
 http://ijme.mui.ac.ir (1)12: 2911/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / فروردين 21

 مقاله پژوهشی 

 
 ارانیدر دست ایبا اخالق حرفه یو سالمت معنو یاسالم تیمعنو نیارتباط ب

 تهران یعلوم پزشک یهادانشگاه یداخل

 

 *مهر یمژگان محمد ،یرضا قنبر

 

 

 چكيده

 یساز و عامل اصل نهیزم تواندمی آن تیدر حوزه درمان است و رعا یدیمطرح و کل میاز جمله مباحث و مفاهای اخالق حرفهمقدمه: 

ای با اخالق حرفه یو سالمت معنو یاسالم تیمعنو نیارتباط ب یو اعتماد از کادر درمان شود. لذا پژوهش حاضر، با هدف بررس تیرضا
 شهر تهران انجام شد. یپزشک یهاشکدهدان یداخل ارانیدست انیدر م

شهر تهران بودند که به روش  یعلوم پزشک یهادانشگاه یداخل اناریدست یجامعه آمار ،یشیمایپ -یفیمطالعه توصدر این  ها: روش

 کیهر  ییروااز  ناناطمی جهت. بود محقق ساختهی پرسشنامه سه ،هاداده آوریجمعنفر انتخاب شدند. ابزار  103 ای،خوشهگیری نمونه
 رهایمتغ نیروابط ب بررسی و هاداده لیو تحل هیتجز یاشد. بر استفادهکرونباخ  یآلفا بیبا استفاده از ضر ییایو پا یصور ییاز آنها از روا

 با استفاده شد. یو معادالت ساختار رسونیپ یاز آزمون همبستگ

و  یاسالم تیمعنو نی( و بβ=54/3)ای و اخالق حرفه یاسالم تیمعنو نی( و بβ=45/3) یو سالمت معنو یاسالم تیمعنو نیبنتايج: 

 (.P= 331/3وجود دارد) یارتباط معنادار (β=45/3) یمعنو سالمت یانجیبا نقش مای اخالق حرفه

 هیتوص ای،با اخالق حرفه یو سالمت معنو یاسالم تیمعنو نیمطالعه و ارتباط مثبت و معنادار ب نیا یهاافتهیبا توجه به گيري: نتيجه

توسط ای اخالق حرفه تیرعا تیگسترش و تقو نهیتوجه گردد تا زم یو معنو یارزش یبه مبان یعلوم پزشک یدرس یهادر برنامه شودمی
  گردد. اهمپزشکان فر ژهیکادر درمان بو

 

 یداخل ارانیدست ،یپزشک آموزشای،اخالق حرفه ،یمعنو سالمتمعنویت اسالمی،  ،تیمعنوهای كلیدی: واژه
 09تا  90 (:0)02؛ 9911فروردين پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

 از بسیاری در سالمت معنوی بعد هب امروزه توجه

 است گرفته قرار مدنظر سالمتی برای شده ارائه تعاریف

                                                 
 یزیربرنامه یتخصص یمهر، دکترا یدکتر مژگان محمدنویسنده مسؤول:  *

. رانیران، ا، تهآجا ا یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ اریدانش ،یدرس
m.mohammadimehr@ajaums.ac.ir  

 ا یدانشگاه علوم پزشک یپژوهشگر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک ،یقنبر رضا

 (ezaghanbari.t@gmail.com. )رانی، تهران، اآجا

 11/11/82، تاریخ پذیرش: 11/8/82، تاریخ اصالحیه: 82/5/82مقاله:  تاریخ دریافت

سالمت معنوی به  بر در نظر گرفتن یمبن ییهاهتوصی و

عنوان یکی از ابعاد سالمتی در تعریف سازمان بهداشت 

شده است. گنجاندن سالمت  ارائهجهانی از سالمت 

عد بسالمت یك  ( در مفهومSpiritual Healthمعنوی )

 نظران مهم از زندگی فردی و گروهی را فراروی صاحب

(. تقویت معنویت 1)است داده قرار سالمت امر در درگیر

به عنوان عامل مهمی در پیشبرد سطح سالمت مؤثر 

به خطر افتادن سالمت معنوی به  شناخته شده است و
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عنوان یکی از ابعاد سالمت انسان منجر به اختالالت 

