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انی 3911  سخن

ارائه کنندگان  دگاهیاز د انیدانشجو آموزش طهیدر ح یاخالق حرفه ا یکدها یابیو ارز یطراح

 یخدمات سالمت بارور
 یمحمود عباس، ینژاد رودسر فیرباب لط فرج خدا*, نهیتهمگان(: ) سندهینو

 یزدی صدوق دیشه یعلوم پزشک دانشگاه سازمان:

 farajkhoda_t@yahoo.com الکترونیکی:پست 

 

 تارینمهمو اخالقای دانشاجویان کاه از  ایحرفهاخالق علمی میان رشته ایست که در علوم پزشکی کاربرد دارد. کسب صالحیت : مقدمه
. آنان باید اصاول ارتبااط باا ماددجو و قاوانین شودمیپزشکی محسوب  آموزشپزشکی هستند از اهداف فدراسیون جهانی  آموزشارکان 
راهنماهای نظام مندی هستند که برای تبیین وظایف و مسئولیت هاای  ایحرفهرا در دوران دانشجویی فراگیرند. کد های اخالق  ایحرفه
ارائه کنندگان  ازجملهکی مصوب در ایران برای حرف مختلف پزش ایحرفه. عدم وجود کد اخالق اندشدهو کاهش خطاها طراحی  ایحرفه

در  ایحرفاهطراحی و ارزیابی کدهای اخاالق  با هدفخدمات سالمت باروری، این مطالعه برای اولین بار برگرفته از پایان نامه دوره دکترا 
 .دانشجویان از دیدگاه ارائه کنندگان خدمات سالمت باروری انجام شد آموزشحیطه 

در دانشاگاه علاوم پزشاکی  0320تاا  0382مطالعه اکتشافی )ترکیبی متوالی( بود که بین سال هاای مواد و روش ها: نوع روش تحقیق: 
نفار از متخصصاین در رشاته  62هدفمند و با شرکت  گیرینمونهشهید بهشتی انجام شد. در مرحله اول طی انجام سه دور مطالعه دلفی با

مت باروری طراحی گردیدند. دور اول دلفی با ارسال ساواالت بااز پاساخ از ارائه کنندگان خدمات سال ایحرفههای مرتبط کدهای اخالق 
استحکام مطالعه بااستفاده از باازنگری نااظرین( صاورت  تائید)با تحلیل محتوای کیفی  هادادهطریق پست الکترونیکی انجام شد و تحلیل 

( حاصال گردیاد. پاس از محاسابه %26سوم اجماع ) =( محاسبه شد و در دور1,26CVIگرفت سپس در دور دوم روایی صوری و محتوا )
از پزشکان، ماماها و کارشناسان بهداشت در مراکاز بهداشاتی  نفر 311=( در مرحله کمی مطالعه، کدهای اخالقی از دیدگاه 1,82rپایایی )

 یابی قرار گرفتند.دانشجو با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد ارز آموزشیزد از طریق خود گزارش دهی در حیطه 

پاژوهش و پاژوهش بودناد. میاانگین سانی واحادهای  آماوزشکدهای اخالقی طراحی شده شامل ساه طبقاه اصالی ارتباطاات، نتایج: 
ارائاه کنناده "درصد( کاد  3/66دانشجویان ) آموزشکد اخالقی در حیطه  ترینمهمبود. ارزیابی کدهای اخالقی نشان داد  36/32_+88/6

 منظوربهی را با توجه به امکانات در دسترس آموزشی دانشجو را تکمیل و فضای مناسب آموزشوری موظف است برنامه خدمات سالمت بار
بود و چالش برانگیز ترین کد اخالقای در حیطاه  "ایجاد فرصت های یادگیری برای دانشجو و تامین ایمنی، امنیت و رفاه وی فراهم نماید.

دانشجو حقوق انساانی و ساالمت  آموزشارائه کننده خدمات سالمت باروری موظف است در حین "درصد( کد  6/62دانشجویان ) آموزش
 تعیین شد. "باروری مددجو را در اولویت قرار داده و در تصحیح نگرش های نادرست وی در این حیطه تالش نماید.

ایاران پیوناد علام اخاالق  ازجملاهدر رشته های علوم پزشکی در دنیا و  ایحرفهنظر به افزایش روز افزون تخلفات : گیرینتیجهبحث و 
توسط دانشجویان ضرورتی اجتناب ناپذیر است که طراحای و  ایحرفهیک دانش میان رشته ای با علوم پزشکی و یادگیری اخالق  عنوانبه

 پزشکی میسر سازند. آموزشرا در  این اهدافند توانمی ایحرفهکدهای اخالق  آموزش
دانشجو ،یسالمت بارور یاخالق حرفه ا یکدها ،یابیارز ،یطراح کلمات کلیدی:
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