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Background: From the beginning of history, the sacred profession of medicine 

has served human beings and therefore has a special spirituality and credibility. It 

is also described as a profession in different cultures and places, oaths and codes 

of ethics, duties and ethical values of physicians. Dentistry as a sub-branch of 

medicine is no exception. In recent decades, medical staff have been criticized for 

their lack of professionalism. In this study, we seek to explain practical strategies 

to improve the level of professionalism of dental students at Mashhad University 

of Medical Sciences. 

Methods: In this qualitative study, three sessions of the advisory group were 

formed. Participants included 21 professors from Mashhad Dental School who 

were expected to be able to add new points due to their experience and field of 

work. Professors were asked to attend the session. These sessions were held in 

small groups, meaning that first a general explanation of the history and concept 

of professionalism was given, and then the professors began to discuss and 

articulate problems along the way. Professionalism and practical strategies to 

promote it. The participants' speeches were recorded and after listening to them 

word for word several times, then the solutions were categorized based on 

similarities. 

Results: In this study, many strategies for promoting professionalism were 

presented, which were classified based on their similarity. The most important of 

these strategies include: 1- Being a role model 2- Appropriate and continuous 

communication with students 3- Ethics 4- General policies about professors 

5- Establishing a friendly relationship instead of a top-down relationship 

6- Continuous evaluation and 7- Doctrine-related lessons. 
Conclusion: The content of this study has largely covered various aspects of 

professionalism and has provided many solutions to reform the structure and 

promote professionalism. 
 

 

 Cite this paper as: 

Sarabadani J, Karimi moonaghi H, Farahmandi N, Shokri M, Salehi A, Explaining practical solutions in order to improve 

the level of professionalism of dental students of Mashhad University at Medical Sciences. Horizon of Medical Education 

Development. 2022;13(3):62-75 

*Corresponding author: Armaghan Salehi;  
Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, 

 Mashhad, Iran. 

 

Tel: 05138829501 
Email: Armaghan.slh@gmail.com 

 

../../Downloads/ویراستاری/10.22038/HMED.2021.54017.1113
https://doi.org/10.22038/hmed.2021.56666.1146


 جواد سرآبادانی و همکاران        
  

 

                                                                                                                                                                                            

 http://hmed.mums.ac.ir                                                1401، پاییز 3، شماره13مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

سطح پروفشناليسم دانشجويان دندانپزشكي  ءتبيين راهكارهاي عملي به منظور ارتقا

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

*4 4، ارمغان صالحی 3، مائده شکری 2، نغمه فرهمندی 1، حسین کریمی مونقی  جواد سرآبادانی

 

 .رانیمشهد، مشهد، ا یلوم پزشکدانشگاه ع ،یدهان،فک و صورت، ، دانشکده دندانپزشک یها یماریب قاتیمرکز تحق 1

 .رانی، ا،مشهدمشهد یدانشگاه علوم پزشک ،یپرستاری و مامایدانشکده   ،ییو ماما یمراقبت پرستار قاتیمرکز تحق 2

 .رانیمشهد، مشهد، ا ی، دانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک 3

 .رانیمشهد، مشهد، ا ی، دانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم 4

 چكيده مشخصات مقاله

 نو ع مقاله
 اصيل پژوهشی

 

 پيشينه پژوهش

 09/02/1400 تاریخ دریافت:

 29/04/1400 تاریخ پذیرش:

 كلمات كليدي

 سمیپروفشنال

 یگریاحرفه

 یدندانپزشک انیدانشجو

 اخالق

 

 

 

 

 

 

 
6666.1146HMED.2021.5/10.22038  

دارد.  یو اعتبار خاص تیرو معنو نیها بوده و از ادر خدمت انسان یشغل مقدس پزشک خیتار یاز ابتدا ه:مقدم

 یهاارزشو  فیوظا ،یاخالق یمختلف، سوگندها و کدها یهامکانها و فرهنگحرفه در  کیبه عنوان  نیهمچن

. در ستین یموضوع مستثن نیاز ا ابتطب از یارشاخهیزبه عنوان  زین یشده است. دندانپزشک فیپزشکان توص یاخالق

ما به دنبال تبیین  قیتحق نیاند، در اگرفتهمورد انتقاد قرار  یگریابه علت نقص حرفه یکادر درمان ریاخ یهادهه

 .میدانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هست یگریاراهکارهای عملی به منظور ارتقای سطح حرفه

 دینفر از اسات 21شد. شرکت کنندگان شامل  لیتشک یسه جلسه گروه مشورت یفیپژوهش ک نیادر  روش كار:

اضافه  یدیرفت بتوانند نکات جدیمانتظار  یمشهد بودند که با توجه به تجربه و رشته کار یدانشکده دندانپزشک

کوچک بحث برگزار شد  یهاگروهجلسات به صورت  نیا .ابندیدرخواست شد تا در جلسه حضور  دیکنند. از اسات

شروع به بحث  دیداده شد و سپس اسات یگریاو مفهوم حرفه خچهیدر مورد تار یکل یحیمعنا که ابتدا توض نیبه ا

آن پرداختند.  یجهت ارتقا یعمل یو راهکارها یگریامشکالت موجود در سر راه حرفه انیکردند و به ب

دادن کلمه به کلمه پیاده شدند و سپس راهکارها بر  شگوهای شرکت کنندگان ضبط و پس از چند بار صحبت

 .بندی شدنددستهاساس تشابهات 

بندی شدند. دستهشان شد که براساس شباهت هیگرایی اراحرفهبرای ارتقاء  یادیز یراهکارها قیتحق نیدر ا نتايج:

 اخالق مداری -3 انیبا دانشجوارتباط مناسب و مستمر  -2الگو بودن  -1: عبارت بودند ازمهمترین این راهکارها 

 و وستهیپ یابیارز -6 نییرابطه از باال به پا یبه جا یبرقراری رابطه رفاقت -5 دیدر مورد اسات یکل یهااستیس -4

 .یمرتبط با مطب دار یآموزه ها -7

ه است و را پوشش داد یگریاحرفهابعاد مختلف  یادیمطالعه تا حدود ز نیشده در ا انیمطالب ب گيري:نتيجه

 .داده است هیارا یگریاحرفه یرا جهت اصالح ساختار و ارتقا یفراون یراهکارها

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
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 مقدمه
 یرفته شده که به معناگ «ویپروفش» نیتپروفشن از واژه ال