 فرد در پوچی و تنهایی احساس همچون روانی –روحی 

 بعد سالمت نیدتریسالمت معنوی جد قتدرحقی. شود می

همچون سالمت  یسالمت گریکه در کنار ابعاد د باشدمی

 (. 3و2)قرار گرفته است یو سالمت اجتماع یروان ،یجسم

و مهم  یبه عنوان موضوع اساسای اخالق حرفه موضوع

 نیاست و پژوهش در ا دهیمطرح گرد یدر آموزش پزشک

قرار گرفته  یآموزش پزشک قاتیخصوص در صدر تحق

ا افزایش تعداد موارد ب اخیر یها(. در سال4)است

 درای مشکالت اخالقی، آموزش و ترویج اخالق حرفه

دو چندانی یافته  همیتا پزشکی علوم دانشجویان میان

 پزشکی یحرفه ی(. با توجه به عوامل تهدید کننده5)است

 پزشکی، اخالق فراموشی چون ییهاکاستی نمود و

 ی،شرع موازین با پزشکی امور انطباق در انگاریسهل

ای اخالق حرفه جیبه آموزش و ترو دیقصور پزشکی، با

 وزشیو اگر برنامه آم دیمبادرت ورز یدر علوم پزشک

هماهنگ با فطرت الهی انسان طراحی شود جنبه معنوی 

 (.6)دکن آن نیز تحقق پیدا می

و  میتوجه و اهتمام به باطن تعال ،یاسالم تیمعنو

توجه به  ،یو به طور کل نید یو عمل ینظر یهاآموزه

و  اتینفس از تعلق ماد راستنیو پ یهست بیباطن و غ

اسالم  نیاحکام و دستورات مب تیآراستن آن به روحان

احساسات مثبت، شناخت ارتباط  ،ی(. سالمت معنو7)است

یگران و یك نیروی ماورایی و فطرت است فرد با خود، د

که در صورت دارا بودن آن، فرد احساس هویت، کمال، 

ی، لذت، خرسندی، زیبایی، عشق، احترام، مندرضایت

 هدف دارای و کند نگرش مثبت، آرامش، توازن درونی می

تعهد  ینوعای حرفه اخالق(. 8)شود می زندگی جهت و

و  فهیوظ ار،نوع کو وجدان کاری نسبت به هر  یاخالق

بر اساس  تی(.توجه به بحث معنو9است) تیمسؤول

سالمت  یو ارتقا یدر آموزش پزشک یاسالم یهاآموزه

 تیمورد اهم زیسالمت، ن گریدر کنار ابعاد د یمعنو

و  دیعقا که ی(. به طور11قرار گرفته است) یتربیش

 و اند خورده وندیمذهب و پزشکی با هم پ ینید یباورها

(. 12و11)دهدمی قرار تأثیر تحت را پزشکی گیری تصمیم

 سازی موجب فعال یاسالم تیلذا توجه به معنو

 است اجتماعی سالمت افزایش و شخص پذیری مسؤولیت

سالمت  تقایار منبع یك عنوان به را اجتماعی حمایت که

 پیشبرد در معنویت تقویت (.13)آورد جسمی فراهم می

 ن،بنابرای(. 14)است شده شناخته مؤثر سالمت سطح

تأمین سالمت معنوی به  هترفتار معنوی را در ج توانمی

و غفلت از آن جبران  یتوجهیآموزش داد و ب انیدانشجو

 درسی در برنامه تیاست. الزم است معنو ریناپذ

 اخالقی یهابه منظور کسب توانمندی یپزشک انیدانشجو

 (. 16و15)گنجانده شود یو معنو

 یسالمت روان شیداده است با افزا مطالعات نشان جینتا

و با  ابدییم شیآنان افزاای اخالق حرفه زانیدر افراد، م

