مقاله پژوهشی

داخلی دانشگاههای علوم پزشکی تهران
رضا قنبری ،مژگان محمدی مهر

*

چكيده
مقدمه :اخالق حرفهای از جمله مباحث و مفاهیم مطرح و کلیدی در حوزه درمان است و رعایت آن میتواند زمینه ساز و عامل اصلی
رضایت و اعتماد از کادر درمان شود .لذا پژوهش حاضر ،با هدف بررسی ارتباط بین معنویت اسالمی و سالمت معنوی با اخالق حرفهای
در میان دستیاران داخلی دانشکدههای پزشکی شهر تهران انجام شد.
روشها :در این مطالعه توصیفی -پیمایشی ،جامعه آماری دستیاران داخلی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران بودند که به روش
نمونهگیری خوشهای 103 ،نفر انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها ،سه پرسشنامهی محقق ساخته بود .جهت اطمینان از روایی هر یک
از آنها از روایی صوری و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها و بررسی روابط بین متغیرها
از آزمون همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری با استفاده شد.
نتايج :بین معنویت اسالمی و سالمت معنوی ( )β=3/45و بین معنویت اسالمی و اخالق حرفهای ( )β=3/54و بین معنویت اسالمی و
اخالق حرفهای با نقش میانجی سالمت معنوی ( )β=3/45ارتباط معناداری وجود دارد(.)P =3/331
نتيجهگيري :با توجه به یافتههای این مطالعه و ارتباط مثبت و معنادار بین معنویت اسالمی و سالمت معنوی با اخالق حرفهای ،توصیه
میشود در برنامههای درسی علوم پزشکی به مبانی ارزشی و معنوی توجه گردد تا زمینه گسترش و تقویت رعایت اخالق حرفهای توسط
کادر درمان بویژه پزشکان فراهم گردد.
واژههای كلیدی :معنویت ،معنویت اسالمی ،سالمت معنوی ،اخالق حرفهای،آموزش پزشکی ،دستیاران داخلی
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مقدمه

و توصیههایی مبنی بر در نظر گرفتن سالمت معنوی به

امروزه توجه به بعد معنوی سالمت در بسیاری از

عنوان یکی از ابعاد سالمتی در تعریف سازمان بهداشت

تعاریف ارائه شده برای سالمتی مدنظر قرار گرفته است

جهانی از سالمت ارائه شده است .گنجاندن سالمت
معنوی ( )Spiritual Healthدر مفهوم سالمت یك بعد

* نویسنده مسؤول :دکتر مژگان محمدی مهر ،دکترای تخصصی برنامهریزی
درسی ،دانشیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ا آجا ،تهران ،ایران.
m.mohammadimehr@ajaums.ac.ir
رضا قنبری ،پژوهشگر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ا
آجا ،تهران ،ایران)ezaghanbari.t@gmail.com( .

مهم از زندگی فردی و گروهی را فراروی صاحب نظران
درگیر در امر سالمت قرار داده است( .)1تقویت معنویت
به عنوان عامل مهمی در پیشبرد سطح سالمت مؤثر
شناخته شده است و به خطر افتادن سالمت معنوی به

تاریخ دریافت مقاله ،82/5/82 :تاریخ اصالحیه ،82/8/11 :تاریخ پذیرش82/11/11 :