تعهد بوده  کی یهمراه با ضمانت اجرا یاظهارنامه علن کی

از  تیو ترب میو تعل تیاست. طبابت، وکالت، روحان

ها مانند اعضاء حرفه گردد.یها محسوب محرفه نیتریمیقد

 رارخود ام یاحرفه یهاتیفعال قیمشاغل عمدتاً از طر ریسا

ها مهم در پروفشنال یژگیو کیهمه،  نی. با اکنندیمعاش م

است  نیا سازدیم زیمشاغل متما گریکه آنها را از اعضاء د

ها حرفهجانبه به اعضاء  کیاعتماد  رندیناگز انیکه: مشتر

 انیمنافع مشتر دیبا شهیهم ز،یها نیاحرفهداشته باشند. متقابالً 

قرار دهند و با  تیخود در اولول یرا نسبت به منافع شخص

جانبه جامعه و مردم به  کیراقب باشند اعتماد دقت م

 یگریاحرفه یهسته اصل ،یژگیو نیها حفظ شود. همحرفه

است که  انیحفظ اعتماد مشتر یو برا دهد،یم لیرا تشک

 یانامه اخالق حرفه نییبا آ «های اخالقیکد»ها، پروفشن

کنند و تمام اعضاء یو منتشر م بیتصو م،یخود را تنظ

صورت از  نیا ریکنند و در غ تیآن را رعاموظفند که 

 (2 ،1)رندیگیپروفشن مورد بازخواست قرار م یسو

مفهوم به فرهنگ  کیبه عنوان  یپزشک یگریاحرفه ظهور

 یهادر فرهنگ یبلکه نقش مهم شود،یمحدود نم یغرب

اصول  هم داشته است که متون شاهد و گواه آن است. گرید

توسط جامعه  اتیمل و با جزئبطور کا یگریاحرفه یاساس

و  ینشده است و عمدتاً توسط علوم اجتماع یبررس یپزشک

شناسان، پروفشن را جامعهانجام گرفته است.  یستیاخالق ز

شغل که در خدمت به رفاه جامعه بکار گرفته  کیبه عنوان 

 فیبه دانش و مهارت خاص دارد، تعر ازیو ن شودیم

 یگریااز حرفه یجسمرا ت یاند و لذا علم پزشککرده

سه رکن  فیتعر نیدر ا شتری. با کاوش بدانندیم

و  «اتیاخالق»، «تخصص»شد:  داریدپ یپزشک سمیپروفشنال

از  تیمهم که باعث حما یلیعامل خ کی (4 ،3« .)خدمت»

شد، تناقض حرفه  یپزشک یگریاتوجه مجدد به حرفه

در  نیبود. بنابرا یپزشک یهاسنت نیمعاصر با بهتر یپزشک

واژه حرفه، بورد  ی، دو هزار سال پس از معرف1980دهه 

 یابیرا جهت ارزش یاپروژه کا،یآمر یطب داخل

آغاز  یداخل صدر پزشکان متخص تیانسان اتیخصوص

و  «یمهربان»، «احترام» یهادر واژه تیانسان جهیکرد. نت

 «سمیپروژه پروفشنال» شتریشد و به مطالعه ب فیتعر «یدرست»

 یپزشک یگریاپروژه، حرفه نیبعد منجر شد. در ادر دهه 

را بر منافع خود در  مارانیدارد که، پزشکان منافع ب ازین

 یهایژگیو نیمهمتر نیهمچنپروژه  نیقرار دهند. ا تیاولو

 فهیوظ ،یتعال ،ییپاسخگو ،یرا )نوع دوست یگریاحرفه

( مشخص نمود. گرانیو احترام به د یشرافت، درست ،یشناس

در خدمات  یتعال یاستانداردها نیاجزاء تعهد به باالتر نیا

از منافع و  تیو توسعه دانش، تعهد به حما دیو تول ،یپزشک

سالمت  یازهاینسبت به ن ییپاسخگو بهو تعهد  مارانیرفاه ب

در  یجهان یپروژه ارتقاء گفتگو نیجامعه را در بر دارد. ا

 (4رد.)ک تیبعد حما یهارا در سال یگریامورد حرفه

 یاحرفهفرد  کیدندانپزشک به عنوان  کیاقدامات 

ها، یماریبدر درمان  یو یهامهارتمنحصر به دانش و 

هر  یبلکه برا  ست،ین یماریاز ب یریشگیدرد و پ نیتسک

در  ییهایژگیواز  دیها دندانپزشک باتیفعال نیکدام از ا

 هایژگیو نیحرفه خود برخوردار باشد که مجموع ا یراستا

 (5دندانپزشک است.) کیدر  یگریاحرفهدهنده  لیکتش

به منظور جلب  یدر دندانپزشک سمیپروفشنال ای یگریاحرفه

است.  یضرور یامر یدندانپزشک یحرفهاعتماد جامعه به 

و  ماریب نیارتباط ب تیگوهر و ماه یگریاحرفهدر واقع 

گونه  آن یگرحرفهاصول  تیدندانپزشک است. عدم رعا

به  یشده است، منجر به پسرفت دندانپزشک ینیبشیپکه 
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جراح  یشگرهاآرای آنچنانکه – "داد و ستد" یوعسمت ن

 یو ارزش و معنا گرددیم -در گذشته بر عهده داشتند

 (7 ،6.)کندیدار مخدشهرا  یدندانپزشک یارشتهفرا

در  یگریاحرفهمختلف  یهاجنبه میبخواه اگر

انجمن  فیبه تعر میتوانیم م،یرا بر شمار یدندانپزشک

 فیتعر نیاشاره کرد، در ا کایآمر یآموزش دندانپزشک

 یکل یهایژگیو رندهیرا که در برگ ییهاطهیح

هستند برشمرده شده است که  یدر دندانپزشک یگریاحرفه

 ،یریپذتیمسئولصداقت،  ،عبارتند از: مهارت، عدالت

  (8 ،6به خدمت.) اقیاحترام و اشت
 :يگرياحرفهف مختل ابعاد

 تعهد ماران،یتعهد به صداقت با ب ،یاحرفه یبه توانمند تعهد

به  تعهد ماران،یبه حفظ رابطه مناسب با ب تعهد ،یبه رازدار

به  یها، تعهد به بهبود دسترسمراقبتخدمات  تیفیارتقا ک

تعهد به  منابع محدود، یعادالنه عیخدمات، تعهد به توز

 تیریمد قیاعتماد از طربه حفظ  تعهد ،یدانش علم

 تعارضات منافع.