ای اخالق حرفه زانیم ،یسازمان یرفتار شهروند شیافزا

( و Jeffrey) ی(. جفر17)ابدیمی شیدر افراد افزا

 راتییکه تغ دندیرس جهینت نیبه ا یهمکارانش در پژوهش

با بهبود  یمعناداره طور ب یو ذهن آگاه تینودر مع

و  یپژوهش فاطم یهاافتهی(. 18)سالمت روان همراه است

های رشته پزشکی همکاران نشان دادند در بین اینترن

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران که بین رشد 

 مستقیم و معنادار ارتباط مدارمسأله معنویت و مقابله 

رشد  نمره افزایش با که است معنی بدین این دارد، وجود

مدار با شرایط پر استرس  مسألهمعنویت، میزان مقابله 

و همکاران در  درنژادحی(. 19)یابد می افزایش هادر آن

 که دانشجویان شرکت دندیرس جهینت نیپژوهش خود به ا

 معنوی سالمت سطح از مدون مذهبی یهابرنامه در کننده

ی و همچنین در بعد وجود یمذهب بعد در باالتری

 در مذهبی مدون یهابرخوردار بودند و اجرای برنامه

 معنوی سالمت برای بخشی نیرو منبع دانشگاه

 طریق از اسالمی معنویت(. 21)است بوده دانشجویان

 و علمی هایکارراه تواند می است آموزشی یهابرنامه

 اهداف تعیین باای حرفه یهاتوانمندی کسب برای روشن
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 (.6)ایجاد کند مناسب ریزی برنامه و دقیق آموزشی

 ای،که در حوزه اخالق حرفه یغن یپشتوانه نظر رغمعلی

وجود دارد با  یاسالم تیو معنو یسالمت معنو

به صورت  یتاکنون پژوهش به عمل آمده، یهایبررس

 یسه حوزه در آموزش پزشک نیبه ارتباط ا قیو دق یعلم

موضوع، پژوهش  تیبا توجه به اهم .نپرداخته است

و  یاسالم تین معنویارتباط ب یاضر با هدف بررسح

 یداخل ارانیدست نیدر بای با اخالق حرفه یسالمت معنو

 شهر تهران انجام گرفت. یعلوم پزشک یهادانشگاه

 

 هاروش

است و به لحاظ  یپژوهش از منظر هدف کاربرد نیا

. جامعه است یمقطع -یفیتوص اطالعات ینحوه گردآور

 یگروه داخل اناریدست هیلپژوهش شامل ک یآمار

 ارانیشهر تهران شامل دست یعلوم پزشک یهادانشگاه

ارتش،  یعلوم پزشک یهااز دانشگاه یگروه داخل یپزشک

حجم  ،بود نفر 197تعداد آنها  که بود  بقیه اهلل تهران و

مورگان ی حجم نمونه نیینمونه با استفاده از جدول تع

 زشیر ینبی شیا پنفر به دست آمد. اما ب 125 تعداد

 اساس بر هاپرسشنامه بازگشت نرخ احتساب و هانمونه

 131تعداد ای به صورت خوشهگیری نمونه روش

 یآموزش و هماهنگ باالزم  یپرسشنامه بعد از هماهنگ

 یهادانشگاه یداخل ارانیدست نیو حراست در ب یادار

 12اهلل )هیپرسشنامه(، بق113) تهران یعلوم پزشک

ارتش  ی( و دانشگاه علوم پزشکپرسشنامه

توسط  لیشد و پس از تکم عیپرسشنامه( توز15)