 / 21مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /فروردين)1(12 :2911

http://ijme.mui.ac.ir

Downloaded from ijme.mui.ac.ir at 0:35 +0330 on Sunday November 28th 2021

ارتباط بین معنویت اسالمی و سالمت معنوی با اخالق حرفهای در دستیاران

رضا قنبری و همکار

ارتباط بین معنویت و سالمت معنوی با اخالق حرفهای

روحی – روانی همچون احساس تنهایی و پوچی در فرد

تصمیم گیری پزشکی را تحت تأثیر قرار میدهد(11و.)12

می شود .درحقیقت سالمت معنوی جدیدترین بعد سالمت

لذا توجه به معنویت اسالمی موجب فعال سازی

میباشد که در کنار ابعاد دیگر سالمتی همچون سالمت

مسؤولیت پذیری شخص و افزایش سالمت اجتماعی است

جسمی ،روانی و سالمت اجتماعی قرار گرفته است(2و.)3

که حمایت اجتماعی را به عنوان یك منبع ارتقای سالمت

موضوع اخالق حرفهای به عنوان موضوع اساسی و مهم

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

در آموزش پزشکی مطرح گردیده است و پژوهش در این

سطح سالمت مؤثر شناخته شده است( .)14بنابراین،

خصوص در صدر تحقیقات آموزش پزشکی قرار گرفته

میتوان رفتار معنوی را در جهت تأمین سالمت معنوی به

است( .)4در سالهای اخیر با افزایش تعداد موارد

دانشجویان آموزش داد و بیتوجهی و غفلت از آن جبران

مشکالت اخالقی ،آموزش و ترویج اخالق حرفهای در

ناپذیر است .الزم است معنویت در برنامه درسی

میان دانشجویان علوم پزشکی اهمیت دو چندانی یافته

دانشجویان پزشکی به منظور کسب توانمندیهای اخالقی

است( .)5با توجه به عوامل تهدید کنندهی حرفهی پزشکی

و معنوی گنجانده شود(15و.)16

و نمود کاستیهایی چون فراموشی اخالق پزشکی،

نتایج مطالعات نشان داده است با افزایش سالمت روانی

سهلانگاری در انطباق امور پزشکی با موازین شرعی،

در افراد ،میزان اخالق حرفهای آنان افزایش مییابد و با

قصور پزشکی ،باید به آموزش و ترویج اخالق حرفهای

افزایش رفتار شهروندی سازمانی ،میزان اخالق حرفهای

در علوم پزشکی مبادرت ورزید و اگر برنامه آموزشی

در افراد افزایش مییابد( .)17جفری ( )Jeffreyو

هماهنگ با فطرت الهی انسان طراحی شود جنبه معنوی

همکارانش در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تغییرات

آن نیز تحقق پیدا می کند(.)6

در معنویت و ذهن آگاهی به طور معناداری با بهبود

معنویت اسالمی ،توجه و اهتمام به باطن تعالیم و

سالمت روان همراه است( .)18یافتههای پژوهش فاطمی و

آموزههای نظری و عملی دین و به طور کلی ،توجه به

همکاران نشان دادند در بین اینترنهای رشته پزشکی

باطن و غیب هستی و پیراستن نفس از تعلق مادیات و

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران که بین رشد

آراستن آن به روحانیت احکام و دستورات مبین اسالم

معنویت و مقابله مسأله مدار ارتباط معنادار و مستقیم

است( .)7سالمت معنوی ،احساسات مثبت ،شناخت ارتباط

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

فرد با خود ،دیگران و یك نیروی ماورایی و فطرت است

معنویت ،میزان مقابله مسأله مدار با شرایط پر استرس

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

در آنها افزایش می یابد( .)19حیدرنژاد و همکاران در

رضایتمندی ،لذت ،خرسندی ،زیبایی ،عشق ،احترام،

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دانشجویان شرکت

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

کننده در برنامههای مذهبی مدون از سطح سالمت معنوی

و جهت زندگی می شود( .)8اخالق حرفهای نوعی تعهد

باالتری در بعد مذهبی و همچنین در بعد وجودی

اخالقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار ،وظیفه و

برخوردار بودند و اجرای برنامههای مدون مذهبی در

مسؤولیت است(.)9توجه به بحث معنویت بر اساس

دانشگاه منبع نیرو بخشی برای سالمت معنوی

آموزههای اسالمی در آموزش پزشکی و ارتقای سالمت

دانشجویان بوده است( .)21معنویت اسالمی از طریق

معنوی در کنار ابعاد دیگر سالمت ،نیز مورد اهمیت

برنامههای آموزشی است می تواند راهکارهای علمی و

بیشتری قرار گرفته است( .)11به طوری که عقاید و

روشن برای کسب توانمندیهای حرفهای با تعیین اهداف
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عنوان یکی از ابعاد سالمت انسان منجر به اختالالت

