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Abstract 

Background: Nowadays, the question of how the moral aspects of health can be put into the 
framework of patient-physician relationship has turned into a current debate in the area of medicine 
and patients’ rights. This study was conducted to examine the effect of virtual education through 
sending emails to physicians on their application of Islamic and Quranic codes of ethics. 

Materials and Methods:  In this interventional study, 75 general practitioners and specialists 
in Kermanshah were selected through non-randomized simple sampling method. The means of data 
collection were physicians’ ethical conduct checklist and a questionnaire which was prepared by the 
researcher according to the ethical traits extracted from Quran and Hadith. Concepts extracted from 
Islamic resources were sent to the physicians email addresses 3 times a week. Data were analyzed 
through dependent t-test using SPSS software version15. 

Results: The major findings of the study indicated the positive effects of online Quran 
teaching on enhancing the application of the ethical codes of conduct and stabilizing the professional 
codes of ethics. 

Conclusion:  Although improving professional ethical conduct requires long-term training 
programs, the findings of this study indicated that religious education can be effective in using the 
general codes of ethics. 
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  اخالق عمومی و حرفه اي پزشکان بر قرآنتاثیر آموزش مجازي 
 

  2، مهین حسینی1دکتر حسین مهدیزاده

  
  گاه ایالم، ایالم، ایران استادیار، دکتري تکنولوژي، گروه تکنولوژي آموزشی، دانش-1
  کارشناس ارشد، گروه تکنولوژي آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران -2

 
  18/12/89 ، تاریخ پذیرش8/10/89تاریخ دریافت 

  چکیده
شک و بیمار قرار توانند در چارچوب ارتباط پز هاي معنوي سالمت چگونه می  امروزه این سوال که جنبه:زمینه و هدف

مقاله حاضر با هدف . هاي بیمار تبدیل شده است احترام به ارزش هاي کنونی در حوزه پزشکی و گیرند به یکی از بحث
اسالمی توسط پزشکان  ی وقرآنهاي اخالق  کارگیري شاخصهه بررسی تاثیر آموزش مجازي از طریق ارسال ایمیل بر ب

  . شده استاجرا
 نفر از پزشکان عمومی و متخصص شهر کرمانشاه با روش غیر 75 اي تعداد  مطالعه مداخلهدر این :ها مواد و روش
نامه محقق  ها شامل چک لیست عملکرد رفتار پزشکان و پرسش آوري داده ابزار جمع. وارد مطالعه شدندتصادفی آسان 

ه بار مطالبی استخراج شده از منابع  هر هفته س.احادیث بود  وقرآنهاي اخالقی استخراج شده از  ساخته، براساس ویژگی
  15SPSS نرم افزار در وابسته  تی استفاده از آزمونها ا تجزیه و تحلیل داده ارسال شد شرکت کنندگاناسالمی به ایمیل 

  .انجام شد
خالق هاي ا کارگیري مولفهه افزایش بتاثیر آموزش عجازي قرآن در هاي پژوهش نشان دهنده  ترین یافته  عمده:ها یافته

  .اي بود هاي اخالق حرفه عمومی و ثابت ماندن مولفه
باشد اما نتایج این تحقیق  تر می هاي بلند مدت اي نیازمند یک سلسله آموزش  گر چه ارتقاي اخالق حرفه:گیري نتیجه

  .باشد هاي اخالق عمومی موثر می کارگیري مداخلهه هاي دینی در افزایش ب آموزهنشان داد 
  قرآن کریم، پزشک، اخالق  :يدواژگان کلی
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  مقدمه
توجه به همه ابعاد و شئون  پروردگار عالم با
قالب دین وضع  کاملی را در زندگی بشر برنامه جامع و

ترین نیازهاي زندگی انسان و صحت  کوچک از نموده و
سالمت روح  ترین آنها که آرامش و جسمانی او تا بزرگ

اش  را به منزلت و جایگاه ابدي است غفلت نورزیده تا او
  .برساند

کتب   در)1(نعمتان مجهولتان الصحۀ واالمان
شود که در  اخالقی حکماي اسالمی موارد متعددي یافت می

طب مقایسه شده است بنا به گفته یکی از آن علم اخالق با 
شقاوت   رذایل اخالقی روح و جسم را به هالکت و،حکما

راه درمان آن بازگشت به فضایل اخالقی  کشاند و می
حکیمان مسلمان در تعریف علم اخالق از علم طب . )2(است

گیرند و وظیفه علم اخالق را همانند علم طب  کمک می
در آیات بسیاري . )3(دانند حفظ سالمت و درمان مرض می

براي سالمت روح مانند علم پزشکی به اعتدال توصیه 
است که بهترین ) ص( و روایتی از پیامبر اکرم)4(شود می

: فرماید می) ع(حضرت علی. )5(کارها میانه روي در آنهاست
. )6(چپ و راست بیراهه است و راه میانه نجات است