از  كیشد. به هر  افتیاز آنها در کنندگانشرکت

هر سه پرسشنامه  زمانهمدر مطالعه  کنندگانشرکت

استراحت  ایشد و زمان ناهار توزیع میصبح 

شد. ابزار می افتیدر ،شده لیتکم یهاپرسشنامه

هر  بود.  ساخته محقق پرسشنامه، سه هاداده آوریجمع

کامالً ) کرتیل یبنددرجه اسیسه پرسشنامه بر اساس مق

. ودموافق( بکامالً ندارم، موافق،  یمخالف، مخالف، نطر

شده  یگذارنمره 5تا 1اساس از  نیسوال بر ا ای هیهر گو

که  یاسالم تیبود. پرسشنامه اول، پرسشنامه معنو

را در  یاسالم تیسخ بود که معنوبسته پا هیگو 27شامل 

 8عواطف و احساسات با  ه،یگو 12با  ینشیسه مؤلفه )ب

حداقل  .قرار داد ی( مورد بررسهیگو 7با  یامدیو پ هیگو

و حداکثر نمره  27 یاسالم تیپرسشنامه معنوی رهنم

 یاست. پرسشنامه دوم، پرسشنامه سالمت معنو 135آن

 ه،یگو 11با  ی)شناخت با سه مؤلفه بسته پاسخ هیگو 42با 

 42حداقل نمره .(هیگو 17با  یو رفتار هیگو 15با  یعاطف

است. پرسشنامه سوم،  211و حداکثر نمره آن 

بسته پاسخ بود که  هیگو 35با ای فهپرسشنامه اخالق حر

 ه،یگو 6با  یرا در سه مؤلفه )فردای اخالق حرفه

 یررس( مورد بهیگو 8با  یو سازمان هیگو 21با  یاجتماع

و  35ای پرسشنامه اخالق حرفهی قرار داد. حداقل نمره

 یصور ییروا نییتع یبود. برا 175حداکثر نمره آن 

 گریراهنما و سه نفر از د دیتاسا نظر از هاپرسشنامه

استفاده شد و ای متخصص در حوزه اخالق حرفه دیاسات

نفر از  25 نبی هاآنها، پرسشنامه ییایاز پا نانیاطم یبرا

که جزو تعداد نمونه مورد مطالعه  یداخل ارانیستد

کرونباخ  یآلفا بیو با استفاده از ضر عیتوز نبودند،

، پرسشنامه 991/1 یپرسشنامه سالمت معنو ییایپا

 95/1ای و پرسشنامه اخالق حرفه 96/1 یاسالم تیمعنو

در مطالعه  کنندگانتمام شرکت نیب سپسشد و تأیید

 .دیگرد عیتوز

 افزار نرم از استفاده با هاداده لیو تحل هیجهت تجز 

SPSS  از شرکت 18نسخه (IBM,Armonk,NY, 

USAزا ،هاداده فیتوص یبرا ،یفی( در سطح آمار توص 

و انحراف  نیانگیم ،یو پراکندگ یمرکز شیشاخص گرا

نرمال بودن  عیتوز یبرا یو در سطح آمار استنباط اریمع

آزمون  رنوف،اسمی – کولموگروف آزمون از هاداده

 معادالت فزاراستفاده شد. نرم ا رسونیپ یهمبستگ

 یروابط عل یبرقرار یبرا 3نسخه  PLS ساختاری

 تیگرفت. به منظور رعا رمورد استفاده قرا رهایمتغ
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 مطالعه، در کنندگانپژوهش، به شرکت یمسائل اخالق

و بدون نام  کلی صورت به هاداده شد که داده ناناطمی

  نیو همچن ردگیمی قرار لیتحلو  هیمورد تجز

پژوهش و  ندیدر فرا هایداوطلبانه بودن مشارکت آزمودن

 محرمانه بودن اطالعات مورد نظر قرار گرفت.

 

 نتايج
 یگروه داخل ارانیدست نیشده ب عیپرسشنامه توز 131از 

پرسشنامه در مجموع بازگشت  114مورد مطالعه، تعداد 

 کنندگانموع شرکت(. از مج%87نرخ بازگشت=)داده شد

 (% 1/91)نفر 1 و( % 1/35) زن نفر 41و (64)مرد نفر 73

درصد  نیتربیش دادند. لتشکی را نمونه افراد پاسخ بدون

 % 6/52سال با  31تا  26 یمربوط به گروه سن یفراوانو 

 6/2سال با  41تا  36 یبه گروه سن زیدرصد ن نیترکمو 

 % 6/52 نیرا متأهلافراد نمونه  تیاختصاص دارد. اکثر %

کل افراد  انیدهند. از میم لیرا افراد مجرد تشک % 7/44و 

 ،تهران یعلوم پزشک انشگاهاز د (% 3/76)نفر  87نمونه، 

 15 اهلل،هیبق ی( دانشگاه علوم پزشک% 6/9نفر ) 11

در  ارتش بودند. ی( از دانشگاه علوم پزشک% 2/13نفر)

 تیمعنو یرهایمتغ اریو انحراف مع نیانگیم 1جدول 

 كیو ابعاد هر ای و اخالق حرفه یسالمت معنو ،یاسالم

 .از آنها ارائه شده است

 

 ای اخالق حرفه ،یسالمت معنو ،یاسالم تیسالمت معنو یرهاینمره متغ اریو انحراف مع نیانگیم :1 جدول

