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 یآموزش نظامکه  رسد یم نظر  به ان،یدانشجو یمنطق  هیگرفتن استعداد و روح نظر و در یآموزش پزشک اخالق در گاهیجا  به توجه با زمینه و هدف:

که  چرا باشد؛  اهتمام داشته زین ینید میمفاه نییتب آموزش دروس معارف و تیفیک یارتقا بر دیبا ،یاخالق پزشک مانند یدروس بر دیتأک با وجود

 آموزش ریتأث یابیارز ،حاضر پژوهش از انجامهدف  .گردد یم یحوزه پزشک اخالق در یموجب اعتال معارف،  آموزش یفیسطح ک شیافزا بر دیأکت

 .بودکرمان  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو نیب یاخالق پزشک یدر اعتال ینید میمفاه دروس معارف و

دانشگاه علوم  انیدانشجو نفر از 5831 مطالعه را جامعه مورد انجام شد. یمقطع -یفیروش توص  به و بود ینوع همبستگ از این تحقیق کار: روش

 -یتصادف رییگ روش نمونه استفاده از با  نمونه به عنوان نفر Morgan، 360اساس جدول  بر .داد لیتشک 1395-96 یلیسال تحص در کرمان یپزشک

شده بود،  دییتأ Cronbach's alpha بیضر که پایایی آن به روشنامه استاندارد  پرسش از اطالعات، یآور جمع منظور  بهای انتخاب شدند.  طبقه

 گرفت. مورد تجزیه و تحلیل قرار AMOS افزار نرم در معادالت ساختاری یابیروش الگو استفاده از ها با دادهاستفاده گردید. 

 ها قابل مدل ،یریگ اندازه یها شاخص نییتب یبرا .گردیداستفاده  یمعادالت ساختار یساز مدل از ،ها هیآزمون فرض ها و داده لیتحل جهت ها: افتهی

 میآموزش دروس معارف، مفاه یریگ اندازه یها مدلکه نشان داد  یریگ اندازه یها برازش مدل یها شاخص ،یروش نیچن اتخاذ یمبنا بر بود وقبول  

 .باشند می یقبول  قابل یها مدل ،یاخالق پزشک و ینید

 ریتأث یآموزش اخالق پزشک و بر شود میجامعه هدف  آن در یاعتال موجب ،یاخالق پزشک با ییارتباط محتوا دروس معارف عالوه بر: یریگ جهینت

 یذهن یها انگاره شیعنوان پ  به ینید میمفاهچرا که  دارد؛ یاخالق پزشک تیفیک یاعتال بر یادیز ریتأث ،ینید میمفاه نییتب ،نیهمچن دارد. یمیمستق

مؤلفه آموزش  دو انیم میوجود رابطه مستق پژوهش، یها هیفرض یبررس با .دنمای یمطالب کمک م به درک بهتر یپزشکآموزش اخالق  در انیدانشجو

دروس  .گردید دییتأ یاخالق پزشک یاعتال و ینید میرابطه مفاه یدار یمعن ،یگام بعد در وشد اثبات  یاخالق پزشک یاعتال دروس معارف و

، ها داده لیتحل حاصل از جیبه نتا یتوجه نظام آموزش پزشک .رددا ینید مینسبت به مفاه یمترسهم ک یپزشک اخالق  یاعتال بر یرگذاریتأث معارف در

 .گردد یم انیدانشجو انیم ه دروس معارف دریارا تیفیک شیافزا منجر به

 یپزشک انیدانشجو ،یاخالق پزشک ،ینید میمفاه ،یمعارف اسالم: ها کلید واژه
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 مقدمه
 لتیفض قداست و از ،یمکاتب گوناگون در یعلم پزشک

صراحت به  به میقرآن کرخداوند در  برخوردار است و ییواال

َمَنْ أَحْیَاهَا  و» :دیفرما یو م است علم اشاره کرده نیقداست ا

 ،[ را زنده بداردی]انسان کس هر« »النَّاسَ جَمِیعًا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا

است که  اینقت یحق. (1) «است  گویى تمام مردم را زنده داشته

 یدرجات باالبر دارا بودن  عالوه یاسالم  پزشکان در جامعه

همواره  و باشند یمند م بهره زین یو اخالق یمنزلت معنو از ،یعلم

 ثیح و از کوشند یم اریبس یاخالق یها و ارزش یحفظ مبان در

 ،نی. بنابراروند یمردم به شمار م یبرا ییالگو ،یعمل و یعلم

 علم را در نیاذعان نمود و ا یپزشک علم عیرف گاهیبه جا دیبا

 :دیفرما ی)ص( م امبریپ گونه که . همانقرار داد یزمره علوم اصل

[ ی]دسته اصل علم دو» «علم األبدان علم األدیان و العلمُ علمان:»

