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Abstract
Background and Aim: Imam Khomeini says that every step that a student takes to acquire knowledge must
also take a step to acquire moral virtues. The purpose of this study was to explain the concept of student ethics
from the perspective of medical students. Student ethics is one of the most important professional dimensions in
the field of medical sciences. Findings of related studies show that despite the importance of this issue, there are
many problems in defining and explaining the dimensions of this concept. This study was conducted to explain
the indicators of student ethics based on the experiences of medical students.
Methods: In this qualitative study, 43 students from 4 faculties (medicine, nursing, pharmacy and hygiene) of
the selected military university of medical sciences were interviewed semi-structured. Purposeful sampling was
performed with maximum diversity in the research. Semi-structured individual interviews were used to achieve
data saturation. Exploration questions were used to deepen the interviews and extract experiences. The interviews
were handwritten line by line and analyzed according to the qualitative content analysis approach. Oral consent
was obtained to participate in the study and recording of the sound.
Results: Student commitment, professional skills and revolutionary idealism were the main themes extracted
in this research. Participants described the concept of student ethics as having revolutionary and socialist behaviors
on campus, and that community-unfavorable behavior was contrary to student ethics. Participants described the
university environment as a society in which respectful behavior of students should take place, because the
influence of the behavior of professors and students is very effective in shaping the personality of students.
Conclusion: Findings of this research can be used in the development and promotion of medical education
programs and continuing education. Paying attention to these indicators in the development of student ethics can
lead to a correct understanding of the student's duties in order to provide better quality treatment and care, prevent
mistakes and be effective in ensuring the rights of students, professors and clients.
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 Dدیدگاه دانشجویان علوم پزشكي در دانشگاه منتخب نظامي شهر تهران درباره شاخصههای
A
اخالق دانشجویي :تحليل محتوا
S
D

 1مرکز تحقیقات تروما ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،پژوهشکده سبک زندگی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران

چكيده
زمينه و هدف :امام خمینی (قدس سره) می فرمایند ،هر قدمی که دانشجو برای کسب علم بر میدارد ،میبایست قدمی هم برای کسب
مکارم اخالقی بر دارد .هدف از این مطالعه تبیین مفهوم اخالق دانشجویی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی بود .اخالق دانشجویی یکی از
مهمترین ابعاد حرفهای در حوزه علوم پزشکی میباشد .یافتههای مطالعات مرتبط نشان میدهد با وجود اهمیت این موضوع ،در تعریف و
تبیین ابعاد این مفهوم مشکالت زیادی وجود دارد .این مطالعه به منظور تبیین شاخصهای اخالق دانشجویی مبتنی بر تجارب دانشجویان
علوم پزشکی انجام شده است.
روشها :در این مطالعه کیفی با  43نفر از دانشجویان  4دانشکده (پزشکی ،پرستاری ،داروسازی و بهداشت) دانشگاه علوم پزشکی
منتخب نظامی مصاحبه نیمه ساختار به عمل آمد .نمونهگیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع در پژوهش انجام شد .مصاحبههای انفرادی
نیمه ساختار تا رسیدن به اشباع دادهها استفاده شد .سواالت کاوشی برای عمیقتر شدن مصاحبهها و استخراج تجربیات استفاده شد .مصاحبهها
خط به خط دست نویس و مطابق رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهتدار آنالیز شدند .رضایت نامه شفاهی برای شرکت در مطالعه و ضبط
صدا اخذ گردید.
یافتهها :تعهد دانشجویی ،مهارت حرفهای و آرمانگرایی انقالبی ،مضمون اصلی استخراج شده در این پژوهش بود .شرکتکنندگان
مفهوم اخالق دانشجویی را داشتن رفتارهای انقالبی و جامعهپسند در محیط دانشگاه اعالم کردند و رفتار ناپسند از دید جامعه منافات با اخالق
دانشجویی بود .مشارکتکنندگان محیط دانشگاه را جامعهای توصیف کردند که میبایست رفتارهای محترمانه از دانشجویان در آن محیط
سربزند ،چون تأثیر رفتار اساتید و دانشجویان در شکلگیری شخصیت دانشجویان خیلی مؤثر است.
نتيجهگيری :یافتههای این پژوهش میتواند در توسعه و ارتقای برنامههای آموزش علوم پزشکی و آموزشهای مداوم مورد استفاده
قرار گیرد .توجه به این شاخصها در توسعه اخالق دانشجویی میتواند سبب درك صحیح از وظایف دانشجو در راستای ارائه درمان و
مراقبتهای با کیفیت بهتر شده ،از خطاها و اشتباهات پیشگیری کرده و در تأمین حقوق دانشجو ،استاد و مددجویان مؤثر باشد.
کليدواژهها :اخالق دانشجویی ،دانشجویان علوم پزشکی ،تحلیل محتوا.
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شاخصههای اخالق دانشجویی 639 /