 میانگین و انحراف معیار ابعاد مفاهیم

51/4 مؤلفه بینش معنویت اسالمی  ± 52/1  

36/4 ؤلفه احساسات و عواطفم  ± 71/1  

31/4 مؤلفه پیامدی  ± 65/1  

39/4 کل  ± 58/1  

29/4 مؤلفه شناختی سالمت معنوی  ± 49/1  

19/4 مؤلفه عاطفی  ± 41/1  

26/4 مؤلفه رفتاری  ± 43/1  

22/4 کل  ± 36/1  

39/4 مؤلفه اخالق سازمانی ایاخالق حرفه  ± 47/1  

41/4 مؤلفه اخالق اجتماعی  ± 45/1  

36/4 مؤلفه اخالق فردی  ± 47/1  

39/4 کل  ± 41/1  

 

پژوهش نشان  یرهایمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر

با مقدار  یاسالم تیو معنو یداد، رابطه سالمت معنو

448/1r= ،111/1p= با ای و اخالق حرفه یاسالم تیمعنو

اخالق  نیرابطه ب زیو ن =r= ،111/1p 471/1مقدار 

با مقدار  r =715/1با مقدار  یعنوبا سالمت مای حرفه

111/1 =P معنادار است.  15/1 در سطح 

معادالت  یابی مطالعه از مدل یهاهیمنظور آزمون فرض به

پژوهش مورد  یهاهیفرض ریاستفاده شد و مس یساختار

 یهادر شکل یآنها به صورت کل جیقرار گرفت )نتا یبررس

است  نیاز ا یحاک هاافتهیارائه شده است(.  2و جدول  2و  1

بر  یو مثبت و معنادار میاثر مستق یاسالم تیکه معنو

در  جهینت نیا .(t 26/0=β ,=56/2)دارد ای حرفه خالقا

گرفت که  توانمی جهینت نیاست؛ لذا چن معنادار( 15/1سطح )

ای بر اخالق حرفه یاسالم تیمعنو نانیدرصد اطم 95با 
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 تیمعنو نی، ارتباط باساس نی(. بر ا2است )جدول رگذاریتأث

 . شودمی تأییدای و اخالق حرفه یاسالم

 یرگذاریدوم در رابطه با تأث یفرع ریرابطه با مس در

نشان دادند که  جینتا ،یبر سالمت معنو یاسالم تیمعنو

بر  معنادارمثبت و  م،یاثر مستق یدارا یاسالم تیمعنو

در  جینتا نیا. (t 65/0=β ,=56/8)است  یسالمت معنو

( 5/1در سطح ) جهینت نیارائه شده است. ا 2و  1 یهاکلش

 95گرفت که با  توانمی جهینت نیاست؛ لذا چنمعنادار

 یبر سالمت معنو یاسالم تیمعنو نانیدرصد اطم

 نیارتباط ب اساس، نیا (. بر2است)جدول رگذاریتأث

 نیهمچن .شودمی تأیید یو سالمت معنو یاسالم تیمعنو

سالمت  نیاز آن است که ب یحاکمطالعه حاضر،  جینتا

وجود  یمعناداررابطه مثبت و ای هو اخالق حرف یمعنو

به دست  جیبا توجه به نتا . (t 56/0=β ,=00/8)دارد )

 تیمعنو نیدر رابطه ب یسالمت معنو یانجیآمده نقش م

 شودمی تأییددر مدل ای و اخالق حرفه یاسالم

(58/1=β.) 

 

 
در میان دستیاران  ایبین معنویت اسالمی و سالمت معنوی با اخالق حرفه هبرای رابطی عامل باردارد تایج تخمین استانن :1شکل 

 داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران

 

 
دستیاران  در میان ایی برای رابطه بین معنویت اسالمی و سالمت معنوی با اخالق حرفهعامل بارنتایج تخمین معناداری  :2شکل 
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 اه علوم پزشکی شهر تهرانداخلی دانشگ

 یسالمت معنو یانجیمکنون با نقش م یرهایمتغ ریتأث بیضرا :2جدول

 تأییدرد/ معناداری ضریب مسیر مسیر فرضیه

 تأیید 65/2 253/1 ایمعنویت اسالمی و اخالق حرفه

 تأیید 65/8 549/1 معنویت اسالمی و سالمت معنوی

 تأیید 19/8 613/1 ایسالمت معنوی و اخالق حرفه

 تأیید -- 589/1 )نقش میانجی سالمت معنوی(  ایمعنویت اسالمی و اخالق حرفه

 

بار  1مندرج در شکل  یریگمدل اندازه جیبر اساس نتا

دارد  3/1 تربزرگ یموارد مقدار یمشاهده در تمام یعامل

قابل  یرهایمتغ نیب یمناسب یهمبستگ دهدیکه نشان م

ن مربوط به خود وجود دارد. پنها یرهایمشاهده با متغ

 2مندرج در شکل  یریگمدل اندازه جیبراساس نتا نیهمچن

 96/1 یموارد از مقدار بحران یدر تمام t ارهمقدار آم

 یرهایمتغ نیب یهمبستگ دهدیاست که نشان م تربزرگ

پنهان مربوط به خود معنادار  یرهایقابل مشاهده با متغ

 است.