 [ و علم شناختی]اله انی]شناخت معارف[ اد علم است؛

 (.2) «[ بدنی]اعضا

 دمتعد یها حوزه از ت،یدرجه از اهم نیا با یعلم پزشک

 نیجمله ا از یاخالق پزشک است وتشکیل شده  یعمل و یتئور

 ،یا از اخالق حرفه یا عنوان شاخه  که به رود ا به شمار میه حوزه

در  یرا به صورت کاربرد یو اصول اخالق یدارد مبان یسع

 یها یریگ میمحقق گرداند و تصم ماریپزشک و ب انیرابطه م

 عبارت. به دینما یزیر هیاخالق پا یمبنا را بر یحوزه پزشک

علم  همگرا با یرا به عنوان علم یتوان اخالق پزشک یم گر،ید

قدم  ینظام پزشک یجهت اعتال نمود که در یمعرف یپزشک

 و دهاینبا و دهایمجموعه با یعلم، بررس نیموضوع ا .دارد یبرم

افراد مرتبط  هیاست که کل یناپسند ای دهیپسند یرفتارها لیتحل

 ن،ی. بنابراندینما تیرفتارها را رعا نیا دیبا یبا مشاغل پزشک

 .باشد می یپزشک یاخالق در عرصه رفتارها ،یاخالق پزشک

است که در متون  یخو یو به معنا خلقاخالق جمع واژه 

 ،در واقع وترجمه شده است  Ethicsواژه  صورت به نیالت

. باشد یآداب معاشرت م یبه معن Ethiquetteبرگرفته از واژه 

را به  Medicalethicsواژه  توان یم ،شناسی واژه نیمطابق ا

 یکه با و یپزشک و افراد انیدر ارتباط م یآداب پزشک یمعنا

 در ن،ینو ی(. اخالق پزشک3) به حساب آورد ،تعامل دارند

دارد  یاست که سع یا اخالق حرفه یها شاخه از یکی قتیحق

پزشکان و کادر  یعمل طهیدر ح یرا به صورت کاربرد اتیاخالق

طب وارد  در یاخالق یها یریگ میحوزه تصم در زیو ن یپزشک

 آن افکار، یاست که ط یلیتحل یتیروند شامل فعال نی. ادینما

 یها بحث تعهدات، رفتار، احساسات، استدالالت و د،یعقا

به صورت  یاخالق پزشک یها یریگ میتصم طهیح مختلف در

در  یاخالق پزشک ماتیتصم .شود یم یبررس یو انتقاد قیدق

 و حیبد، صح ها، خوب و و ارزش اتیهیبد ،یعملکرد طب طهیح

 (.4) کند یبحث م دهایو نبا دینادرست و با

است که  یا اخالق حرفه یها شاخه از یکی یاخالق پزشک

عمل پزشکان و کادر  طهیح در یصورت کاربرد  را به اتیاخالق

وارد  یدر پزشک یاخالق یها یریگ میتصمو همچنین،  یپزشک

است که موضوع  یعلم یاخالق پزشک ،گریعبارت دبه  .کند یم

که  تاس یناپسند ای دهیمجموعه آداب و رفتار پسند یآن بررس

اخالق  ،نیبنابرا .ندینما تیرعا دیبا یصاحبان مشاغل پزشک

(. اخالق 5) باشد می یصحنه عمل پزشک اخالق در ،یپزشک

 حیعلم، توض نیا ییربنایز یمبان نییبه تب ینظرعد در ب یپزشک

ها، مذاهب و  موجود و ارتباطات آن با فرهنگ یاخالق اتیفرض

 هیتک با یملعد عب و در پردازد یرسوم جوامع مختلف م آداب و

 طهیح در یمباحث اخالق مشکالت و ل،یمسا ،ینظر یمبان بر

 و دهد میبحث قرار  را مورد یبهداشت یها مراقبت و بط

ه یارا یبحران مواقع در یریگ میتصم یبرا یکاربرد یچهارچوب

فرد و  یفلسفه اخالق، حقوق انسان با ی. اخالق پزشکدنمای یم

 (.6) ارتباط دارد یمدن نیو قوان یاله نیاجتماع، قوان

از اخالق  یبخش ،یا که اخالق حرفه ندهست معتقد یا عده

 نیکه شاغل یاخالق یها چالش یبه بررس و است یکاربرد

اخالق این نوع از  .پردازد یم ،کنند یتجربه م یدرمان یها بخش

و  یحرفه پزشک تیموقع. به طور مثال، کند یدرست م تیموقع

به بحث از  تنهاکه است  یخالف اخالق کاربردر ب این

 (.7، 8) پردازد یم یدر موارد خاص و کاربرد یاخالق یهنجارها

 شرفتیتوجه به پ با دیطب جد در یمبحث اخالق پزشک
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در  کرده است. دایپ یروزافزون تیاهم ،یعلوم پزشک عیسر