طور فطري در نهاد ه  بهاي اخالقی تردید گرایش به ارزش بی
آدمی وجود دارد، ازاین رو پیام آوران الهی همواره با تکیه 

هاي اخالقی مردم را به رشد و رویش در ابعاد  بر ارزش
. )4()90-بقره (کردند گوناگون اخالق در زندگی دعوت می

 درمان ومین سالمت روح أدانش اخالق که عهده دار ت
رهمین راستا شکل گرفته  دبیماري هاي ناشی از آن می باشد

  .)7(است
 با مراجعه اجمـالی  :اهمیت حرفه پزشکی در اسالم   

به منابع اسالمی به وضوح می توان به اهمیت حرفه پزشکی و 
جایگاه ارزشمند آن در اسالم واقف شد اهمیت این موضوع          

سـالمتی انـسان امـري       -1 :می باشد از چند جهت قابل بحث      
تواند به زندگی  ون سالمتی نمیانسان بد. اجتناب ناپذیر است 
ــد  ــه ده ــود ادام ــی . خ ــسان را م ــش ان ــاري آرام ــرد و  بیم گی

ه مراجعه به پزشـک بـ  . کند هاي طبیعی او را مختل می  فعالیت
بـه همـین دلیـل    . شـود  طور عمده در هنگام بیماري انجام مـی    

شـود و لـذا    برو می  فرد رو باط بحرانییحرفه پزشکی در شرا  
امـام  . باال و حساسی برخوردار است    حرفه پزشکی از اهمیت     

 یعنـی سـالمتی     )8(» الصحۀ افضل النعم  « : فرمایند می) ع(علی
ها است و پزشک این نعمت بزرگ را به بیمـار          برترین نعمت 

بنابراین ارزش حرفه پزشکی از نظر اسالم تابع        . گرداند بر می 
هـاي توجـه بـه        زمینـه   -2. ارزش سالمتی از نظر اسالم است     

کـه علـم     با توجه به ایـن .فراوان است  رفه پزشکی خدا در ح  
پـردازد،   پزشکی به درمان بیماري و حفظ سالمت انـسان مـی       

هاي نظام خلقت را در  پزشک باید خصوصیات و ریزه کاري     
بدن مورد مطالعه قرار دهد بنابراین در طول دوران آموزش و         

طور مداوم با پیچیـدگی هـاي نظـام         ه  حتی در هنگام درمان ب    
شود کـه پزشـک      له باعث می  أ سرو کار دارد و این مس      هستی

 زمینـه    و  داشته باشـد   توجه بیش از سایر افراد به عظمت الهی      
 لـذا  .تـر اسـت    سیر و سلوك و کسب معنویت براي او فراهم        

ها انسان را بـا خـدا مـرتبط         ر حرفه یحرفه پزشکی بیشتر از سا    
و مـن  .. .« : فرماید می 32سوره مائده آیه خداوند در   . کند می

 یعنی هرکس انسانی را )4(» ...احیاها فکانما احیا الناس جمیعا 
ـ . هـا حیـات بخـشیده اسـت     زنده نماید گویا به همـه انـسان     ه ب

عــالوه امــروزه شــاهد هــستیم کــه بیمــاران بــیش از پــیش از 
عنوان یـک کـل ببیننـد نـه      ه  خواهند که آنها را ب     پزشکان می 

هـاي سـالمت     جنبهیک مورد بیماري، دراین دید کل نگر به      
این سوال کـه     امروز   )9(از جمله بعد معنوي توجه شده است      

تواننـد در چـارچوب      هاي معنـوي سـالمت چگونـه مـی         جنبه
 مهـم هـاي   ارتباط پزشک و بیمار قرار گیرند به یکی از بحث   

هـاي بیمـار تبـدیل شـده      احترام به ارزش   در حوزه پزشکی و   
رسی تـاثیر آمـوزش    از این رو هدف این مطالعه بر       .)10(است

بر بکارگیري ویژگی هاي اخالق قرآنی توسـط پزشـکان در    
  .شهر کرمانشاه می باشد

  
  ها مواد و روش

 جمعیت تحت مطالعه مطالعه مداخله اي این در
صورت غیر ه گیري ب پزشکان شهر کرمانشاه بوده و نمونه

 نفر و میزان پاسخ 75حجم نمونه . تصادفی آسان انجام شد
ها یک  آوري داده ابزار جمع. د بوده استدهی صد در ص
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» روایی محتوي«صورت ه نامه بود که روایی آن ب پرسش
مورد بررسی قرار گرفت، به این صورت که ده نفر از 

ی از نظر جامعیت، صحت و قرآنمتخصصان حوزه علوم 
داده و  نامه را مورد بررسی قرار وضوح سواالت، پرسش

نامه به روش خود  پرسشطریقه تکمیل این . نهایی کردند
نامه با مقیاس لیکرت از  این پرسش در. ایفایی بوده است