 

 بحث

 تیمعنو نیارتباط ب نییتبپژوهش حاضر به منظور 

 انیدر مای و اخالق حرفه یو سالمت معنو یاسالم

شهر تهران  یعلوم پزشک یهادانشگاه یداخل ارانیدست

 تیمعنو نیپژوهش نشان داد که ب جیانجام گرفت. نتا

و  یاسالم تیمعنو نی(، ب54/1) یو سالمت معنو یاسالم

ق و اخال یسالمت معنو نیب ،(25/1)ای اخالق حرفه

 یهادانشگاه یداخل ارانیدست انیدر م (61/1)ای حرفه

وجود دارد.  یمعنادار یشهر تهران همبستگ یعلوم پزشک

و  یمیپژوهش ابراه جنتای با سوهم حاضر پژوهش جینتا

در محل کار  تیمعنو نینشان دادند ب یقیهمکاران در تحق

 زین ی(. باران21)وجود دارد طهراب یاجتماع تیمسؤولو 

اخالق  نیکه ب دیرس جهینت نیوهش خود به ادر پژ

و سالمت روان رابطه مثبت و معنادار  تیو معنوای حرفه

و  مهر نیمطالعه، شاه نیا جی(. مطابق با نتا22)وجود دارد

و  یااخالق حرفه نیروابط بای در مطالعه 94سال  یحسن

کارکنان را  یسازمان ییگوپاسخبا  یاجتماع تیمسؤول

اخالق  نیکه ب دندیرس جهینت نیو به انمودند  یبررس

رابطه مثبت و  ییگوپاسخو  یاجتماع تیمسؤولو ای حرفه

ای که هر چه اخالق حرفه معنا نیوجود دارد. بد یمعنادار

و هر  ابدیمی شیافزا زین یاجتماع تیمسؤول رودمی باال

برخوردار باشند تری نییپاای اندازه افراد از اخالق حرفه

 ییگوپاسخ جهیو در نت ترنییپا یتماعاج تیمسؤول

با  هاپژوهش، سازمان جیبا توجه به نتا دارند.تری نییپا

 تیمسؤول یکه ارتقا یتوجه به مباحث اخالق شیافزا

حفظ و  جاد،یدر ا یرا به دنبال خواهد داشت، گام یاجتماع

 (. 23)برداشت دخواهن یسازمان ییگوپاسخبهبود 

 مندی گفت که بهره توانمی ضرپژوهش حا افتهی نییتب در

 یو انسان ینید یهابا آموزه یداخل ارانیدست ییو آشنا

بوده است. به  رگذاریآنان تأث یو اخالقای در رفتار حرفه

 تیو ترب یو مذهب ینیقرار گرفتن در بافت د رسدمی نظر

و کار  یاجتماع طیسبب شده است که افراد در مح ینید

 و باشند داشته خود نوعانمه با مدارانه اخالق فتارر

 یداخل ارانیباشند. در واقع دست یبه اصول اخالق بندپای

برخوردار هستند که  ییباال یو سالمت معنو تیاز معنو

و داشتن ای اخالق حرفه تیرعا یبرا یعامل مهم نیا

 مارانیبا کادر درمان و ب ستهیرفتار مناسب و شا

 یهاو کارگاهی ااخالق حرفه یهادوره ن. گذراندشودمی

در دانشگاه، در  یو اخالق یمهارت ارتباط یآموزش

 بوده است.  دیمؤثر و مف یااخالق حرفه تیرعا
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( در King & Scudderو اسکادر ) نگیک ییسو از