رو به  یگریاحرفهاز آن است که  یموجود حاک شواهد

با موارد و  یو دندانپزشکان امروز رودیکمرنگ شدن م

 شیها مواجه هستند. افزاکننده ارزش دیمشکالت تهد

 کیبه استت یتوجه افراط راًیو اخ ییگرامصرففرهنگ 

از دندانپزشکان  یدر برخ یوق یمال یزهیانگصرف در کنار 

 تر کرده است.دهیچیپ یگریاحرفه فظرا جهت ح طیشرا

 یگریاحرفهموجود بر سر راه  یدهایدر نظر گرفتن تهد با

حفظ  یبرا دهایتهد نیو لزوم مقابله با ا ،یدر دندانپزشک

 یعلوم پزشک یهادانشگاه ،یگریاحرفه یاستانداردها

معه به عهده خواهند داشت تا در قبال جا یبزرگتر تیمسئول

 یکافدندانپزشکان از توان  ندهیحاصل کنند نسل آ نانیاطم

 برخوردار هستند. داتیتهد نیمقابله با ا یبرا

 کنند،یم دیرا تهد یگریاحرفه یمختلف یهادیتهد

 ،یگریاحرفه یمفهوم اصل د،یاشاره گرد همانطور که قبالً

 نیت. الزمه احراز چناس یبه منافع فرد ماریتقدم منفعت ب

آن  نیاست که کمتر یدشوار یهاچالشغلبه بر  ،یژگیو

نشان  یعلوم اجتماع یهاپژوهشخود انسان است.  تیماه

 یموجودات زنده در پ ریها، مانند ساانسانکه  تداده اس

کنند یمکه افراد تالش  یزمان یخود هستند. حت یمنافع فرد

آنها به طور  قضاوت ند،ینما زیپره یژگیو نیاز چن

قرار  یژگیو نیچن ریعمد تحت تأث ریناخودآگاه و غ

 راتیبه تأث ازین ،یدرون لیتما نیغلبه بر چن ی. براردیگیم

در  پزشکان و دندانپزشکان معموالً (9). است یعاجتما یقو

به برآورده کردن انتظارات  ازیبا ن یمانع درون نیچن بیترک

و از اغوا و وسوسه ممل یطیخود را با شرا ،یگریاحرفه

 نه،ی. به عنوان مثال، خلوت بودن اتاق معانندیبیممواجه 

 دو تعدا ماریقدرت و نفوذ دندانپزشک و ب نیتفاوت ب زانیم

تواند به یم یاغوا کننده مال یهاتیموقعاز  یقابل توجه

باشد و بر  یاحرفهریغ ماتیتصم یبرا یعنوان عامل

 (9رد. )بگذا ریدندانپزشک تاث یریگمیتصم

دهد و توسط یمرخ  یگریاحرفهکه در  ییخطاها شتریب

: ردیگیمدسته قرار  3گزارش شده است در  انیدانشجو

گرفتن  یشیپ مار،یآموزش و مراقبت از ب نیتعارض ب

 تیفیبا ک ماریو مراقبت از ب ،یبر توانمند یاحرفه تیمسئول

 انیجوکه دانش ییاستاندارد. الزم به ذکر است، از آنجا ریز

خواهند شد و  لیتبد یبه دندانپزشکان بعد ندهیدر آ

را به درمان و طبابت خواهند پرداخت،  یادیز یهاسال

گروه از  نیو اخالق در ا یگریاحرفه شیتالش جهت افزا

اگر  نکهیا نیبرخوردار است، همچن ییالعاده باالفوق تیاهم

وند و به روبرو ش یاحرفهریدندانپزشکان از ابتدا با اخالق غ

 از ترمشکل اریبس ندهیعادت در آ نیا رییآن عادت کنند، تغ
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 ،6.)باشدیم انیدندانپزشکان جوان و دانشجو انیدر م رییتغ

10) 

دندانپزشکان امروز بر سر راه  لهیکه به وس یگرید مانع

شود، ورود تجارت به حرفه یمتجربه  یگریاحرفه

کننده  دیدتجارت، ته یایاست. اخالق دن یدندانپزشک

که در  ییهاواژه سهیبا مقا یاست. حت یگریاحرفهاخالق 

 نیب یتوان تفاوت اساسیم یدو به کار رفته به آسان نیا

 یکه به جا یاحرفهرا متوجه شد.  یپزشکتجارت و 

کند مورد یمکه به آنان خدمت  یافراد نکهیاز ا نانیاطم

وارد شود، به میمآنان حفظ  یستیهستند و بهز تیاولو

 کشد.یمبدهد، فقط نام حرفه را به دوش  تیاولو یگرید

فشار از طرف  ،یگریاحرفه یدهایاز تهد گرید یکی

 یگریاحرفهبودن همکاران به اصول  بندیهمکاران است. پا

همکاران  ریسا یکننده برا تیتواند به عنوان عامل تقویم

از  یکیحالت هم صادق است. اگر  نیباشد. عکس ا

 یبه طور مکرر استانداردها یمارستانین بهمکارا

کار شکسته شده و  نیر پا بگذارد، قبح ایرا ز یگریاحرفه

را همه انجام  یاحرفهعمل ضد  کی نندیبیم یوقت گرانید

 .نندیبینمانجام عمل مشابه  یبرا یدهند، آنها هم مانعیم

وجود داشته  انیتواند در مورد دانشجویم یمشابه ریتأث

 یهااسترس ،یاحرفه یاز رفتارها یتجارب منفباشد. 

 ریو تحق دیتهد ،یمارستانیب یهاطیمحدر  یضرورریغ

هم  یتوانند عوارضیمهستند که  یعیموارد شا انیدانشجو

 ازبه دنبال داشته باشند. مارانیب یو هم برا انیدانشجو یبرا

که  یگریاحرفهبهبود سطح  نهیموجود در زم یراهکارها

دارند، بهبود  ییدر آن نقش به سزا نیو مسئولدانشکده 

آموزش  یجذب دانشجو، بهبود و ارتقا ندیفرآ

 یاخالقریغ لیبروز مسا یریجلوگ تیو در نها یگریاحرفه

 نی. اگرچه اباشدیم یآموزش یهاطیمحدر  یاحرفهریو غ

اعمال  انیو دانشجو دیدانشکده، اسات قیطر زا راتییتغ

گروه نبوده و بر جامع  نیمحدود به اآن  جیاما نتا شود،یم

 گذار خواهد بود: ریدندانپزشکان تاث
 اصالح ساختار جذب دانشجو: -1

که به دانشکده  یانیتمام دانشجو عمالً نکهیتوجه به ا با

 یهمگ ،یشوند به جز موارد نادریموارد  یدندانپزشک

 یبه دانشکده دندانپزشک رشیخواهند شد، پذ لیالتحصفارغ

. نکته یبه حرفه دندانپزشک رشیخواهد بود با پذمعادل 

 یموارد و مشکالت نیچن انیکه دانشجو یکه زمان نجاستیا

 نیخطر را خواهد داشت که چن نیکنند، اینم مطرحرا 

ممکن است مرتکب  ندهیدانند و در آیمرا مجاز  یموارد

 یاحرفهریغ یرفتارها نیشوند و ا یاحرفهریغ یرفتارها

 (11شوند. ) تکرار مرتباً
 يهاطيمحدر  یاخالقريغ لياز بروز مسا يريجلوگ -2

 :یآموزش

و  دیو اسات نیابعاد که در آن مسئول نیاز مهمتر یکی

 لیاز بروز مسا یریجلوگ باشند،یموثر م انیدانشجو نیهمچن

 (3.)باشدیم یآموزش یهاطیمحدر  یراخالقیغ
 :يگرياحرفهارتقا و بهبود آموزش و  -3

حاصل  نانیموظف هستند که اطم یدندانپزشک یهادهدانشک

شده آنان، به طور  یطراح یآموزش یهابرنامهکنند 

در  یگریاحرفه یهایژگیو جادیدر پرورش و ا یآشکار

 یهایژگیوپرورش  گر،ینقش دارد. به عبارت د انیدانشجو

دانشکده  یجزو اهداف آموزش دیبا یگریاحرفه

آموزش  یاتیراستا، نقش ح نیر ارد. دیقرار گ یدندانپزشک

و  دیاسات انیدست کم گرفته شود، تعامل م دینبا دیاسات

 یگریاحرفه یدر بهبود و ارتقا تواندیم زین انیدانشجو

 (12موثر باشد.) اریبس

 نهیدر زم یادیانجام شده مطالعه ز یهایبررسآنجا که در  از

به  میانجام نشده است تصم یدر دندانپزشک یگریاحرفه

 هیارا قیتحق نیهدف ما در ا مطالعه گرفته شد. نیانجام ا

 نکاریا یبرا باشد، یم یگریاحرفه یراهکار جهت ارتقا
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روشن شده و یک تعریف  یگرحرفهمفهوم  دینخست با