روشها
پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوایی
است .تحلیل محتوا جایگاه ارزشمندی در گستره تحقیقات و ابزار
خوبی برای پژوهشگران کیفی است .پژوهش کیفی رویکردی
هوشمندانه برای توصیف تجربیات زندگی و پیچیدگی موجود در
پدیدههاست .در این روش متن مصاحبهها چندین بار مرور میشود
تا به کوچکترین واحدهای تشکیلدهنده و معنیدار (تِم یا درونمایه)
شکسته شوند .فهرستی از تمها تهیه میشود ،سپس این کلمات مرور
میشوند تا شباهت در معنا و مفهوم آنها روشن شود ،و باز مرور
میشوند تا براساس محوریتی که بین تمها یافت میشود ،در یک
زیرطبقه قرار بگیرند و بعد در ادامه همان جریان کاهشی و استقرایی
زیرطبقههای مربوط به هم در یک طبقه قرار بگیرند .این مرورها،
لغزیدن طبقات بر روی یکدیگر و ادغامها در بین نوشتههای اولیه و
طبقههای نهایی ،آنقدر تکرار میشود تا در نهایت پژوهشگران به
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اخالق یکی از موضوعات مهمی است که توسط مجامع
بینالمللی ،سازمانها ،سیاستگذاران و برنامهریزان کشورهای
مختلف و محققان و متخصصین رشتههای مختلف علوم و فنون
مورد توجه ویژه واقع شده است ( .)1اخالق در لغت به معنای خلق
و خوی است .به همین دلیل ،دانش بررسی خلق و خوهای آدمی
علم اخالق نامیده میشود .توجه به اخالق و رفتارهای اخالقی طی
سالهای اخیر از جانب پژوهشگران و نظریهپردازان عرصههای
مختلف ،راه را برشناسایی متغیرهایی که زندگی فردی و جمعی
انسانها را تحت تأثیر قرار میدهد باز نموده است ( .)2انسان در
هر عرصهای که دست به رفتار و فعالیت میزند ،اخالق و ارزشهای
اخالقی نقش غیر قابل انکاری را درتصمیم گیریها و رفتارهای
نهایی فرد ایفا میکند ،یکی از این عرصهها عرصه علم تحصیل
است .برای نمونه دانشجویان به اشکال مختلف با موقعیتها و
تقاضاهایی در محیط دانشگاه مواجه هستندکه در آنها ،رفتارهای
مختلف اخالقی و غیراخالقی از خود نشان میدهند .در چنین
عرصهای منظور از اخالق تحصیلی آن است که تا چه اندازه فرد
اعمال خود را برمبنای ارزشهای نظیر صداقت ،تکیه بر تالش
شخصی ،انجام رفتارهای نوعدوستانه و خداپسندانه با دیگران و
رعایت احترام دیگران انجام میدهد .رعایت اخالق در ارائه
خدماتدرمانی و مراقبتی به مددجویان همواره مورد تأکید قرار
گرفته است ( .)3در یک نگاه کلی ،سیستم بهداشت و درمان یک
هدف دارد و آن هم تأمین سالمتی جامعه است .رویکرد دنیای
امروز را میتوان بازگشت به عقالنیت و اخالق دانست .بشریت پس
از طی دورههای مختلف میرود تا رویکردی عقالنی و اخالقی در
تأمین نیازهای مادی و معنوی خود داشته باشد .از این جهت اخالق
را میتوان در مرکز و کانون تحوالت دنیای آینده دانست ،این
رویکرد بیشتر رشتههایی را تحت تأثیر قرار میدهد که در ارائه
خدمات به انسان پیشتاز هستند ( .)4تحصیل غالباً همراه با اخالق
تحصیلی است و به هدف ویژه اخالق تحصیلی گسترش پیدا کرده
است .آموزش اخالق میبایست از خانواده ،مهدکودك و دبستان
آغاز شود وگرنه تدریس چند واحد درسی نظری دانشگاهی در سنین
باالی 20سال اثری نخواهد داشت چون تا آن زمان سجایا و رذایل
اخالقی فرد نهادینه شده و تغییر آن بسیار دشوار خواهدبود (.)5
اخالق نامحترمانه از مسائلی است که به شدت یاددهی و یادگیری
را مختل میکند و باعث ایجاد تناقض بین استاد و دانشجو میشود.
از نظر صاحبنظران ،اخالق دانشجویی یکی از مهمترین جنبههای
اخالق حرفهای در حوزه سالمت است که در سالهای ابتدایی ورود
دانشجویان به این حوزه شکل میگیرد ( .)6اخالق پزشکی دانشی
میان رشتهای است که موضوع آن مسائل اخالقی در حوزه علوم
پزشکی است که در شاخههای مختلفی مثل آموزش و پژوهش نیز
جلوهگر است .محتوای این مباحث از رشتههای گوناگون دانش
بشری به اخالق پزشکی ،سابقهای دیرین دارند بهعبارتی اخالق
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مقدمه

دانشجویی زیربنای قبول حرفه در علوم پزشکی میباشد (.)7
دانشجو در دوران تحصیل خود با قبول نقشها و دیدگاهها و ارزشهای
مختلف ،آینده حرفهای خود را در حوزه سالمت رقم میزند (.)8
یکی از اساسیترین مباحث در عملکرد حرفهای دانشجویان علوم
پزشکی ،اخالق دانشجویی است که باید مورد توجه و دقت نظر
قرار گیرد ( .)9هدف اصلی و غایی در حوزه علوم پزشکی تأمین
سالمت جامعه بشری است .تحقق این امر از طریق کسب
مهارتهای علمی و اخالقی است که عمدتاً ناشی از شکلگیری
شخصیت حرفهای در دوران دانشجویی می باشد (.)10
 Bailleو همکاران بر این باورند که در رشتههای علوم پزشکی
باید به اخالقیات بیش از مالحظات درمانی توجه داشت (.)11
 Jamkalmو همکاران در مطالعهای به نتیجه رسیدند که
تجارب دانشجویان پزشکی و پرستاری در دوران تحصیل نقش
مؤثر و عمدهای در شکلگیری شخصیت حرفهای آنان بعد از
دانشآموختگی و ورود در محیط کار واقعی دارد ( .)12مطالعه
فکوری و همکاران نیز نشان میدهد که در دوران دانشجویی نوع
نگاه به حرفه پرستاری نقش عمدهای در عملکرد دانشجویان و
فعالیتشان در کالسهای تئوری و بالینی دارد ( .)13از آنجا که عمل
اخالقی مهمترین مقدمه برای ارتقای یک حرفه است و لذا صاحبان
حرفههای مختلف علوم پزشکی خصوصا پزشکان و پرستاران در
سالهای اخیر به موضوع اخالق در دوران دانشجویی اقبال ویژهای
نشان داده اند ( .)14از لحاظ تاریخی پرستاری از اولین حرفههایی
است که به موضوع اخالق پرداخته است (.)15
ما مطلع نیستیم که دیدگاه و تجربههای دانشجویان در محیط
دانشگاه در مورد اخالق دانشجو چگونه است .مطالعات کیفی از آن
دسته مطالعاتی است که در پی کشف نادانستهها میباشد .پی بردن
به تفکر دانشجویان میتواند در بهبود جایگاه اخالق دانشجویی در
دانشگاه نقش داشته باشد.