 یهامارستانیکه با مشارکت پرستاران ب یپژوهش

از  یکیکه  افتندیانجام دادند، در کایامر یآموزش

را ای آن است که اخالق حرفه ستهیپرستار شا یهایژگیو

کند و خطاها و اعمال نادرست  تیکار خود رعا طیدر مح

مطالعه  یهاافتهیبا  سوهم(. 24)را گزارش کند دخو

ای مطالعه یط 94در سال  یو مردان یدختیب نیحاضر، ام

اخالق  تیسالمت روان و رعا نیارتباط ب نییبا هدف تع

 یدولت مارستانیدو ب در یدر کارکنان پرستارای حرفه

از  یبا برخای اخالق حرفه نیدر شهر اهواز نشان دادند ب

ارتباط  یروان در کارکنان پرستار سالمت یهاطهیح

 سال در همکاران و زاده (. قاسم25)معنادار وجود دارد

نقش  یمعلمان با هدف بررس یرا بر روای مطالعه ،93

 یفرد ییگوپاسخو  یاجتماع تیمسؤولبر ای اخالق حرفه

انجام دادند،  یفرهنگ خدمتگزار گریانجیبا توجه به اثر م

به طور ای داد اخالق حرفه نشانمطالعه آنها  جینتا

و  یاجتماع تیمسؤولسطح  شیباعث افزا میمستق

اخالق  ن،ی. همچنشودمی در معلمان یفرد ییگوپاسخ

و  شودمی یفرهنگ خدمتگزار تیباعث تقوای حرفه

و بهبود  تیتقو نهیزم یدمتگزارسپس فرهنگ خ

  فراهم یآموزش طیمعلمان را در مح یفرد ییگوپاسخ

 اجتماعی، یتمسؤول باای . در واقع اخالق حرفهکندمی

 و مثبت رابطة دارای گزاری خدمت فرهنگ و ییگوپاسخ

از جمله  یگرید یمطالعات نی(. همچن26)دارد یمعنادار

کاران در ( و همCarmody) یپژوهش کارمد جینتا

دانشگاه ماساچوست نشان داد که  یدانشکده پزشک

در  شیبا افزا یگاهحاالت و صفات ذهن آ در شیافزا

در صفات و  شیافزا نیهمراه بود. همچن تیمعنو

 یهایشانیبا کاهش پر تیو معنو یذهن آگاه یهاحاالت

(. 27)گزارش شده همراه بود یو عالئم پزشک یروان

که در دانشکده  یپژوهش در زیرحمان و همکاران ن

که  دندیرس جهینت نیانجام دادند به ا یکراچ یپزشک

بهتر سالمت در  تیریدر مد یدیکل تیموفق ملعا ت،یمعنو

 (.28)دختر است یپزشک انیدانشجو

نشان  رانیو همکاران در ا یپژوهش مظلوم بفروئ جیاما نتا

و سالمت  تیمعنو پژوهش حاضر، جیداد که بر خالف نتا

 تیداردند. معنو گریکدیبا  یمعنادار یمنف یهمبستگ یعموم

و افراد  باالتر بود. مردان یمعناداربه طور  در افراد مجرد

بودند.  خورداربر یبهتر یعموم سال، از سالمت 33 یباال

با محل خدمت ارتباط  یبه طور قابل توجه یسالمت عموم

متفاوت  تواندمی تفاوت نیا لی(. دل29)داشت یمعنادار

پژوهش و شاغل بودن کارکنان  ین جامعه آماربود

 لیاز دال تواندمی یآموزش یهادوره دنیو ند مارستانیب

 تیوپژوهش با پژوهش حاضر باشد. معن نیا جیاختالف نتا

 تینقش دارد. معنو یدر رشد سالمت معنو یاسالم

 یدارد. برخوردار یرا در پ یاخالق تیمسؤول ،یاسالم

به ابعاد سالمت  ییو آشنا یاز سالمت معنو انیدانشجو

 حرفه خود سبب طهیو به کار بستن آن در ح یمعنو

 كیداشته باشند. اگر  ییباالای که اخالق حرفه شودمی

خود از سالمت به  گرید یدرمان کادرپرستار و  ایپزشك 

انتظار  تواننمیبرخوردار نباشد،  یسالمت معنو ژهیو

ارآمد عمل موفق و ک شیخو فیداشت که در انجام وظا

ارتباط  یبرا یدر کار درمانای اخالق حرفه تی. رعادینما

ضروری است چرا که باعث اعتماد و  اریبس ماریمؤثر با ب

اخالق و  یرو توجه به مبان نیاز ا شود،می ماریب تیرضا

 یها-طیمستمر آن در مح یابیو ارزای اخالق حرفه

 است. یمهم و ضرور یدرمان

 یو استانداردساز ی، طراحپژوهش نینقاط قوت ا از

مورد استفاده پژوهش بر اساس بافت  یهاپرسشنامه

به استفاده  توانمی نیجامعه است. همچن یو مذهب یفرهنگ

 یروابط عل یبرقرار یبرا ساختاری معادالت افزار از نرم

پژوهش  نیا یهاتیاشاره داشت. از جمله محدود رهایمتغ

صورت  یقطعم یزمان تیدر وضع ژوهشاست که پ نیا

گروه  ارانیدست ،ینمونه مورد بررس نیگرفته است. همچن

پژوهش به جامعه  جینتا میتعم یبودند که برا یداخل