و جامع از آن ارائه گردد، به طوری که با در دسترس  لکام

اجرا  قرار دادن معیارهای قابل درك بتوان آن را به مرحله ی

 ییرساند و پس از آن با شناخت موانع موجود راهکارها

 داد. هیارا یگریاحرفه یو قابل اجرا جهت ارتقا یعمل

معقوالنه است اگر در ابتدا مفهومی که در حال  نیبنابرا

و  میرا درك کن شود یگفته م یگریار به عنوان حرفهضحا

. سپس با بحث در مورد میمورد ارزیابی قرار ده

موانع موجود در سر راه آن به  یکل یابیو ارز سمیفشنالپرو

 قیو سپس از طر میابیدست  نهیزم نیدانش جامع در ا کی

 یضمن جمع بند یمشورت یهاگروهو از استفاده از  وگفتگ

 یجهت ارتقا یعمل یراهکارها نیاطالعات مهمتر

 .میقرار ده یابیرا مورد ارز سمیپروفشنال

 روش كار

بر هدف استفاده  یمبتن یریگنمونهاز روش در این مطالعه 

 یپژوهش قرار گرفتند که برا نیدر ا یشد. شرکت کنندگان

 کی ینمونهطرح که  نیسوال پژوهش مناسب بودند. در ا

مختلف  یهاگروه دیما از اسات زیی کیفی بود نمطالعه

 م،یشرکت در طرح دعوت نمود یبرا یدانشکده دندانپزشک

به  میکردیرا که فکر م یدیبود تا اسات نیما در ا تیو اولو

با  شتریارتباط ب ایو  یمختلف از جمله تجربه کار لیدال

را به  ندیبه ما بگو یشترینکات ب توانندیم یمباحث اخالق

 یطرح سه جلسه گروه مشورت نیا در .میجلسات دعوت کن

درخواست شد تا در  دیجلسات از اسات نیشد و در ا لیتشک

استاد  21سه جلسه  نیدر مجموع در ا .ندابیجلسه حضور 

در  گریاستاد د 7استاد در جلسه اول، 9 شرکت کردند،

 نیچند نکهیاستاد در جلسه سوم. علت ا 5جلسه دوم و 

به  دین بود که همه اساتیشد، ا لیتشک یجلسه گروه مشورت

جلسه را نداشتند و  کیعلت کمبود وقت توان حضور در 

کرد،  جادیامکان را ا نیجلسات ا رشتیتعداد ب نکهیا نیهمچن

 .ردیدر مورد موضوع صورت بگ یشتریتا بحث ب

کوچک بحث انجام شد،  یهاگروهجلسات به صورت  نیا

و  خچهیدر مورد تار یکل یحیمعنا که ابتدا توض نیبه ا

شروع به بحث  دیداده شد و سپس اسات یگریامفهوم حرفه

و  یگریامشکالت موجود در سر راه حرفه انیو ب

آن پرداختند، سواالت  یجهت ارتقا یعمل یراهکارها

ساختارمند بود،  مهیجلسات بصورت ن نیامطرح شده در 

که مطالب به  کرد،یم دایادامه پ ییتا جا دیبحث توسط اسات

 ابند،یدست  یکل یبندجمع کیبه  دیحد اشباع برسد و اسات

 شد،یم ادداشتیبدست آمده در جلسات با دقت  جینتا

 تیو طرح قابل فتدیاز قلم ن یجهت آنکه سخنان نیهمچن

 مباحث گفته شده در جلسات ضبط شد. شدنظارت داشته با

 recforgeو توسط نرم افزار دیضبط صدا با اجازه اسات

pro 500 یو گوشHuawei G  انجام شد. الزم به ذکر

تعداد راهکار نداشتند،  هیجهت ارا یتیمحدود دیاست، اسات

راهکار  کیاز  شتریب دیاسات یه در انتها بعضمعنا ک نیبد

همکاران خود  یبا راهکارها یبرخ وداده بودند  هیارا

نداده بودند. اگرچه از  هیارا یدیموافقت کرده و راهکار جد

که در مورد هر راهکار بحث صورت گرفت و  ییآنجا

راهکار را منتسب  کی توانیشد، نم جادیدر آن ا یراتییتغ

 اص دانست.استاد خ کیبه 

 نیمقاله ا نیکوچک در ا یانتخاب روش گروه مشورت علت

و موضوعات  ردیبود که در مورد هر مساله بحث صورت بگ

شده  هیارا یشود و راهکارها یابیمختلف ارز یایاز زوا

 یبندجمع رایفرد نباشد، ز کی یشخص قیبراساس عال

در جلسه خواهد  نیحاضر یمنعکس کننده نظر تمام یینها

آن به صورت  جیشد و نتا یبندجمع. در انتها نکات مهم بود

 نیشد. حضور استاد مربوطه در جلسات و همچن انیب یفیک

ضبط شدن سخنان گفته شده در جلسات به طرح اعتبار 

گفت جلسات و  توانیطرح م ییای. در مورد پابخشدیم
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اشباع  کیکرد که مباحث به  دایادامه پ ییها تا جابحث

در جلسات  دیجد یراهکارها هیاو احتمال ار دیرس ینسب

 .کم شد اریبس گرید

 

 نتايج:

 یرا برا ریز یراه کارها یهاداده یبنددستهو  لیتحل جینتا

  آشکار ساخت: یگریاحرفه یارتقا

 یارتقا یبر رو شتریب جیبه ذکر است اگرچه نتا الزم

از  یدارد، اما برخ دیتاک انیدر دانشجو یگریاحرفه

کار خارج از  طیمرتبط با مح ایو  یجنبه کل هاپاسخ

 میاز تعل ییکه هدف نها ییدانشکده است، اما از آنجا

 باشد،یکار و جامع م طیمح یبرا یآماده ساز ان،یدانشجو

 رقابلیو غ باشندیمرتبط با بحث م زین ردموا نیلذا ا

 .ستیجداساز
 :يگرياحرفهسطح  يارتقا يراهكارها

 انیدانشجو یدانشکده زمان دیکه اسات ییاز آنجا بودن: الگو

 یالگو برا نیبه عنوان بهتر توانندیاند، مبودهرشته  نیا

است که  نیا تیدر نظر گرفته شوند، واقع انیدانشجو

در نکه آاز  شتریرا ب مارانینحوه برخورد با ب انیدانشجو

 مارانیخود با ب دیاز رفتار اسات اموزند،یدرس ب یهاکالس

از  یاحرفهاصول و اخالق  تیلذا رعا کنند،یم یالگوبردار

 برخوردار است. یاژهیو تیدانشکده از اهم دیاسات یسو

 نهیاز مسائل در زم یکی :انيمناسب و مستمر با دانشجو ارتباط

 انیبرخوردار است، ارتباط م ییباال تیآموزش از اهم

و  یآموزش مطالب علم باشد،یم انیبا دانشجو دیاسات

آنها  باشد،ینم دیاسات فیلسات آزمون تنها وظاج یبرگزار

 یرو شیموانع پ یابیشهیرو  یبه بررس ریمس نیدر ا دیبا

 یریادگیو  تیبه موفق یابیدر جهت دست انیدانشجو

پس از  دیکه اسات میهست بپردازند، متاسفانه اکنون شاهد آن

 یتا زمان برگزار ،یو عمل یآموزش درس و نکات علم

ندارند  انیدانشجو یریادگی زانیاز م یوردبازخ چیآزمون ه

آنها نمرات آزمون  یابیارز اریکه تنها مع ییو از آنجا

و رفع  ییدر جهت شناسا ییبه تنها دیبا انیانشجود باشد،یم

و  دیاسات انیم کتریارتباط نزد جادیا ند،یمشکالت خود برآ

بتوانند مشکالت را از  دیکه اسات یبه طور انیدانشجو

 برخوردار است. یاژهیو تیکنند از اهم یابیتعل کینزد

و ارتباط  دیتوسط اسات یاحرفهاخالق  تیرعا مداري: اخالق

آموزنده  اریبس تواندیم انیو دانشجو مارانیآنها با ب حیصح

اند، کردهکه پاسخ دهندگان به آن اشاره  یلیباشد، از مسا

در داخل  شانلیبا لپ تاپ و موبا دیمشغول بودن اسات

 ت،در تضاد اس یاحرفهکه با اخالق  باشدیها مبخش

منجر به ارتباط عامرانه و برخورد  تواندیم یاحرفهاخالق 

 شود. انیمناسب با دانشجو

 یدانشگاه یکل یهااستیساکنون  :ديانتخاب اسات يارهايمع

مقاالت  هیو ارا شتریب قاتیانجام تحق هیبرپا دیدر مورد اسات

اطالعات  شتریب یباعث به روزرسانموضوع  نیا باشد،یم

و  یاریکسب درجات دانش یاما رقابت برا شود،یم دیاسات

باشد که مقوله  یبه صورت دینبا شتریمقاالت ب هیو ارا یاستاد

 دیبا زین دیجذب اسات ندیرانده شود. فرآ هیآموزش به حاش

جذب  یرویباشد تا ن سیتدر ییو توانا یبر اساس عالقمند

 زین سیتدر یبرا یکاف زهیدانش از انگشده عالوه بر 

 برخوردار باشد.

دو نفر از  :نييرابطه از باال به پا يبه جا یرابطه رفاقت برقراري

 انیباور بودند که هرچقدر رابطه م نیپاسخ دهندگان برا

برود،  شیتر شدن پدوستانهبه سمت  دیو اسات انیدانشجو

صورت  یبهتر یریگجهینتو  ابدیم شیسطح آموزش افزا

 و فتبه ر یحت انیاز پاسخگو یکی انیم نیدر ا رد،یگیم

ارتباط بهتر و  یجهت برقرار دیبه منزل اسات انیآمد دانشجو

 اشاره کرد. تیمیرفاقت و صم جادیا

 یبرا یقانون یراهکارها یبا وجود تمام و اخالق: تيانسان

 نیاست که مهمتر نیا تیواقع کنترل رفتار دندانپزشکان،
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 زانی، مرخواهانهیو خ یاحرفه یانجام رفتارها یعامل برا

 یو انسان یاخالق یهاارزشدندانپزشک به  یبندیپا

 یهاکالس. الزم بذکر است که دانشکده و باشدیم

 ییرفتارها نیچن تیو تقو جادیا ییتوانا ییتنها هب یآموزش

در آن  زین یجامعه و اخالق اجتماع طیرا ندارند و شرا

در  نیادیها و اقدامات بنیبررسبه  ازین لذا باشد،یم لیدخ

 یرفتارها جیو ترو تیمشهود است. تقو کامالً نهیزم نیا

 یالزم را برا یهاانیبنتواند یمدر خانواده و جامعه  حیصح

 در دانشگاه و دانش آموختگان فراهم کند. یاحرفه یارتقا

 نیاگرچه وجود وجدان و اخالق مهمتر اخالق: تهيكم ليتشك

اخالق  تهیکم لیاما تشک باشد، یدر کنترل رفتار معامل 

 یحرفه ا یرفتارها یو معرف یاخالق لیمسا یجهت بررس

در مشخص  تواند یم تهیکم نیا نیهمچن باشد، یم یضرور

 یچارچوب قانون کی نییو تع فیو تکال فیشدن وظا

 کمک کند. 

با تجربه و  دیاز اسات یبرخ دیشا :یقبل دياز اسات استفاده

 نهیالعاده در زمفوق ییشسته را بتوان به عنوان الگوبازن

با  توانندیم یآموزش یهاگروهدانست،  یگریاحرفه

استفاده  یرا برا نهیزم دیاسات نیارتباط و دعوت از ا

 تانکسوشیپ نیاز علم و دانش، ا دیاسات یو حت انیدانشجو

امکان را داشته باشند که  نیا دیاسات نیفراهم کند. تا ا

اند آوردهها بدست سال یخود را که در ط یعمل اتیبتجر

 به نسل بعد منتقل کنند.

باور بود  نیبر ا انیاز پاسخگو یکی مشاور: ديها و اساتگروه

تا بتوانند مسائل و  ابد،یب شیافزا دیها باگروه اریکه اخت

وجود دارد  یآموزش ستمیکه در بخش خود و س یمشکالت

 تیمشاور حما دیاز اسات دیاها بگروهرا بر طرف کنند، 

ها بخشو مشکالت  لیمسا یریگیمشاور با پ دیکنند و اسات

گروه به  قیو از طر ییمشکالت را شناسا ان،یو دانشجو

 مراتب باال انتقال دهند.

کردن  جادیبا ا توانندیها مگروه :یكمك يهاميت جاديا

که در درمان  یمسائل مختلف یبه بررس یقاتیتحق یهامیت

 یاعتقاد ،یموثر باشد بپردازند، مانند مسائل اقتصاد مارانیب

صورت است که  نیتنها در ا موثر باشد. اریبس توانندیکه م

در نظر  ماریب یطرح درمان را برا نیترمناسب توانیم

 گرفت.

اگرچه نحوه  :شودینم سيدر دانشكده تدر يدار مطب

 یو علم یدروس آموزش گریمطب و پرسنل با د تیریمد

 نیا تیاهم دیوجه نبا چیدانشکده متفاوت است، اما به ه

مبحث را فراموش کرد. دندانپزشکان پس از خروج از 

کار با مسائل و مشکالت  یدانشکده و ورود به بازارها

 یدندانپزشک یو عمل یکه خارج از مباحث علم یفراوان

 ییارویرو یالزم برا یکه آمادگ شوند،یروبرو م باشندیم

 یریقرارگ ازیاند. لذا ننکردهرا در دانشکده کسب با آنها 

به  یبندیپا .شودیاحساس م دروس کامالً انیواحد در م نیا

مهم  یلیخ یصمراکز خصو ریدر مطب و سا یگرحرفه

در  مارانیمطب و ب رتیمد یباشد. لذا آموزش چگونگیم

مورد توجه  یستیموضوع با نیاست. ا یضرور مطب کامالً

 ی. برگزارردیقرار گ یو استادان دنداپزشک زانیربرنامه

 یاضافه کردن دروس به برنامه آموزش ایو  یهاکارگاه

شد. ضمن  شنهادیمطالعه پ نیتوسط شرکت کنندگان در ا

 ارینمونه بس دیدر مطب اسات یگذاراندن کارورز نکهیا

 باشد.یمکمک کننده 

 نهیدر زم لیمسا نیاز مهمتر یکی: تیفیخوب و با ک ارک

خواست تا  انیاز دانشجو دیکه با باشدیم نیا یب دارمط

انجام  تیفیخوب و با ک یدر مطب خود کارها ندهیدر آ

درمان را  تیفیخود ک یحجم کار شیافزا یدهند، و برا

 .اورندین نییپا

و کسب  حیدرمان صح هیبدون شک ارا :ماريبا ب ارتباط

ل قاب حیو صح یکار علم کیتنها با انجام  ماریب تیرضا



 رتقاء سطح پروفشناليسم دانشجويان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدتبيين راهکارهاي عملی به منظور ا     
  

                                                                                                                                                                    

 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                1401، پاییز 3، شماره13مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

و شناخت  ماریبا ب حیو بدون ارتباط صح ستین یدسترس

مطب  نهیاو امکان ندارد. لذا از نکات مهم در زم یهاخواسته

خود  ماریبا ب یکه دندانپزشک بتواند طور ستا نیا یدار

 یبرقرار کند که اعتماد او را جلب کرده و او را برا طارتبا

 درمان آماده سازد.