 / 640حیدرانلو و خاقانیزاده

در این مطالعه ،درونمایههای اصلی استخراج شده از دادهها
مورد بررسی قرار گرفتند .تحلیل محتوای دادهها به استخراج 3
درونمایه اصلی منجر شد .هر یک از درونمایهها به یکی از ابعاد
اخالق دانشجویی در دانشجویان علوم پزشکی ناظر بودند .به نحوی
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ثبات قابل قبول در بین دادهها و احساس رضایت درباره پژوهشها برسند.
در این پژوهش با  43نفر از دانشجویان دانشکدههای (پزشکی،
پرستاری ،بهداشت و داروسازی) دانشگاه علومپزشکی منتخب
نظامی با نمونهگیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع مصاحبه به
عمل آمد .در تحقیق و پژوهشهای کیفی ،معموالً واحدهای نمونه
بر اساس هدف خاصی که مورد توجه محقق است و بر اساس نیاز
پژوهش انتخاب میشوند .به همین علت شرکتکنندگان
دانشجویانی با حداقل  6ترم سابقه تحصیل (نظری و بالینی) در
رشته خود بودند که برای پژوهش انتخاب شدند .برای جمعآوری
اطالعات از روش مصاحبه فردی و مصاحبه گروهی استفاده شد.
مصاحبهها از نوع عمیق و نیمهساختاریافته بوده است .سعی شد
رویکرد مصاحبه به گونهای باشد که مصاحبهشوندگان با احساس
راحتی بتوانند پاسخهای باز و صادقانه بدهند .چند سوال کلیدی در
تمامی مصاحبهها تکرار شد و پاسخها با سواالت کاوشی مورد
تفحص بیشتر قرارگرفت .موارد روبهرو نمونهای از سواالت است:
با توجه به هدف مطالعه ،در شروع مصاحبه یک سوال کلی تحت
عنوان با ورود به دانشگاه چه تغییراتی در رفتار و منش شما در
محیط خانه ،اجتماع و دانشگاه ایجاد شده است؟ وقتی میگوییم
اخالق دانشجویی چه چیزی به ذهنتان میرسد؟ دانشجویی را
میشناسید که از نظر اخالقی مورد قبول شما باشد؟ چند مورد از
اخالقیاتش به ما بگویید؟ و یا برعکس مورد قبول شما از نظر
اخالقی نباشد برایم بگویید؟ از سواالت کاوشی چرا ،چگونه،
چطوری ،برایم مثال بزنید ،چه کار میکرد ،چطور شد برای عمیقتر
شدن مصاحبه استفاده گردید.
تجزیه و تحليل آماری دادهها :فرایند تحلیل دادهها طبق
تحلیل محتوای قراردادی و مراحل پیشنهادی گرانهام و الندمن
انجام یافت .تحقیق کیفی مستلزم این است که محقق در اطالعات
غوطهور شود .برای این منظور پژوهشگر مصاحبهها را در چند نوبت
به دقت گوش داده و متن پیاده شده را مطالعه کرد .در ابتدا متن
مصاحبهها خط به خط مرور و دادهها به تکههای معنادار و کوچکتری
تقسیم شدند .جمالت اصلی متن استخراج و به صورت کدهایی از
زبان شرکتکننده و یا بر اساس استنباط محقق ،ثبت شدند .سپس
با دستهبندی اولیه کدها،کدهای مشابه در کنار یکدیگر قرار گرفتند
و طبقات اولیه تعیین شدند به این ترتیب  560کد اولیه بهدست
آمد .در مرحله بعدی دستههای اولیه که طی کدگذاری اولیه شکل
گرفتند با یکدیگر از لحاظ تفاوت و تشابهها مقایسه شدند .در این
مرحله مفاهیم اولیه فرموله شدند .پس از تغییر و تعدیل طبقات،
تلفیق درونمایههای اولیه و همپوشان و حذف درونمایههای نابهجا
صورت گرفت و در نهایت مفاهیم اصلی استخراج شدند .هر مصاحبه
بهطور میانگین  45-60دقیقه طول کشید .جهت تجزیه و تحلیل
دادهها از آنالیز محتوا طبق نظر گرانهام و الندمن استفاده گردید.
آنالیز محتوا از روشهای مطالعه کیفی میباشد که عمالً دادههای
کیفی بهوسیله آن خالصه ،توصیف و تفسیر میشود و برای تعیین