یم ههاي ارسالی برگرفته از مفا وسیله ایمیله ثیر آموزش بأت
همچنین، به کمک چک .  اخالقی سوال شد-یقرآن

نامه  هاي محقق ساخته که روایی آن همراه با پرسش لیست
 ار گرفت و تجزیه ویید شد رفتار پزشکان مورد بررسی قرأت

شرایط نرمال بودن با استفاده از بررسی ها پس از  تحلیل یافته
 با استفاده مستقلو آنالیز واریانس یکطرفه وابسته و  تیآزمون

 . انجام شد 15نسخه   SPSSاز نرم افزار

  
  یافته ها

 پزشک که  نسبت به شرکت در 75این مطالعه  در
اختیار  در یل خود راطرح اعالم آمادگی نموده و آدرس ایم

رو  نفر 41 که .محقق قرار دادند تحت بررسی قرار گرفتند
با )  درصد7/46(زن   نفر34و )  درصد3/53(مرد آنها 

. ندبود) سال 8 انحراف معیار( سال 5/44میانگین سنی 
از .  سال بوده است27 سال و کمترین آنها 58بیشترین سن 

و سایرین  درصد متخصص 1/21پزشکان مورد مطالعه 
 درصد پزشکان بعد از تکمیل 2/30 .ندعمومی بود

هاي  نامه بعد از آموزش مجازي کاربرد شاخصه پرسش
اي افزایش  ی را از بعد اخالق عمومی وحرفهقرآناخالق 

هاي اخالق عمومی را   درصد فقط مولفه61. یافته بیان کردند
  درصد اعالم کردند پس از3/9افزایش یافته اعالم کردند و 
اي  هاي اخالق عمومی و حرفه آموزش درهیچ یک ازمولفه

تغییر منفی  هیچ موردي از آنها تغییري حاصل نشده است و
براساس نتایج اینمطالعه . شدندیدگاه پزشکان گزارش 

مشخصشد که بین جنسیت، مدرك تحصیلی و درجه 
تحصیلی پزشکان و سن آنها با کاربرد مولفه هاي اخالق 

  .آنها ارتباط معنی داري وجود نداردعمومی و حرفه اي 
  

  بحث
ثیر گذاري مطالب آموزشی أدست آمده ته نتایج ب

ی شرکت قرآننوع رفتار اخالق  از طریق ایمیل بر نگرش و
ثیرگذاري بیشتر أت دهد و کنندگان در پژوهش را نشان می

علت نوع ه تواند ب این آموزش بر روي اخالق عمومی می
همچنین  هاي ذهنی پزشکان و نهاعتقادات خانوادگی و زمی

ها از  در آموزش  اگر.نوع مطالب آموزش داده شده باشد
ی که با حرفه پزشکی قرآننقطه نظرات متخصصین علوم 

توانست در  میاین موضوع شد  آشنایی دارند استفاده می
ثیرگذاري بیشتري داشته أاي هم ت هاي اخالق حرفه شاخصه

 اخالق ءت که ارتقابایست در نظر داش باشد هرچند می
تر  هاي بلند مدت اي نیازمند یک سلسله آموزش حرفه

  . باشد می
  

میانگین نمرات پزشکان قبـل و بعـد از آمـوزش در مـورد              . 1جدول    
  شاخصه هاي اخالق حرفه اي و قرآن 

میانگین قبل از   شاخصه
  آموزش

میانگین بعد از 
  آموزش

  3/4  3/2  امانت
  9/4  8/4  راستگویی

  3/4  9/3  خوش رویی
  5  5  نظافت

  5  5  آراستگی
  2/1  2  آزمندي به زر و زیور

  2/4  8/3  لحن مالیم
  9/4  5/4  برخورد نیکو

  4  9/3  دلسوزي
  1/4  7/3  مهربانی

  8/1  3/2  ترش رویی
  2  2/2  شتاب زدگی
  1,4  4  راز نگهداري

  4/4  4/4  افشاي اسرار بیمارانعدم 
  1  1  استفاده از مشروبات الکلی

  1  2  انیخوش گذر
  5  5  دانش طبابت

    
  نتیجه گیري

نتایج این تحقیق نشان داد کـه جامعـه پزشـکان از            
این امـر   . کنند هاي نو استقبال می    هاي مبتنی بر رسانه    آموزش

هاي کاري این حرفه و پراکندگی پزشکان را  وقتی که مشغله 
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از سـوي دیگـر بایـد    . تواند ارزشمند باشد در نظر  بگیریم می 
هـاي   تـوان از سیـستم      با آموزش الکترونیکـی مـی      توجه کرد 
 اثــر بخــشی یــادگیري اســتفاده نمــود کــه احتمــاالًمــدیریت 

  .بیشتري خواهد داشت
  

  تشکر و قدردانی
دانند  در پایان مولفان این پژوهش برخود الزم می

این پژوهش همکاري کردند به  از پزشکان محترمی که در
شکر و قدردانی داشته تویژه استاد گرانقدر دکتر نادر نادري 
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