 :يگر يسطح حرفه ا شرفتيپ موانع

 هیپا بر شتریدانشکده ب طیدر مح یابیارز :یابيارز نحوه

گفت در  توانیم دیو شا باشدیم یینها یهاآزمون

موضوع  نیا شود،یبرگزار م یکم یهاآزموندانشکده 

 ییدر زمان آزمون نها انیدانشجو ییکه از سو شودیباعث م

 یینها یبازده گرید یرا تجربه کنند و از سو ییاسترس باال

 یهاکالسدر  انیسوال از دانشجو ابد،ی شآموزش کاه

مشکل باشد که  نیا یموثر برا یراه حل تواندیدرس م

مستمر دانشجو  یابیبه صورت همزمان به ارز تواندیم

را معلوم سازد و  انیدانشجو یو هم اشکاالت درس انجامدیب

 جهت جبران دهد. یبه آنها فرصت کاف

نمره  افتیاز در انیدانشجو دیشد ینگران از نمره: ترس

آنها  یاحرفهعملکرد  نیدر عملکرد آنان و همچ تواندیم

رنج  ادیکه از فشار و استرس ز ییبگذارد، دانشجو ریتاث

 یتالش برا یداشته و به جا ینتریینه تنها عملکرد پا بردیم

نمره متمرکز  افتیدر یتوان خود را برا یتمام یریادگی

را به  ینمره قبول افتیدر بلکه ممکن کسب و کند،یم

 یابیدهد. با ارز حیخود ترج ماریصالح و منفعت ب

نکات  تیتالش آنها و رعا زانیبراساس م انیدانشجو

بر نمره،  دیتاک یبجا مارانیدر برابر ب یاحرفهو  یاخالق

 از نمره را کاهش داد. انیترس دانشجو زانیم توانیم

باور غلط وجود  نیمتاسفانه در جامع ما ا :انيدانشجو هدف

درآمد  لوکس و پر اریبس یارشته یدارد که دندانپزشک

و  یعلم یهاتیحساسها و یسختبه  یااشارهاست و 

با هدف  انیاز دانشجو یاریلذا بس شود،یآن نم یاخالق

آنکه یب شوندیرشته م نیکسب ثروت و شهرت وارد ا

ل جامع قبو یدر قبال سالمت یبزرگ تیولبدانند آنها مسئ

ها در اعماق ذهن فرد طرز فکر مسموم تا سال نیاند، اکرده

ناخواسته  ایخواسته  ،یو یهایریگمیتصمو بر  ماندیم یباق

همه ماست تا به عنوان افراد آگاه با  فهی. وظگذاردیم ریتاث

 نیرشته، با ا نیدرباره ا یرساناطالعو  حیصح یهاییراهنما

 .میجو مسموم مبارزه کن

 یدندانپزشک انیدانشجو رشینحوه پذ دانشجو: رشيپذ نحوه

و  باشدیم یتئور یهاآزمون هیبر پا کامالً  رانیدر ا

 انیمتقاض یاخالق ایو  یسطح مهارت عمل یآزمون چگونهیه

 انیمتقاض شتریب نکهیبدتر از آن ا کند،ینم یرا بررس

الزم  ینیبال یهامهارترشته و  نیدر مورد ا یادیاطالعات ز

رشته  نیکه وارد ا انیاز دانشجو یاریندارند. لذا بس آن یابر

را نداشته باشند.  یممکن است مهارت و عالقه کاف شوندیم

از سال سوم  یدر دندانپزشک یعمل یواحدها گرید یاز سو

 رییتغ یبرا انیاز دانشجو یاریبس دیکه از د شودیشروع م

 از شیپ انیمتقاض یاست، لذا آگاه ساز رید اریرشته بس

از  ازیمورد ن یرویدر جذب ن شتریرشته و دقت ب نیورود به ا

 .باشدیبرخوردار م ییباال تیاهم

به  توانیم انیاز معضالت دانشجو :ماريبا ب فيضع ارتباط

موضوع  نیاشاره کرد، ا مارانیارتباط موثر با ب ییعدم توانا

نکردن  تیرعا ایبه علت عدم اعتماد به نفس و  تواندیم

 دنیرقابت در د یگاه نیباشد، همچن یاحرفه اصول اخالق

ممکن است باعث  یو وجود چشم و هم چشم شتریتعداد ب

 مارانیدر برخورد با ب یدقت کاف انیتا دانشجو شودیم

 دیتا اسات شودیم شنهادیمشکل پ نیحل ا ینداشته باشند. برا

نسبت به خود احساس  انیکنند تا دانشجو یو دانشکده سع

جهت  یشته باشند تا بتوانند اعتماد بنفس کافبودن دا دیمف

 را بدست آورند. ماریارتباط با ب

 زانیم انیدانشجو نهیها در زمینگراناز  یکی: صداقت



 جواد سرآبادانی و همکاران    
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تا چه  انیدانشجو نکهیصداقت آنها در انجام کار است، ا