درون مایههای غالب و اصلی تجارب مشارکتکنندگان استفاده
میشود ( .)9عالوه بر این ،آنالیز محتوا روش مناسبی برای بررسی
تجارب و نگرش افراد به موضوعاتی خاص میباشد (.)16
پس از پیادهکردن مصاحبهها ،مطالب چندین بار خوانده شد تا
مفهوم کلی از صحبتهای مشارکتکنندگان در راستای هدف
پژوهش حاصل شود.
در گام بعدی ،واحدهای معنی یا کدهای اولیه استخراج شد که
به این ترتیب  560کد اولیه بهدست آمد .در مرحله بعدی کدها
ادغام شده و بر اساس شباهتها طبقهبندی گردید و سعی شد درون
طبقهها بیشترین همگنی و بین طبقات بیشترین ناهمگونی را داشته
باشد و هیچ دادهای درون دو طبقه جای نگیرد .در نهایت  3درونمایه
اصلی از تجزیه و تحلیل دادهها بهدست آمد.
جهت اطمینان از مقبولیت دادهها از مشارکتکنندگان و افراد
با تجربه در انجام تحقیقات کیفی خواسته شد تا کدهای استخراج
شده را مورد بررسی قرار دهند 7 .نفر از مشارکتکنندگان مواردی
را برای تکمیل و اصالح کدها بیان نمودند .تمامی مصاحبهها و
کدهای استخراج شده توسط همکاران پژوهش ،مطالعه و اصالحات
الزم اعمال گردید.
شرکتکنندگان در مطالعه بهصورت جداگانه مورد مصاحبه قرار
گرفتند و تجربیات زنده آنها در هر مصاحبه بهصورت مستقل مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در پژوهش حاضر هر چهار معیار تاییدپذیری (،)Confirmability
اعتبار ( ،)Creditabilityقابلیت اعتماد ( )Dependabilityو
قابلیت تعمیم پذیری ( ) Transferabilityبرای صحت دادهها به
کار رفت .به دلیل اینکه در مطالعات کیفی تعداد مشارکت کنندهها
با توجه به اشباع دادهها و تحلیل آنها تعیین میشود ( ،)17امکان
تعیین دقیق شرکتکنندهها قبل از شروع مطالعه وجود نداشت و لذا
جمعآوری دادهها تا زمان اشباع دادهها ادامه پیدا کرد .در این مطالعه
تا حصول اشباع دادهها ،تعداد مشارکت کنندگان به  43نفر رسید.
مالحظات اخالقي :طرح پژوهش مطالعه حاضر توسط
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی منتخب نظامی با کد اخالق
( )IR.BMSU.REC.1399.340مورد تصویب قرار گرفته است.
برای شروع تحقیق در مورد موضوع مطالعه و هدفهای آن
اطالعات الزم در اختیار مشارکتکنندگان قرار داده شد و از آنان
به صورت شفاهی و کتبی رضایت آگاهانه اخذ گردید .به مشارکت
کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات اخذ شده از آنها محرمانه
بوده و به غیر از تیم تحقیق دور از دسترس افراد متفرقه خواهد بود.
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مقوالت

صداقت ،انعطافپذیری ،اعتماد به نفس ،رعایت
شئون و احترام اساتید ،رعایت قوانین و مقررات
کالس درس

مفاهيم

مقوالت

 .1مهارتهای زندگی (برنامههای عبادی،
مدیریت زمان فعالیتهای هدفمند دانشجویی،
توجه به بهداشت جسمی و بهداشت روان)
 .2جست وجوگری دانش (پرسشگری ،مشارکت
علمی ،تمایل به بحث و مباحثات علمی ،پویایی و
تحرك علمی)

مهارتهای حرفهای

تعهد دانشجویی

جدول .2-ویژگیهای اخالقی در بحث پایبندی به ارزشهای دانشجویی از
نظر دانشجویان
ارتباط علمی و اخالقی با همکالسیها و
اساتید در محیط دانشگاه ،رعایت قوانین و
مقررات خوابگاه

مقوالت

مفاهيم

مفاهيم

پایبندی به ارزشهای
دانشجویی

از جمله تاکیداتی که در پایبندی به ارزشها داشتند ارتباطات
علمی و اخالقی با همکالسیها و اساتید در محیط دانشگاه و
رعایت قوانین و مقررات خوابگاه بود.
مشارکتکننده ( 23دانشجوی پرستاری) چنین بیان کرد:

به اعتقاد مشارکتکنندگان ،دانشجویانی که توانایی پرسشگری
در موقعیتهای خاص را دارند همواره به سطح دانش و مهارت خود
اکتفا نکرده ،پیوسته توانمندی علمی و مهارت ارتباطی خود را ارتقاء
داده و به صورت کاربردی از آن استفاده مینمایند .خصوصاً در
حرفههای پزشکی و پرستاری که با تنوعی از بیماران و بیماریها
مواجه هستیم ،داشتن روحیه پرسشگری و تعامل با محیط اطراف
ضروری به نظر میرسد.
بخشی ازاظهارات مشارکتکننده ( 14دانشجوی بهداشت) در
این زمینه چنین است:
" آخرین جمله هر شخصی در زندگیاش در واقع چکیده
سالهای عمر و تجربهاش است .آخرین سفارش امام علی (ع) به
همه بشریت تقوی و نظم در کارها است و لذا بر ما به عنوان پیرو
امام علی (ع) واجب است که در همه کارهایمان برنامه داشته باشیم،
2021, Volume 23, Issue 8