باورهای دینی مذهب و پزشکی با هم پیوند خورده اند و

رضا قنبری و همکار

ارتباط بین معنویت و سالمت معنوی با اخالق حرفهای

علیرغم پشتوانه نظری غنی که در حوزه اخالق حرفهای،

بود .پرسشنامه اول ،پرسشنامه معنویت اسالمی که

سالمت معنوی و معنویت اسالمی وجود دارد با

شامل  27گویه بسته پاسخ بود که معنویت اسالمی را در

بررسیهای به عمل آمده ،تاکنون پژوهشی به صورت

سه مؤلفه (بینشی با  12گویه ،عواطف و احساسات با 8

علمی و دقیق به ارتباط این سه حوزه در آموزش پزشکی

گویه و پیامدی با  7گویه) مورد بررسی قرار داد .حداقل

نپرداخته است .با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهش

نمرهی پرسشنامه معنویت اسالمی  27و حداکثر نمره

حاضر با هدف بررسی ارتباط بین معنویت اسالمی و

آن 135است .پرسشنامه دوم ،پرسشنامه سالمت معنوی

سالمت معنوی با اخالق حرفهای در بین دستیاران داخلی

با  42گویه بسته پاسخ با سه مؤلفه (شناختی با  11گویه،

دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران انجام گرفت.

عاطفی با  15گویه و رفتاری با  17گویه).حداقل نمره 42
و حداکثر نمره آن  211است .پرسشنامه سوم،

روشها

پرسشنامه اخالق حرفهای با  35گویه بسته پاسخ بود که

این پژوهش از منظر هدف کاربردی است و به لحاظ

اخالق حرفهای را در سه مؤلفه (فردی با  6گویه،

نحوه گردآوری اطالعات توصیفی -مقطعی است .جامعه

اجتماعی با  21گویه و سازمانی با  8گویه) مورد بررسی

آماری پژوهش شامل کلیه دستیاران گروه داخلی

قرار داد .حداقل نمرهی پرسشنامه اخالق حرفهای  35و

دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران شامل دستیاران

حداکثر نمره آن  175بود .برای تعیین روایی صوری

پزشکی گروه داخلی از دانشگاههای علوم پزشکی ارتش،

پرسشنامهها از نظر اساتید راهنما و سه نفر از دیگر

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

اساتید متخصص در حوزه اخالق حرفهای استفاده شد و

نمونه با استفاده از جدول تعیین حجم نمونهی مورگان

برای اطمینان از پایایی آنها ،پرسشنامهها بین  25نفر از

تعداد  125نفر به دست آمد .اما با پیش بینی ریزش

دستیاران داخلی که جزو تعداد نمونه مورد مطالعه

نمونهها و احتساب نرخ بازگشت پرسشنامهها بر اساس

نبودند ،توزیع و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

روش نمونهگیری به صورت خوشهای تعداد 131

پایایی پرسشنامه سالمت معنوی  ،1/991پرسشنامه

پرسشنامه بعد از هماهنگی الزم با آموزش و هماهنگی

معنویت اسالمی  1/96و پرسشنامه اخالق حرفهای 1/95

اداری و حراست در بین دستیاران داخلی دانشگاههای

تأیید شد وسپس بین تمام شرکتکنندگان در مطالعه

علوم پزشکی تهران (113پرسشنامه) ،بقیهاهلل (12

توزیع گردید.

ارتش

جهت تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار

(15پرسشنامه) توزیع شد و پس از تکمیل توسط

 SPSSنسخه  18از شرکت

(IBM,Armonk,NY,

شرکتکنندگان از آنها دریافت شد .به هر یك از

 )USAدر سطح آمار توصیفی ،برای توصیف دادهها ،از

شرکتکنندگان در مطالعه همزمان هر سه پرسشنامه

شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی ،میانگین و انحراف

صبح توزیع میشد و زمان ناهار یا استراحت

معیار و در سطح آمار استنباطی برای توزیع نرمال بودن

پرسشنامههای تکمیل شده ،دریافت میشد .ابزار

دادهها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ،آزمون

جمعآوری دادهها سه پرسشنامه ،محقق ساخته بود .هر

همبستگی پیرسون استفاده شد .نرم افزار معادالت

سه پرسشنامه بر اساس مقیاس درجهبندی لیکرت (کامالً

ساختاری  PLSنسخه  3برای برقراری روابط علی

مخالف ،مخالف ،نطری ندارم ،موافق ،کامالً موافق) بود.