به خاطر  ایو  کنندیخود با صداقت برخورد م دیبا اسات زانیم

 یانیدانشجو نیهمچن ند،یگویغ ماز نمره به آنها درو ینگران

 تماداع ،ورندآیم نیدروغ لیخود دال یهابتیغ یکه برا

که  شوندیو باعث م برندیم نیاستاد و دانشجو را از ب انیم

اگر  یاعتماد کنند، حت انینتوانند به دانشجو دیاسات

توان حضور در کالس را  یواقع یبه علت مشکل ییدانشجو

صداقت به عنوان  یبر رو دیبا نیانداشته بوده باشد. از 

 کرد. دیها تاک نهیزم یدر تمام یاصل اخالق نیمهمتر

تعداد  شیامروزه با افزا مسموم در خارج دانشكده: جو

کرده  دایپ شیافزا مارانیجذب ب یدندانپزشکان، رقابت برا

و  ردیگیبه خود م یراخالقیرقابت جنبه غ نیا یاست، گاه

همکاران خود به صورت  مورد کار دندانپزشکان در

وجود  ینگران نیا نیهمچن کنند، یقضاوت م رمنصفانهیغ

 زانیم شیتعداد دندانپزشکان به افزا شیدارد که افزا

مشخص  دیگفت با توانیم .انجامدیب یرضروریغ یهادرمان

دندانپزشک دارد و از  زانیبه چه م ازیشود که جامعه ن

 شود. یاز حد دانشجو خوددار شیب رشیپذ

 یاریمتاسفانه امروزه شاهد مهاجرت بس :انيدانشجو مهاجرت

 نهیکه با توجه به هز میو دندانپزشکان هست انیاز دانشجو

 لیبه کشور تحم یادیز نهیآموزش هر دندانپزشک هز ادیز

 نیاز افراد نخبه و توانمند به ا یاریبس یاز سو شود،یم

 .شوندیصورت از کشور خارج م

 نهیپرهز اریبس یدندانپزشک یهااندرم بودن امكانات: كم

موضوع  نیدارند، با توجه به ا شرفتهیپ لیوسا ازیهستند و ن

 اریبس یدندانپزشک یو امکانات کامل برا لیوسا نیتام

سطح درمان به  یکه گاه میو شاهد آن هست باشدیدشوار م

آل انجام  دهیو درمان ا افتهیموضوع کاهش  نیا لیدل

 یشتریتر از شدت بمحروممناطق  موضوع در نیا شود،ینم

 ینهادها یهمکار ازیمشکل ن نیحل ا یبرخوردار است. برا

 .باشدیم یخصوص هیجلب سرما نیو همچن یدولت

که امروزه در  یاز موارد یکی :يماد يارهايمع شيافزا

نسبت به  یمال دگاهید شیافزا م،یجامعه شاهد آن هست

و  یته پزشکرش نیح نیدر ا باشد،یها مشغلمسائل و 

 یماد دگاهید نینبوده و دچار ا بیآس یب زیدندانپزشکان ن

 یمشاغل همخوان نیوجه با قداست ا چیشده است که به ه

راهکار ممکن  نیبه اصول بهتر یبندیپا انیم نیدارد، در ان

 است.

به آن  یادیکه توجه ز یلیمسا نیترمهماز  عفونت: كنترل

 تیشاره کرد، رعابه کنترل عفونت ا توان یم شودینم

 لیاز مسا یکیبهداشت و استفاده از لباس فرم )روپوش( 

به  یزیچ چیه دی. شاباشدیم یگریاحرفه نهیمهم در زم

 ایآلوده به قطرات خون و  یروپوش دنیاندازه پوش

را نسبت به  ماریگر نتواند اعتماد بید یهایآلودگ

 نییدندانپزشک را پا کیببرد و شان  نیدندانپزشک از ب

 کند،یم تیرا رعا یکه نکات بهداشت ی. دندانپزشکاوردیب

را انجام داده است، بلکه  مارشیخود نسبت به ب فهینه تنها وظ

را نسبت به خود جلب کند و  یشتریب مارانیاعتماد ب تواندیم

 .بردیمموضوع سود  نیاز ا زیخود ن جهیدر نت

 و نتيجه گيري بحث

 یباحث اصلسر فصل و م قیتحق نیا جینتا

، دهدیمختلف نشان م دیاسات دگاهیرا از د یگریاحرفه

 یگریابه صورت همزمان موانع سد راه حرفه دیسخنان اسات

آن  یراهکار جهت ارتقا هیو به ارا کندیم یرا معرف

به  توان یم دی. از مباحث مطرح شده توسط اساتپردازدیم

 باشدیشجو مو دان دیرابطه اسات اصالحکه در مورد  یلیمسا

با  دیاسات متیصم شیمانند افزا یلیاشاره کرد، مسا

هدف  د،یبه خانه اسات انیآمد دانشجو و و رفت انیدانشجو

 یم رانهیو سختگ نییشکستن رابطه از باال به پا لیمسا نیاز ا

 یگریاحرفهبه رشد اخالق و  تواند یم یکه به نوع باشد،
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 دیاسات یاحرفه یارفتاره یالگوساز ندیکمک کند و به فرآ

فراموش کرد که بخش  دیمنجر شود. نبا انیدانشجو یبرا

به  نهیو اخالق حرفه به صورت س یگریاحرفهاعظم انتقال 

ها به سرفصلاز  گرید ی. گروهباشدیو فرد به فرد م نهیس

رشته  یکه برا یانیدانشجو اینکته اشاره دارند که آ نیا

هستند  تیصالح یدارا اًواقع شوند،یم تخابان یدندانپزشک

 نیاز ورود به ا انیبحث در مورد اهداف دانشجو ؟ریخ ای

 نینشانگر ا انینحوه انتخاب دانشجو نیرشته و همچن

 انیکه دانشجو یاست در صورت یهیبد باشد،یم هاینگران

برخوردار باشند و از  ییباال زهیرشته از انگ نیوارد به ا

رشته برخوردار  نیا یهاتیمسئول هکامل نسبت ب یآگاه

 اریدر آنها بس یاحرفه یرفتارها تیو تقو تیباشند هدا

به آن  دیکه در سخنان اسات یگریبعد د آسانتر خواهد بود.

آنها در سخنان  باشد،یم یگریاحرفه یاشاره شد بعد فرد

صداقت در  نیو اخالق و همچن تیخود به نقش انسان

 یاشتند در صورتاشاره کردند، آنها اذعان د یگریاحرفه

نباشد نظارت و  بندیپا یکه دندانپزشک خود به اصول اخالق

 ییاز سو رایچندان موثر باشد، ز تواندینم یکنترل خارج

 شانیانجام شده برا ینسبت به کارها ینییاز دانش پا مارانیب

از موارد اثبات قصور  اریدر بس یگرید یبرخوردارند، از سو

و تنها عامل  باشدیمممکن ریغ ای ودرمانگر مشکل 

 یاحرفهو  یدندانپزشک به اصول اخالق یبندیبازدارنده پا

 .باشدیم

مسئله  یکه به آن اشاره شد، بعد اجتماع یمقابل بعد فرد در

مانند جو مسموم  ییهافصلبه سر  دیاسات باشد،یقابل بحث م

اشاره داشتند،  ییگرا یماد شیافزا ایکار و  یهاطیمحدر 

بوده و فراتر  دهیچیپ اریآنها بس یراه حل برا هیراکه ا یلیمسا

 .باشدیم یدندانپزشک یهابحثاز 

 یهاچارچوبمربوط به اصول و  دیاز سخنان اسات یقسمت

ساختارها بود  نیاحترام به ا تیو اهم یمشخص دندانپزشک

روپوش  دنیدر مورد پوش دیشده توسط اسات انینکات ب

 رگروهیز نیدر ا توانیرا م نیادیو احترام به اصول بن زهیپاک

 ینکات از سو نیا تیکردند که رعا انیقرار داد، آنها ب

اعتماد  تواندیم یدندانپزشک انیدانشجو ایو  دندانپزشکان

 جلب کند. مارانیب

به آنها اشاره کردند مسائل مربوط  دیکه اسات یمسائل گریاز د

طرح  باشد،یم یدندانپزشک یهادانشکدهو  نیبه مسئول

 دیاخالق و استفاده از اسات تهیکم لیمانند تشک یموضوعات

 یهمکار قیاست که تنها از طر یلیاز مسا ،یمیقد

 سریدانشکده م نیبا مسئول یمختلف آموزش یهاگروه

غلط  یهااستیسالزم به ذکر است که وجود  باشد،یم

 یهادرمانمانند  یارحرفهیغ یرفتارها شیبه افزا تواندیم

 .انجامندینا سالم ب یهارقابتو  یرضروریغ

ها به آن مصاحبهدر  دیکه اسات یاز مسائل نکهیا تینها در

بود، آنها ضمن اشاره به  یاشاره کردند مبحث مطب دار

سرفصل  نینکته اشاره کردند که ا نیمبحث به ا نیا تیاهم

 انیو دانشجو باشدینم یدانشگاه یهافصلسر  انیدر م

مشکالت موجود در محل کار  تیریجهت مد یدندانپزشک

 یو لذا احتمال رخ دادن رفتارها باشندینم دهخود آما

کار و  طیدر برخورد با مشکالت موجود در مح یاحرفهریغ

انتقال  دیآموزه با نیا گرید یباال است، از سو اریمطب بس

 نیو بهتر باشدیم تیفیکار با ک هیداده شود که هدف ارا

 ایو  یعمل یکالس ها تواند یم امیپ نیانتقال ا یمکان برا

باشد.  انیو دانشجو دیاسات انیم یبحث گروه یهااهکارگ

به  دیاسات دیبا نهیزم نیکه در ا زیاز نکات بحث برانگ یکی

دارا بودن  تیاست که با توجه به ممنوع نیآن اشاره کردند ا

در  توانند یچگونه آنها م ،یعلم اتیه یاعضا یمطب برا

دانش را به  نیبوده و ا یدانش کاف یدارا نهیزم نیا

 خود منتقل کنند. انیانشجود
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 تا حد دیگرفت که سخنان اسات جهینت توان یمجموع م در

