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اخالق در محیط آموزشی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
نویسنده (جان) :عصمت سعیدی* ,اکرم ثناگو ،سمیرا سعیدی
سازمان :دانشگاه علوم پزشکی گلستان
پست الکترونیکیsaeedi.samira93@yahoo.com :

مقدمه :خداوند از اینهمه خلقت ،جز تکامل بعد معنوی انسان هدفی نداشته است (آیه  26سوره ذاریات) .تنها راه سعادت انسان در کمال
و تعالی او متخلق شدن به اخالق پسندیده است .نمونهای از ویژگیها و آداب مهم برای کسی کاه در طلاب داناش اسات ،تزکیاه نفاس و
خودسازی ،تالش و نشاط علمی و رعایت اخالق در محیطهای آموزشی است .هدف از این مطالعاه تبیاین اخاالق در محایط آموزشای از
دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بودهاست
روش تحقیق :در این پژوهش کیفی ( 08 )0320دانشجوی پزشکی با استفاده از نمونهگیری مبتنی بر هدف و حداکثر تناوع (جنسایت و
ترم تحصیلی ،قومیت) وارد مطالعه شدند .ابزار گرداوری دادهها مصاحبههای نیمه ساختار بودهاست .حداقل یک ساؤال بااز شاامل "وقتای
میگویم اخالق در محیط آموزش چه چیزی به ذهن شما میآید " در تمامی مصاحبهها تکرار شد .سایر ساؤاالت کاوشای "چارا ،چگوناه،
مثال بزنید " بودهاند .نمونهگیری تا رسیدن به اشباع (تکرارپذیری) دادهها ادامهیافت .مصاحبهها ضبط ،دستنویس و مطابق روش "تحلیل
محتوای مرسوم " تحلیل شدند.
نتایج" :احترام به شأن استاد "" ،حفظ شان کالس "" ،احترام و حفظ شان همکالسی "" ،داشتن اخالق و رفتار و پوشش اسالمی "" ،در
پی کسب علم و دانش بودن " از مضامین اصلی مطالعه بود .مشارکتکنندگان بر این عقیده بودند ،دانشجوی پزشکی در صورتی مازین باه
اخالق در محیط آموزشی هست که تنها با نیت کسب علم وارد دانشگاه شده باشد ،رعایت حریم و احترام همتایان جنس مخالف را نمایاد،
با همه همتایان رفتار مناسب داشته باشد ،خود را برتر از سایرین نداند و تمسخر نکند و پوشش و ظاهر متعارف داشته باشد.
بحث و نتیجهگیری :دانشجویان دانشگاه و محیط آموزشی رامکانی مقدسی و رعایت اخالق را از واجبات آن میدانستند .باروز رفتارهاای
ناهنجار نهتنها باعث از بین رفتن شان دانشجو میشدهاست بلکه میتوانست جو آموزشی را دچار تشنج نماید و باعث برداشات متفااوتی از
محیط آموزشی شود.
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