متغیرها مورد استفاده قرار گرفت .به منظور رعایت

 / 21مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /فروردين)21(12 :2911

http://ijme.mui.ac.ir

پرسشنامه)

و

دانشگاه

علوم

پزشکی

Downloaded from ijme.mui.ac.ir at 0:35 +0330 on Sunday November 28th 2021

آموزشی دقیق و برنامه ریزی مناسب ایجاد کند(.)6

هر گویه یا سوال بر این اساس از 1تا  5نمرهگذاری شده

ارتباط بین معنویت و سالمت معنوی با اخالق حرفهای

رضا قنبری و همکار

اطمینان داده شد که دادهها به صورت کلی و بدون نام

و فراوانی مربوط به گروه سنی  26تا  31سال با % 52/6

مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و همچنین

و کمترین درصد نیز به گروه سنی  36تا  41سال با 2/6

داوطلبانه بودن مشارکت آزمودنیها در فرایند پژوهش و

 %اختصاص دارد .اکثریت افراد نمونه را متأهلین % 52/6

محرمانه بودن اطالعات مورد نظر قرار گرفت.

و  % 44/7را افراد مجرد تشکیل میدهند .از میان کل افراد
نمونه 87 ،نفر ( )% 76/3از دانشگاه علوم پزشکی تهران،

نتايج

 11نفر ( )% 9/6دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل15 ،

از  131پرسشنامه توزیع شده بین دستیاران گروه داخلی

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

مورد مطالعه ،تعداد  114پرسشنامه در مجموع بازگشت

جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای معنویت

داده شد(نرخ بازگشت= .)%87از مجموع شرکتکنندگان

اسالمی ،سالمت معنوی و اخالق حرفهای و ابعاد هر یك

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

از آنها ارائه شده است.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمره متغیرهای سالمت معنویت اسالمی ،سالمت معنوی ،اخالق حرفه ای
مفاهیم
معنویت اسالمی

سالمت معنوی

اخالق حرفهای

ابعاد

میانگین و انحراف معیار

مؤلفه بینش

4/51 ±1/52

مؤلفه احساسات و عواطف

4/36 ±1/71

مؤلفه پیامدی

4/31 ±1/65

کل

4/39 ±1/58

مؤلفه شناختی

4/29 ±1/49

مؤلفه عاطفی

4/19 ±1/41

مؤلفه رفتاری

4/26 ±1/43

کل

4/22 ±1/36

مؤلفه اخالق سازمانی

4/39 ±1/47

مؤلفه اخالق اجتماعی

4/41 ±1/45

مؤلفه اخالق فردی

4/36 ±1/47

کل

4/39 ±1/41

ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش نشان

ساختاری استفاده شد و مسیر فرضیههای پژوهش مورد

داد ،رابطه سالمت معنوی و معنویت اسالمی با مقدار

بررسی قرار گرفت (نتایج آنها به صورت کلی در شکلهای

 p=1/111 ،r=1/448معنویت اسالمی و اخالق حرفهای با

 1و  2و جدول  2ارائه شده است) .یافتهها حاکی از این است

مقدار  p=1/111 ،r= 1/471و نیز رابطه بین اخالق

که معنویت اسالمی اثر مستقیم و مثبت و معناداری بر

حرفهای با سالمت معنوی با مقدار  r =1/715با مقدار

اخالق حرفهای دارد ( .)β=0/26, t =2/56این نتیجه در

 P =1/111در سطح  1/15معنادار است.

سطح ( )1/15معنادار است؛ لذا چنین نتیجه میتوان گرفت که

به منظور آزمون فرضیههای مطالعه از مدل یابی معادالت

با  95درصد اطمینان معنویت اسالمی بر اخالق حرفهای
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مسائل اخالقی پژوهش ،به شرکتکنندگان در مطالعه،

بدون پاسخ افراد نمونه را تشکیل دادند .بیشترین درصد

رضا قنبری و همکار

ارتباط بین معنویت و سالمت معنوی با اخالق حرفهای

اسالمی و اخالق حرفهای تأیید میشود.