J Mil Med

] [ DOI: 10.30491/JMM.23.8.637

جدول .1-ویژگیهای اخالقی در بحث تعهد دانشجویی از نظر دانشجویان

جدول .3-ویژگیهای اخالقی در بحث مهارتهای حرفهای از نظر دانشجویان

Downloaded from militarymedj.ir at 16:40 +0330 on Wednesday December 1st 2021

که توجه به این درونمایهها نقش مؤثری در تبیین وضوح تعریف
شاخصهای اخالق دانشجویی داشت .در پژوهش حاضر،
درونمایههای اصلی عبارت بودند از" :تعهد دانشجویی"" ،مهارت
حرفهای" و "آرمانگرایی"
تعهد دانشجویي
اظهارات مشارکتکنندگان در این زمینه را میتوان در دو طبقه
تقسیم بندی کرد.
 )1مشارکتکنندگان در این پژوهش اعتقاد داشتند پایبندی به
قوانین و مقررات مانند رعایت شئون و احترام اساتید و رعایت قوانین
و مقررات کالس درس در ایجاد اخالق دانشجویی مهم است.
مشارکتکنندگان این ویژگیها را در خصوصیاتی از قبیل
صداقت ،انعطافپذیری ،اعتماد به نفس و  ...میدانستند .به اعتقاد
آنان ،این خصوصیات هر چند به تنهایی موجب شکلگیری اخالق
دانشجویی نمیشوند اما به عنوان شرط الزم اخالق حرفهای در
دوران دانشجویی اهمیت زیادی دارند .به عبارت دیگر تعهدات
دانشجویی به عنوان پایه و اساسی برای تقویت شایستگیهای
اخالق دانشجویی در دانشجویان علوم پزشکی است.
مشارکتکننده ( 8دانشجوی پزشکی) در این زمینه چنین بیان
کرد:
"به نظر من در محیط دانشگاه اولویت اول نظم و انضباطی
هست که دانشجو یا استاد از خانواده به محیط دانشگاه آورده و عیناً
در رفتار اساتید و دانشجویان میبینیم .اگر استاد و همکالسی من
آدمهای منضبطی باشند قطعاً بتدریج من هم شخصیت منظمی
بخودم میگیرم "...
 )2مشارکتکنندگان پایبندی به ارزشهای دانشجویي
را به عنوان یکی از ارکان اخالق دانشجویی ،میدانستند.

"از صبح تا شب به نوعی همه ما در دانشگاه و خوابگاه در حال
تعامل با همدیگر هستیم ،بعضی از دانشجوها خیلی پخته هستند
که به عقیده من به اصالت خانواده و اعتقادات مذهبی شخص و ...
برمیگردد .دانشجو یا استادی که پخته است بهعبارتی بخاطر
رفتارهایی که در عمل نشان میدهد برای خیلی ها الگو میشود .
یکی از هماتاقیهایم در عرض یک ترم از نظر علمی و اخالقی
برای همه ما الگو شده بود .سعی میکرد از نظر درسی به همه ما
کمک کند .همچنین رتبه اول کالسمان است .میتوانم بگویم که
آدمی است کممصرف و پرمنفعت "...
مهارت حرفهای
این درونمایه اصلی شامل تمامی مهارتها و دانشهایی است
که یک دانشجو بایستی کسب کند تا به عنوان فردی با صالحیت
در حرفه خود شناخته شود.
بهترین تاکید دانشجویان در این درونمایه روی  2مسئله کسب
"مهارتهای زندگي" و "جستجوگری دانش" بود.
در بخش طبقه مهارتهای زندگی تمرکز مصاحبه شوندهها
بیشتر روی برنامههای عبادی ،مدیرت زمان فعالیتهای هدفمند
دانشجویی ،توجه به بهداشت جسمی و بهداشت روان بود.
در طبقه جستجوگری دانش نیز دانشجویان بیشتر روی
پرسشگری ،مشارکت علمی ،تمایل به بحث و مباحثات علمی و
کالً پویایی و تحرك علمی تأکید داشتند.

 / 642حیدرانلو و خاقانیزاده

مفاهيم

مقوالت

بصیرت ،روحیه جهادی ،روحیه مطالبهگری

آرمانگرایی

مشارکتکننده ( 39دانشجوی پزشکی) بیان کرد:
"بنده به عنوان دانشجوی این دانشگاه رتبهام زیر  1000بود،
مجله طب نظامي

دوره  ،23شماره  ،8آبان 1400

نگاهي به آینده
جهت ترویج اخالق دانشجویی راهکارهایی وجود دارد که با
توجه کردن به آنها اخالق دانشجویی گسترش مییابد:
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برنامه در درس خواندن ،برنامه در عبادت و کالً در همه کارهایمان".
مشارکتکننده ( 31دانشجوی پزشکی) چنین بیان کرد:
"از ترم اول که وارد این رشته شدم سواالت متعددی در ذهنم
بود .اوایل خیلی برایم سخت بود که چگونه به جواب سواالتم برسم
ولی با تداوم و کنجکاوی مسیرهای دستیابی به پاسخها رو پیدا
کردم .از اساتید راهنما ،همکالسیها ،دانشجویان ترم باال ،کتابخانه،
اینترنت و  ...مسئولین دانشگاه ،کالً از وقتی که میدانم هیچ سوالم
بدون پاسخ نمیماند آرامش خاصی پیدا کردم".
مشارکتکنندگان در این پژوهش عالوه بر روحیه پرسشگری
بر پویایی و تحرك علمی تأکید کردند.
آنان بیان نمودند ،با توجه به اینکه حرفههای علوم پزشکی جزو
حرفههای عملی است وجود تعامالت علمی برای کسب مهارت-
های عملی ضروری به نظر میرسد .زیرا نداشتن پویایی علمی برای
کسب مهارتهای بالینی ،ممکن است سبب آسیب به بیماران شده
و گاهاً عوارض جبران ناپذیری را برای آنان ایجاد کند .هنگامی که
بهعلت نداشتن توانایی علمی ،مراقبت و درمان صحیح انجام نشود
به این معنی است که عمل دانشجو معیارهای یک کار اخالقی را
ندارد.
مشارکتکننده ( 4دانشجوی پرستاری) بیان نمود:
"بیشتر اساتید به ما تاکید میکنند که باید سعی کنیم حرفهمان
را به صورت علمی یاد بگیریم ،از کار بالینی هم فرار نکنیم چون
اگر درسمان تمام شود و مسئولیت کامل بیمار را قبول کنیم ممکن
است بخاطر بلد نبودن کار ،مرتکب اشتباهاتی شویم که هرگز نتوان
جبران کرد  ...یادگیری مهارتهای بالینی بخش اعظمی از حرفه
ماست".
آرمانگرایي
دادههای حاصل از تجارب شرکتکنندگان در این پژوهش
حاکی از این بود که دانشجویان دانشگاه منتخب نظامی شهر تهران
برای کسب شایستگیهای اخالقی عالوه بر داشتن تعهد و مهارت
در حرفه به عامل مهم دیگری نیز نیاز داشتند تا بر اساس آن بتوانند
تصمیمات اخالقی مناسبی اتخاذ نمایند.
نقش واژه بصیرت (سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی) و همچنین
واژه روحیه جهادی در شکلگیری چارچوب اخالق دانشجویی این
دانشگاه آنقدر مهم است که میتوان آن را کانون اخالق دانشجویی
دانست .مشارکتکنندگان اعتقاد داشتند که داشتن روحیه مطالبهگری
شالوده اخالق یک دانشجوی انقالبی را تشکیل میدهد.