را پوشش داده است و  یگریاحرفهابعاد مختلف  یادیز

 یبرا زین یعمل یمعضالت مختلف راهکارها یضمن معرف

ا راهکاره نیساختن ا یداده است، اگرچه عمل هیآنها ارا

موارد  یو در بعض باشدیفراوان م یهاتالش ازمندین

 .کندیرا طلب م یاجتماع یو ساختارها هاسازمان یهمکار

 جیتابا ن قیتحق نیو مباحث مطرح شده در ا جینتا در ادامه

ر دو همکارانش  عمادزادهمقایسه می شود.  یقبل قاتیتحق

جهت سنجش  یچارچوب یبه طراح 1395سال 

 انیپرداختند، در م یپزشک انینشجودر دا یگریاحرفه

 یگریاکه آنها به عنوان موارد مرتبط با حرفه یقیمصاد

ت مهار - یمدارقانونکردند توجه به فرهنگ  یمعرف

ا ب یادیکه تا حد ز خوردیبه چشم م یو نوع دوست یارتباط

 ردفراموش ک دیداشت، اگرچه نبا یما همخوان قیتحق جینتا

انجام شده بود و با وجود  یکدر رشته پزش قیتحق نیا

ما  قیبا تحق یامالحظهقابل  یساختار یهاتفاوتها، شباهت

 (.13دارد)

نقش نظام  یبه بررس 1395و همکارانش در سال  یگشتائ

 قیپرداختند، آنها در تحق یسالمت و نهادها در بعد اخالق

عدالت، مشارکت  ،یاسیس تیمانند مقبول یخود به موارد

به عنوان  مارانیانه بودن اطالعات بو محرم یاجتماع

اشاره کردند. در  یاحرفهاخالق  نهیدر زم لیمسا نیمهمتر

اشاره کردند،  نیبه نقش نهادها و مسئول دیاسات زین ما قیتحق

 یهمخوان یمطالعه گشتائ جیبا نتا یکه تا حدود

 یبه بررس 1393و همکارانش در سال  اطهر(.14دارد)

پرداختند، هدف  یاسالم یهاوزهآمو  یپزشک یگریاحرفه

پزشکی یا  یگریاآنها بررسی کدهای اخالقی حرفه

 جیهای اسالمی بود. نتاآموزهمشخصات طبیب از دیدگاه 

-3جدیت و کوشش؛-2پرهیزکاری و تقوا؛ -1 :آنها شامل

و اعتماد بود.  هیعلم و آگا-4 دلسوزی و خیرخواهی؛

 یمذهب دگاهیز دا یگریاما مسئله حرفه قیاگرچه در تحق

و  یبحث در مورد ابعاد انسان جینتا انینشد، اما در م یبررس

بعد  نیگرفت ب جهینت توان یدندانپزشک مطرح شد، م یفرد

مطرح  یاسالم یهادگاهیدبا  سمیپروفشنال یو اخالق یفرد

 (.15وجود دارد) یاوانشباهات فر نهیزم نیشده در ا

به  النیشکده گدر دان 1392و همکارانش در سال  ایعال

 یگریاحرفهدر آموزش  دیاسات یینقش الگو یبررس

های رشتهدستیار  189 یکه بر رو ایعال قیپرداختند، در تحق

تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

درصد  40شد که بیش از یریگجهینت نگونهیانجام شده بود ا

 یگریاهحرفتاثیر استادان الگو را در آموزش  انیدانشجو

بر موضوع  انیپاسخگو زیما ن قیتحق جی. در نتادانندیزیاد م

سطح  یجهت ارتقا یبه عنوان راه حل دیالگو قرار دادن اسات

و همکارانش در سال  ینعمت (.16کردند) دیتاک سمیپروفشنال

و آموزش  یدر پزشک یگریاحرفه تیاهم یبه بررس 1389

فرزانه و  دیکاهش اسات آن پرداختند، آنها انتظارات خانواده،

 یهاشرفتیپ ان،یدانشجو ی( براRole Modelالگو )

و  ،ییگراتخصصو فوق  ییگراتخصص ک،یتکنولوژ

به صورت  یاندرم یخدمات بهداشت ستمیشدن در س ریدرگ

را به عنوان علل  یارجاع ستمیدست دوم و دست سوم س

 کیحرفه به سمت  کیاز  یآمدن سطح رشته پزشک نییپا

با  قیتحق نیاز موارد مشترك ا نظر گرفتند. در تجارت

الگو و فرزانه  دیاستفاده از اسات تیبر اهم دیما تاک قیتحق

به  قیتحق نیانتظارات خانواده که در ا گرید یاست، از سو

ما که در آن بر  قیتحق جیبا نتا یآن اشاره شده است به نوع

قبل از ورود به  انیدانشجو ینقش جامعه و اهداف قبل

 دهدینشان م نیدارد، ا یشده است همخوان دیدانشکده تاک

 تواندیدر افراد م یماد یطرز فکرها یریگشکلکه 

 یگریاحرفهرا جهت آموزش  نیو مسئول دیاسات یهاتالش

برای  یادیز یراهکارها قیتحق نیدر ا .(17اثر سازد )یب
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شان شد که براساس شباهت هیگرایی اراحرفهارتقاء 

الگو  _1      راهکارها شامل:  ی شدند. مهمترین اینبنددسته

ق اخال _3 انیارتباط مناسب و مستمر با دانشجو _2بودن 

برقراری  _5  دیدر مورد اسات یکل یهااستیس _4مداری 

 وستهیپ یابیارز _6 نییرابطه از باال به پا یبه جا یرابطه رفاقت

  .یمرتبط با مطب دار یهاآموزه -7و

ابعاد مختلف  یادیمطالعه تا حدود ز نیا شده در انیب مطالب

را  ینافراو یرا پوشش داده است و راهکارها یگریاحرفه

داده است.  هیارا سمیپروفشنال یجهت اصالح ساختار و ارتقا

شود که میبه استادان، دانشجویان و مدیران آموزشی توصیه 

بیشتر برای  این راهکارها را مورد توجه قرار دهند. تحقیق

 د.ت و معظالت اجرای این راهکارها توصیه می شومشکال

 :تشكر و قدردانی

با  نامه دندانپزشکی عمومی است کهپایاناین مقاله حاصل 

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دفاع شده  2880شماره 

ات ، کمیته تحقیقاست. از حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه

 وقت و و و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

های شرکت کنندگان عزیز در این مطالعه تشکر کمک

  .شودمی

 تضاد منافع:
 هیچگونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.
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