معنویت اسالمی و سالمت معنوی تأیید میشود .همچنین

در رابطه با مسیر فرعی دوم در رابطه با تأثیرگذاری

نتایج مطالعه حاضر ،حاکی از آن است که بین سالمت

معنویت اسالمی بر سالمت معنوی ،نتایج نشان دادند که

معنوی و اخالق حرفهای رابطه مثبت و معناداری وجود

معنویت اسالمی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار بر

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

سالمت معنوی است ( .)β=0/65, t =8/56این نتایج در

آمده نقش میانجی سالمت معنوی در رابطه بین معنویت

شکلهای  1و  2ارائه شده است .این نتیجه در سطح ()1/5

اسالمی و اخالق حرفهای در مدل تأیید میشود

معناداراست؛ لذا چنین نتیجه میتوان گرفت که با 95

(.)β=1/58

درصد اطمینان معنویت اسالمی بر سالمت معنوی

شکل  :1نتایج تخمین استاندارد بار عاملی برای رابطه بین معنویت اسالمی و سالمت معنوی با اخالق حرفهای در میان دستیاران
داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران

شکل  :2نتایج تخمین معناداری بار عاملی برای رابطه بین معنویت اسالمی و سالمت معنوی با اخالق حرفهای در میان دستیاران
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تأثیرگذار است (جدول .)2بر این اساس ،ارتباط بین معنویت

تأثیرگذار است(جدول .)2بر این اساس ،ارتباط بین

ارتباط بین معنویت و سالمت معنوی با اخالق حرفهای

رضا قنبری و همکار

داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران
جدول :2ضرایب تأثیر متغیرهای مکنون با نقش میانجی سالمت معنوی
معنویت اسالمی و اخالق حرفهای

1/253

2/65

تأیید

معنویت اسالمی و سالمت معنوی

1/549

8/65

تأیید

سالمت معنوی و اخالق حرفهای

1/613

8/19

تأیید

معنویت اسالمی و اخالق حرفهای (نقش میانجی سالمت معنوی)

1/589

--

تأیید

بر اساس نتایج مدل اندازهگیری مندرج در شکل  1بار

حسنی سال  94در مطالعهای روابط بین اخالق حرفهای و

عاملی مشاهده در تمامی موارد مقداری بزرگتر  1/3دارد

مسؤولیت اجتماعی با پاسخگویی سازمانی کارکنان را

که نشان میدهد همبستگی مناسبی بین متغیرهای قابل

بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که بین اخالق

مشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به خود وجود دارد.

حرفهای و مسؤولیت اجتماعی و پاسخگویی رابطه مثبت و

همچنین براساس نتایج مدل اندازهگیری مندرج در شکل 2

معناداری وجود دارد .بدین معنا که هر چه اخالق حرفهای

مقدار آماره  tدر تمامی موارد از مقدار بحرانی 1/96

باال میرود مسؤولیت اجتماعی نیز افزایش مییابد و هر

بزرگتر است که نشان میدهد همبستگی بین متغیرهای

اندازه افراد از اخالق حرفهای پایینتری برخوردار باشند

قابل مشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به خود معنادار

مسؤولیت اجتماعی پایینتر و در نتیجه پاسخگویی

است.

پایینتری دارند .با توجه به نتایج پژوهش ،سازمانها با
افزایش توجه به مباحث اخالقی که ارتقای مسؤولیت

بحث

اجتماعی را به دنبال خواهد داشت ،گامی در ایجاد ،حفظ و

پژوهش حاضر به منظور تبیین ارتباط بین معنویت

بهبود پاسخگویی سازمانی خواهند برداشت(.)23

اسالمی و سالمت معنوی و اخالق حرفهای در میان

در تبیین یافته پژوهش حاضر میتوان گفت که بهره مندی

دستیاران داخلی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران

و آشنایی دستیاران داخلی با آموزههای دینی و انسانی

انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که بین معنویت

در رفتار حرفهای و اخالقی آنان تأثیرگذار بوده است .به

اسالمی و سالمت معنوی ( ،)1/54بین معنویت اسالمی و

نظر میرسد قرار گرفتن در بافت دینی و مذهبی و تربیت

اخالق حرفه ای( ،)1/25بین سالمت معنوی و اخالق

دینی سبب شده است که افراد در محیط اجتماعی و کار

حرفهای ( )1/61در میان دستیاران داخلی دانشگاههای

رفتار اخالق مدارانه با همنوعان خود داشته باشند و

علوم پزشکی شهر تهران همبستگی معناداری وجود دارد.