  کرد. تیرا رعا اطیجانب احت یستیبا یپزشک
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 گيرينتيجه

و  یاسالم تیمعنو نیپژوهش نشان داد ب نیا جینتا

 ارانیدست انیدر مای با اخالق حرفه یسالمت معنو

 یشهر تهران همبستگ یعلوم پزشک یهادانشگاه یداخل

پژوهش نشان داد که  نیا یهاافتهیوجود دارد.  یمعنادار

ای اخالق حرفه تواندمی یو سالمت معنو یاسالم تیمعنو

 یتوجه به مبان تیامر، اهم نیباشد که ا تهرا به دنبال داش

. لذا کندمی انیرا ب درسی را در برنامه یو معنو یارزش

در  تواندمی یو سالمت معنو تیکه معنو نیجه به ابا تو

 یداخل ارانیدستای و توسعه رفتار و اخالق حرفه تیتقو

و  گذاراناستیمطالعه مؤثر باشد، به س نیبر اساس ا

 شنهادیپ یعلوم پزشک یهادانشگاه یوزشآم زانریبرنامه

را  یاخالق یاصول و کدها تیکه آموزش رعا شودمی

 و هاارائه دهند و نشست یاخلد ارانیدست یبرا

 تیو معنو یسالمت معنو یمرتبط با اثربخش یهاکارگاه

 تیبه منظور تقو یدر علوم پزشکای واخالق حرفه

 کنند.  برگزار یداخل ارانیدستای و اخالق حرفه تیمعنو

 

 قدرداني

 8197به شماره ثبت  یطرح پژوهش حاصلمقاله حاضر 

ارتش  یاه علوم پزشکدانشگ یو فناور قاتیمعاونت تحق

و  یو فناور قاتیمعاونت تحق تیاز حما لهینوسیاست. بد

و  رینمودند، تقد یکه در انجام طرح همکار یتمام افراد

  .شودمی تشکر
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Investigating the Relationship between Islamic Spirituality and 

Spiritual Health with Professional Ethics among Internal Residents of 

Universities of Medical Sciences in Tehran 

 

Reza Ghanbari1, Mojgan Mohammadimehr2 

 

Abstract 

 
Introduction: Professional ethics is one of the key issues in the field of treatment and its observance can be 

the main factor for satisfaction and trust of the medical staff. This study endeavored to investigate the 

relationship between Islamic spirituality and spiritual health and professional ethics among Internal 

residents of Universities of Medical Sciences in Tehran. 

Methods: This study is quantitative descriptive-survey. The population consisted of all Internal residents of 

Universities of Medical Sciences in Tehran who were selected by cluster sampling method. Data were 

collected using three researcher-made questionnaires. Their face validity was confirmed. And their 

reliability was calculated through Cronbach's alpha coefficient. Pearson correlation test and structural 

equations were used for data analysis and PLS software. 

Results: The results showed that there is a significant relationship (P=0/001) between Islamic spirituality 

and spiritual health (β = 0.54), between Islamic spirituality and professional ethics (β = 0.25) as well as 

between Islamic spirituality and professional ethics with mediating role of spiritual health (β = 0.58).  

Conclusion: Considering the findings of this study and the positive and significant relationship between 

Islamic spirituality and spiritual health with professional ethics, to expand and strengthen professional 

ethics it is recommended to consider the values of spiritual aspects and principles in medical science 

curricula. 

 

Keywords: Spirituality, Islamic Spirituality, Spiritual Health, Professional Ethics, Medical Education, Internal 

Residents 
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