میتوانستم در هر دانشگاهی به راحتی قبول شوم ،بیشترین انگیزهای
که باعث شد من این دانشگاه را انتخاب کنم سابقه درخشان این
دانشگاه در موضع گیریهای سیاسی بود .میدانستم که اینجا ،هم
بار علمی خوبی دارد مثل خیلی از جاهای دیگر و مهمتر اینکه اینجا
مسیرم را برای شناخت راه زندگیم درست انتخاب میکنم .به
عبارتی مطمئن بودم که وارد بازیهای سیاسی معمول نمیشوم".
به عالوه دادههای این درونمایه نشاندهنده الزامات اخالق
دانشجویی از جمله شناخت فرهنگ انقالب و ساماندهی مقابله با
جنگ نرم بود.
مشارکتکننده ( 27دانشجوی داروسازی) بیان کرد:
"بعد از پیروزی انقالب خصوصاً در یک دهه اخیر واژه بصیرت
معنای بسیار حساس و دقیقی پیدا کرده است ،تحصیل بدون داشتن
بصیرت ،زندگی بیخاصیتی است که برای فرد فرق ندارد ،کشورش
دست خودی باشد یا غیر خودیها  ...با عزت زندگی کند یا با ذلت"
اغلب مشارکتکنندگان به تبیین آرمانهای انقالب و حرکت
به سوی آنها بهعنوان یکی از ارکان اساسی اخالق دانشجویی
تأکید داشتند.
مشارکتکننده ( 33دانشجوی داروسازی) بیان نمود:
" دانشجوی بصیر کسی است که به نظر من فوقالعاده مهربان،
فعال و پرتالش باشد.کسی که اولویتهای خدا را به اولویتهای
خودش ترجیح میدهد و بر عکس ،دانشجوی غیر بصیر کسی است
که کار دینی بدون اولویت انجام میدهد".
مشارکتکنندگان در این پژوهش یکی از اجزای مهم اخالق
دانشجویی و آرمانگرایی را داشتن روحیه عبادی در تحصیل علم و
مسائل عبادی -سیاسی ذکر نمودند.
مشارکتکننده ( 14دانشجوی پزشکی) در این زمینه چنین
بیان کرد:
"موفقترین دانشجویان در این سالهایی که بنده دانشجو
بودم آنهایی هستند که پیشاهنگ کارهای بزرگ بودهاند ،مثالً
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ما مدیون یکی از همین
دانشجویان است که علیرغم موانع فراوان راهاندازی شد و به
افتخارات بزرگی دست پیدا کرد".
مشارکتکننده ( 43دانشجوی پرستاری) بیان نمود:
"استاد راهنمای من از جمله افرادی است که بسیار نکتهبین
است .به راحتی از روی مسائل تربیتی رد نمیشود .دلش میخواهد
همیشه ما را به درستترین راه هدایت کند .اوایل بچهها میگفتند:
استاد سه پیچ!!! اما االن که چندین ترم گذشته واقعاً میبینم خیلی
برایمان دلسوز است .حتی در مشکالت شخصیمان هم مایل است
به ما کمک کند .به همین دلیل ایشان الگوی ما شدند".
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در این مطالعه ،اخالق دانشجویی از دید دانشجویان دانشگاه
منتخب نظامی شهر تهران تبیین شده است .یکی از مزیتهای این
نوع بررسی موضوع اخالق دانشجویی آن است که مفاهیم و
مضامین معرفی شده به طور کامل حاصل از زمینه مورد بررسی
بوده و از تجربه مستقیم و بومی دانشجویان بهدست آمده است.
کدهای حاصل در اخالق دانشجویی در  3تم اصلی شامل:
تعهد دانشجویی ،مهارت حرفهای و آرمانگرایی قرار میگیرند.
میتوان گفت دانشجویان ،اخالق دانشجویی را هم از جنبه
دینی ،هم از جنبه علمی و هم از جنبه آرمانی مورد توجه قرار دادند.
این یافته با دیدگاه "واتسون" که اخالق حرفهای را ترکیبی ازجنبه
علمی و مذهبی انسان میداند تطابق دارد.
خصوصیاتی که دانشجویان علوم پزشکی با خود به حرفه
میآورند مانند بهداشت فردی (جسمی-روانی) ،ادب و احترام،
پرسشگری ،قانونمداری در شکلگیری اخالق دانشجویی به عنوان
پایه و اساس معرفی شدند.
دانشجویان به عنوان یک انسان ذاتاً ،صداقت ،مهربانی و
ارزشهای اخالقی را دوست دارند و همین ارزشها به رفتارشان
معنی میدهند ( .)18مؤلفین علوم پزشکی معتقدند که اخالق و
عملکرد ناشی از آن ،فرایندی کامالً مرتبط با خصوصیات شخصی
افراد میباشد ( .)19در این زمینه  Porliو همکاران ( )2011بیان
میکنند ،رعایت شئون و احترام استاد ،همکالسی و مقررات کالس
درس نشان از عملکرد حرفهای یک دانشجو در شکلگیری
شخصیت دانشجوییاش دارد (.)20
در این مطالعه پایبندی دانشجویان به این مبانی مورد توجه
مشارکتکنندگان این مطالعه قرار گرفته است .آنها بیان میکردند
هر چه دانشجویان انسانهای معنوی و پایبند به ارزشها و مقررات
باشند ،جنبههای انسانی در اخالق و رفتارشان تأثیر بیشتری خواهد
داشت .بدین معنی که با ابزار و مصالح مذهبی میتوان درمان و
مراقبتی را بنا نهاد که در نهایت به شکلگیری شایسته اخالق در
یک دانشجو منجر گردد.
مؤلفین حوزه سالمت معتقدند پایبندی دانشجویان به ارزشها
و مقررات ،احساس تعهدی را در آنان برمیانگیزد که سبب میشود
تمایلی برای رعایت اخالق ایجاد گردد .طوری که دانشجو منافع
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 )1آموزش منشور اخالق پژوهش به استادان و دانشجویان
 )2تصویب و اجرای صحیح قوانین
 )3تقویت اعتقادات مذهبی دانشجویان
 )4حمایت ملی از پژوهش
 )5خود اصالحی و شروع از خود
 )6استفاده از نظام پاداش و تنبیه
با اجرایی کردن هرکدام از راهکارها و پیشنهاداتی که ذکر شد
یک قدم بیشتر به اهداف نزدیک میشویم.