پایبند به اصول اخالقی باشند .در واقع دستیاران داخلی

نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش ابراهیمی و

از معنویت و سالمت معنوی باالیی برخوردار هستند که

همکاران در تحقیقی نشان دادند بین معنویت در محل کار

این عامل مهمی برای رعایت اخالق حرفهای و داشتن

و مسؤولیت اجتماعی رابطه وجود دارد( .)21بارانی نیز

رفتار مناسب و شایسته با کادر درمان و بیماران

در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین اخالق

میشود .گذراندن دورههای اخالق حرفهای و کارگاههای

حرفهای و معنویت و سالمت روان رابطه مثبت و معنادار

آموزشی مهارت ارتباطی و اخالقی در دانشگاه ،در

وجود دارد( .)22مطابق با نتایج این مطالعه ،شاهین مهر و

رعایت اخالق حرفهای مؤثر و مفید بوده است.

http://ijme.mui.ac.ir

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /فروردين 21 / )1( 12 :2911

Downloaded from ijme.mui.ac.ir at 0:35 +0330 on Sunday November 28th 2021

مسیر فرضیه

ضریب مسیر

معناداری

رد/تأیید

رضا قنبری و همکار

ارتباط بین معنویت و سالمت معنوی با اخالق حرفهای

پژوهشی که با مشارکت پرستاران بیمارستانهای

اما نتایج پژوهش مظلوم بفروئی و همکاران در ایران نشان

آموزشی امریکا انجام دادند ،دریافتند که یکی از

داد که بر خالف نتایج پژوهش حاضر ،معنویت و سالمت

ویژگیهای پرستار شایسته آن است که اخالق حرفهای را

عمومی همبستگی منفی معناداری با یکدیگر داردند .معنویت

در محیط کار خود رعایت کند و خطاها و اعمال نادرست

در افراد مجرد به طور معناداری باالتر بود .مردان و افراد

خود را گزارش کند( .)24همسو با یافتههای مطالعه

باالی  33سال ،از سالمت عمومی بهتری برخوردار بودند.

حاضر ،امین بیدختی و مردانی در سال  94طی مطالعهای

سالمت عمومی به طور قابل توجهی با محل خدمت ارتباط

با هدف تعیین ارتباط بین سالمت روان و رعایت اخالق

معناداری داشت( .)29دلیل این تفاوت میتواند متفاوت

حرفهای در کارکنان پرستاری در دو بیمارستان دولتی

بودن جامعه آماری پژوهش و شاغل بودن کارکنان

در شهر اهواز نشان دادند بین اخالق حرفهای با برخی از

بیمارستان و ندیدن دورههای آموزشی میتواند از دالیل

حیطههای سالمت روان در کارکنان پرستاری ارتباط

اختالف نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر باشد .معنویت

معنادار وجود دارد( .)25قاسم زاده و همکاران در سال

اسالمی در رشد سالمت معنوی نقش دارد .معنویت

 ،93مطالعهای را بر روی معلمان با هدف بررسی نقش

اسالمی ،مسؤولیت اخالقی را در پی دارد .برخورداری

اخالق حرفهای بر مسؤولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی

دانشجویان از سالمت معنوی و آشنایی به ابعاد سالمت

با توجه به اثر میانجیگر فرهنگ خدمتگزاری انجام دادند،

معنوی و به کار بستن آن در حیطه حرفه خود سبب

نتایج مطالعه آنها نشان داد اخالق حرفهای به طور

میشود که اخالق حرفهای باالیی داشته باشند .اگر یك

مستقیم باعث افزایش سطح مسؤولیت اجتماعی و

پزشك یا پرستار و کادر درمانی دیگر خود از سالمت به

پاسخگویی فردی در معلمان میشود .همچنین ،اخالق

ویژه سالمت معنوی برخوردار نباشد ،نمیتوان انتظار

حرفهای باعث تقویت فرهنگ خدمتگزاری میشود و

داشت که در انجام وظایف خویش موفق و کارآمد عمل

سپس فرهنگ خدمتگزاری زمینه تقویت و بهبود

نماید .رعایت اخالق حرفهای در کار درمانی برای ارتباط

پاسخگویی فردی معلمان را در محیط آموزشی فراهم

مؤثر با بیمار بسیار ضروری است چرا که باعث اعتماد و

میکند .در واقع اخالق حرفهای با مسؤولیت اجتماعی،

رضایت بیمار میشود ،از این رو توجه به مبانی اخالق و

پاسخگویی و فرهنگ خدمت گزاری دارای رابطة مثبت و

اخالق حرفهای و ارزیابی مستمر آن در محیط-های

معناداری دارد( .)26همچنین مطالعاتی دیگری از جمله

درمانی مهم و ضروری است.

نتایج پژوهش کارمدی ( )Carmodyو همکاران در

از نقاط قوت این پژوهش ،طراحی و استانداردسازی

دانشکده پزشکی دانشگاه ماساچوست نشان داد که

پرسشنامههای مورد استفاده پژوهش بر اساس بافت

افزایش در حاالت و صفات ذهن آگاهی با افزایش در

فرهنگی و مذهبی جامعه است .همچنین میتوان به استفاده

معنویت همراه بود .همچنین افزایش در صفات و

از نرم افزار معادالت ساختاری برای برقراری روابط علی

حاالتهای ذهن آگاهی و معنویت با کاهش پریشانیهای

متغیرها اشاره داشت .از جمله محدودیتهای این پژوهش

روانی و عالئم پزشکی گزارش شده همراه بود(.)27

این است که پژوهش در وضعیت زمانی مقطعی صورت

رحمان و همکاران نیز در پژوهشی که در دانشکده

گرفته است .همچنین نمونه مورد بررسی ،دستیاران گروه

پزشکی کراچی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که

داخلی بودند که برای تعمیم نتایج پژوهش به جامعه

معنویت ،عامل موفقیت کلیدی در مدیریت بهتر سالمت در

پزشکی بایستی جانب احتیاط را رعایت کرد.

 / 21مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /فروردين)21(12 :2911

http://ijme.mui.ac.ir

Downloaded from ijme.mui.ac.ir at 0:35 +0330 on Sunday November 28th 2021

از سویی کینگ و اسکادر ( )King & Scudderدر

دانشجویان پزشکی دختر است(.)28

ارتباط بین معنویت و سالمت معنوی با اخالق حرفهای

رضا قنبری و همکار
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میشود که آموزش رعایت اصول و کدهای اخالقی را
برای دستیاران داخلی ارائه دهند و نشستها و

نتيجهگيري

کارگاههای مرتبط با اثربخشی سالمت معنوی و معنویت

نتایج این پژوهش نشان داد بین معنویت اسالمی و

واخالق حرفهای در علوم پزشکی به منظور تقویت

سالمت معنوی با اخالق حرفهای در میان دستیاران

.معنویت و اخالق حرفهای دستیاران داخلی برگزار کنند

داخلی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران همبستگی
 یافتههای این پژوهش نشان داد که.معناداری وجود دارد

قدرداني

معنویت اسالمی و سالمت معنوی میتواند اخالق حرفهای

8197 مقاله حاضر حاصل طرح پژوهشی به شماره ثبت

 اهمیت توجه به مبانی،را به دنبال داشته باشد که این امر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 لذا.ارزشی و معنوی را در برنامه درسی را بیان میکند

 بدینوسیله از حمایت معاونت تحقیقات و فناوری و.است

با توجه به این که معنویت و سالمت معنوی میتواند در

 تقدیر و،تمام افرادی که در انجام طرح همکاری نمودند

تقویت و توسعه رفتار و اخالق حرفهای دستیاران داخلی

.تشکر میشود

 به سیاستگذاران و،بر اساس این مطالعه مؤثر باشد
برنامهریزان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی پیشنهاد
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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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