(استاد و همکالسی ها و بیماران) را بر منافع خود ترجیح میدهد.
این امر احساسی را ایجاد میکند که به تعهدمندی دانشجو منجر
میشود (.)21
مشارکتکنندگان تأکید کردند که مهارت حرفهای برای انجام
کار اخالقی ضروری است به گونهای که کار بدون دانش را مغایر
اخالق حرفهای قلمداد مینمودند.
توجه به بهداشت (جسمی-روانی) پویایی و تحرك علمی،
داشتن برنامهریزی در کارها و مدیریت زمان از جمله تأکیداتی بود
که دانشجویان در درونمایه مهارت حرفهای بیان کردند.
به زعم دانشجویان غیر قابل تصور است که دانشجو اخالقی
باشد اما کار خود را ماهرانه و بر اساس اصول علمی انجام ندهد.
 Martinو همکاران ( )2014معتقدند برای تربیت یک دانشجوی
اخالقی باید سعی کرد برنامهریزی به همراه علمآموزی را در او
افزایش داد (.)22
باید همواره توجه داشت با وجود آموزش مهارتهای زندگی در
دانشجویان به عنوان یکی از ضروریات حرفهای ،برای ارائه درمان
و مراقبت مؤثر به مددجویان ،جستجوگری دانش و تعامالت علمی
به تنهایی کافی نبوده و به مدد ابعاد دیگر مهارتهای حرفهای مثل
کسب مهارتهای زندگی به خلق اخالق دانشجویی میانجامد.
بنابراین دانشجویان علوم پزشکی باید به ضرورت همراهی کارایی
با ابعاد دیگر مثل برنامهریزی و مهارتهای زندگی توجه کرده و بر
کاربرد آن در زمینه اخالق دانشجویی توجه داشته باشند.
این یافته با مطالعه  Lunderzمطابقت دارد که یکی از جنبههای
خوب مراقبت از مددجو از دید دانشجویان پرستاری و پزشکی را
مراقبتی مبتنی بر تعامالت علمی بیان کرده است ( .)23محققین
دیگر هم در مطالعات خود نتیجه گرفتند که کار خوب در حرفههای
علوم پزشکی عبارت است از کاری که به لحاظ علمی مورد تأیید
بوده و همراه با مسئولیتپذیری و فعالیتهای هدفمند دانشجو در
کسب علم و اخالق باشد (.)24
یکی دیگر از موضوعاتی که در زمینه اخالق دانشجویی شایان
توجه است ،آرمانگرایی است .به اعتقاد دانشجویان تا زمانی که
دانشجو بصیرت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نداشته باشد قادر به
مواجهه منطقی با موضوعات اخالقی نخواهد بود.
 )2010( Partlinبر مستقل بودن و اندیشه تحولی دانشجویان
تأکید میکند و معتقد است که استقالل دانشجو در تفکر و عدم
وابستگی به جناحهای سیاسی به دانشجویان کمک میکند تا بتواند
بهراحتی به پرسشهای فلسفی که در محیط با آن مواجه می شوند،
پاسخ منطقی دهند ( .)25مؤلفین علوم پزشکی متفقاً معتقدند که
استقالل حرفهای به همراه روحیه پرسشگری در دانشجویان مکمل
هم بوده و در پیشبرد و نهادینه ساختن اخالق دانشجویی نقش
بسزایی دارند ( .)26برخی از صاحبنظران در پژوهش های خود
اشاره نمودهاند که عدم فاصله از تودههای اجتماعی به بصیرت
اجتماعی یک دانشجو کمک شایانی مینماید (.)11،27
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نكات باليني کاربردی برای جوامع نظامي

 سه بعد معرفی شده در این مقاله عالوه بر موجب حفظ و
رشد اصول اخالقی در دانشجویان ،باعث به وجود آمدن
شخصیتی ایدهآل در آنها میگردد که در تمام مراحل زندگی
و در تمام موقعیتها و منصبهای شغلی آنها را تبدیل به
الگو خواهد نمود .تصور جامعهای مبتنی بر اصول اخالقی
خصوصاً در جوامع نظامی که امنیت و آرامش کل مردم یک
کشور به دست آنان است تا چه اندازه زندگی را دلپذیر خواهد
کرد .اگر در جوامع نظامی تعهد به وظیفه بسیار سختی که
دارند حفظ گردد و تمامی زیر مجموعههای آن به دنبال اخذ
مهارتهای حرفهای در زمینه شغلی خود باشند و نیز با اعتقاد
راسخ آرمانگرایی انقالبی را پیشه خود کنند مردم حاضر
تحت این جوامع از هر نوع گزند و آسیبی به دور خواهند ماند
و با اعتماد کامل به وجودشان مفتخر خواهند بود.
تشكر و قدرداني :این مطالعه برگرفته از طرح پژوهشی با
کد اخالق  ،IR.BMSU.REC.1399.340توسط دانشگاه
بقیه اهلل (عج) میباشد .نویسندگان این مقاله مراتب سپاس و
قدردانی خود را از شرکتکنندگان محترم و سایر عزیزان که در
پژوهش حاضر همکاری نموده و تجربیات خود را با تیم تحقیق در
میان گذاشتند ،ابراز میدارند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه
تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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مجله طب نظامي

دوره  ،23شماره  ،8آبان 1400

مطالعه حاضر دیدگاهی در مورد اخالق دانشجویی دانشجویان
علوم پزشکی ارائه میدهد .دانشجو با بهرهگیری از عناصری مانند
تعهد دانشجویی ،مهارت حرفهای و آرمانگرایی ،ویژگی اخالق
دانشجویی را کسب میکند .اخالق دانشجویی از دید دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی نظامی یعنی "یک دانشجو با تراز نظام
جمهوری اسالمی در سه بعد (تعهدی ،مهارت حرفهای و آرمانگرایی)
رشد یافته و خود را برای احراز پستهای مدیریتی و عملیاتی آینده
کشور در راستای انجام وظایف محوله آماده نماید ".در حالیکه در
مطالعات قبلی عمالً اخالق دانشجویی در حوزه سالمت گزارش
نگردیده است ،در مطالعه ما مفاهیم این واژه به صورت یکپارچه و
در ارتباط با یکدیگر تحلیل شدهاند .از مزایای مهم تعریف اخالق
دانشجویی ،درك چهارچوب اخالق حرفهای علومپزشکی ،توسعه
عملکرد مبتنی بر اصول حرفه ای و نهایتاً رفتار حرفهای میباشد.
بدیهی است در فضایی که دانشجو خود را مطابق با اخالق
ایدهآل نماید عالوه بر توجه بیشتر به حقوق مددجویان  ،عملکرد
دانشجو به نحوی تنظیم میشود که از خطاها و مشکالت حقوقی
پیشگیری شده و فضای احترام به شأن و کرامت انسان در رفتارهای
حرفهای دانشجو نمود بیشتری یافته و نهادینه شود.
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مشارکتکنندگان در این بررسی با اشاره به ضرورت شناخت
دستاوردهای نظام اسالمی و داشتن نگاه خوشبینانه به آینده ،توجه بیشتر
به این موضوع را در نقشبندی اخالق دانشجویی مورد تأکید قرار دادند.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر تأکید مشارکتکنندگان
بر رشد فضایل اخالقی در محیطهای اجتماعی بود .آنها زمانی
دانشجو را آرمانگرا میدانستند که دارای روحیه جهادی باشد.
دانشجویان شرکت کننده در مطالعه  )2012( Smirfبه این نکته
اشاره کردهاند که یکی از معیارهای اخالق دانشجویی ،تالش برای
گسترش اخالق پسندیده و خوب در محیطهای اجتماعی می باشد
( .)28تذکر برای جلوگیری از انجام کارهای خالف اخالق و قانون
باید در سرلوحه کار دانشجو قرار گیرد این یافته عمالً با مطالعات
انجام شده مطابقت دارد .دانشجویان پزشکی و داروسازی سوئدی
در مطالعه  Dentنیز روحیه جهادی را به پیشاهنگی دانشجو برای
انجام کارهای بزرگ قلمداد نموده اند ( .)29،30طبیعی است این
دیدگاه هنگامی در دانشجو نهادینه میشود که اساتید و دانشجویان
آن را به عنوان یک ضرورت در تمام آموزشهای خود در نظر گرفته
و دانشجویان پیشاهنگ و فعال را مورد تشویق قرار داده ،و انگیزه
الزم برای ادامه مسیر را بدهند .رابطه نزدیک و تنگاتنگ اخالق و
قانون مورد توجه ویژه مشارکتکنندگان این مطالعه نیز قرار گرفت،
به گونهای که آنها تأکید کردند هر گونه اقدام در جهت توسعه
همه جانبه اخالق در دانشجو ،سبب میشود که مراقبت و درمان
درست انجام شده و از میزان خطاها و اشتباهات حوزه سالمت کاسته
شود .به عبارت دیگر توسعه اخالق دانشجویی به توسعه رعایت
قانون منجر شده ،و طبیعی است که در چنین وضعیتی ،انجام کار
صحیح و با کیفیت ،پشتوانه قانونی الزم را در پی خواهد داشت.
محدودیتهای پژوهش
تمام مطالعات و پژوهشها دارای محدودیت هستند.
«محدودیتهای پژوهش» به علت موانعی به وجود میآیند که در
طراحی پژوهش و روششناسی وجود دارد و یافتههای مقاله را تحت
تاثیر قرار میدهد برای ارائه نتایج پژوهشی معتبر ،هنگام اجرای
مطالعه باید اندازه نمونه به قدر کافی بزرگ باشد تا بتوانیم به نتایج
پژوهشی معتبر دست یابیم .هر چه نمونه بزرگتر باشد ،نتایج دقیقتر
میشوند .یکی از محدودیتهای اساسی این مطالعه ،محدودشدن
مشارکتکنندگان به یک دانشگاه میباشد .در مطالعات آتی میتوان
از تجارب دانشگاههای دیگر نیز استفاده نمود تا بتوان دیدگاه جامعتری
نسبت به اخالق دانشجویی بهدست آورد .همچنین از موارد دیگر
محدودیت این پژوهش کیفی میتوان به موارد زیر نیز اشاره کرد:
 فرایند مصاحبه وقتگیر و زمانبر بود.
 نظر به زمانبر بودن ،مصاحبه یک امر پرهزینه است.
 دستیابی به همه افراد مورد نظر امکان پذیر نبود.
 مصاحبه نیازمند رضایت و تمایل پاسخگو ،و شکیبایی و حوصله
مصاحبهگر داشت.
 گاهی افراد از ابراز نظرات صریح اکراه داشتند.
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