 و نینو یها یتکنولوژ جادیا ،یدوران گسترش دانش پزشک

 یها شرفتیپ و یصیتشخ و یدرمان نینو یها روش شیدایپ

 یموضوعات اخالق را با یعلوم پزشک عرصه، نیدر ا یآور فن

تا  یسنت یاخالق پزشک که ی؛ به طور کرده جهموا یدیجد

 ،نیبنابرا (.9) است  خود را از دست داده ییکارا یحدود

طب  یتکنولوژ همگام با دانش و یضرورت دارد اخالق پزشک

از  شرفت،یپ و یترق انیجر در یکند تا جامعه پزشک شرفتیپ

و  یمبان تیرعا جهتگام  نینخست .ردیمدار اخالق فاصله نگ

به قدرت  یابیو دست یدانش اخالق داشتن ،یاصول اخالق

 .باشد یم یاستدالل اخالق

 یانسان یرسالت یهمچون اسالم، پزشک ییایمنظر مکتب پو از

که  ستین یمعن به اینامر  نی. البته ااست یشرع یتیولؤمس و

کنار  در دیبلکه با رد،یرا بگ مزد زحمات خود دیپزشک نبا

را  یو انیو اطراف ماریآرامش ب نهیخود، زم یا حرفه تیفعال

 در یا حرفه خالقا تیمظاهر رعا از گرید یکی. دیفراهم نما

 نیا. است گریکدیبا  یتعامل مناسب کادر پزشک ،یحوزه پزشک

 ییفضا درخود را  یبهبود ندیفرا زین مارانیب شود یتعامل باعث م

 Childressو  Beauchamp کنند. یط تشنجآرام و به دور از 

( بر این عقیده هستند 11)و همکاران  Manojlovich( و 10)

پرستار به عنوان تعامل متقابل در امر  پزشک و نیارتباط ب» :که

 فیتعر یبه اهداف مشترک درمان یابیدست جهت ماریب مراقبت از

 یو اخالق یمحور جزء ،پزشک و پرستار نیاست. ارتباط ب  شده

 یمتفاوت راتیتأث تواند یکه م شود محسوب مینظام سالمت  در

باعث  ،یدرمان میت یاعضا نیداشته باشد. ارتباط مطلوب ب

شدن  یبستر زانیم و گردد می مارانیب یخدمات مراقبت یارتقا

 «.دهد می کاهش ار یدرمان یها طیمح در ماریب

 ماریموجبات آرامش ب تواند یتعامل پزشک و کادر پرستاران م

 نیواالتر ،آرامش جادیا نیو وابستگان او را فراهم آورد و هم

 از یبرخ یاست که حت یتعامل به حد نیهدف پزشک است؛ ا

را  ینید یها  آموزه با یارتباط اصول اخالق پزشک ،یغرب انمحقق

 (.12) اند ستهدان یجامعه بشر علم در نیا شرفتیسبب پ

 دیبا ،یو دروس معارف اسالم یارتباط اخالق پزشک زمینه در

دو عنوان  هر که نیا جمله از ذکر کرد.را  یادیمشترکات ز

 یو تعال یتیاخالق ترب نهیزم در یدربردارنده نکات ارزشمند

 دیمف یآموزش یمحتوا با توانند یهستند و م یانسان یها ارزش

 ینیگرگزیو د ثاریبه ا ینینگرش خودگز از راخود، انسان 

و  ها یماریدرمان ب ،یتندرست یحفظ و ارتقا و در کنند بیترغ

دروس اخالق  .رسانند یاری مارانیپزشک و ب انیبهبود رابطه م

 ،یبه صورت آموزش مواز توانند یم یمعارف اسالم و یپزشک

. به باشند گریکدی یاحتمال صیکننده نقا  کننده و برطرف لیتکم

 انیم یموضوعات اخالق پزشک قیتطب در چنانچهطور مثال، 

 یبرا یو پاسخ ایجاد گردید یشبهات جهان اسالم جهان غرب و

 همچون یمراجعه به منابع اسالم با توان یم ،پیدا نشدها  آن

در  یمعارف اسالم از یمتنوع قیمصاد ،اتیقرآن و روا ریتفاس

 .را کشف نمود نهیزم نیا

 و ی)آموزش دروس معارف اسالم وابسته ریمتغ توجه به دو با

 ،(یاخالق پزشک ی)اعتال مستقل ریمتغ کیو  (ینید میمفاه

ارتباط  ،یآموزش دروس معارف اسالمکه گفت  توان یم

 یفیسطح ک شیو افزا رددا یاخالق پزشک یبا مبان یا گسترده

 یمیمستق ریتأث یاخالق پزشک یدروس مذکور، بر اعتال

 با ینید میمفاه نییتب آموزش و ،نیهمچن (.1 هی)فرضگذارد  می

اخالق  تیفیک یارتباط دارد و بر اعتال یاخالق پزشک میمفاه

 نیالزم است ا ،نیبنابرا (.2 هی)فرضاست  رگذاریتأث زین یپزشک

آموزش  مرتبط با یچند جامعه آمار ای کی قیطر از را ها هیفرض

 یشآموز یمحتوا قرابت مطالب و زانیم و کرداثبات  یدانشگاه

 زانیم ،نیهمچن و یبا دانش اخالق یدروس معارف اسالم

را در  یو دروس معارف اسالم ینید میمفاه متون و یرگذاریتأث

موجود و  یها چالش تا دادقرار  یابیاخالق مورد ارز یاعتال

 در یدروس معارف اسالم تیفیک یارتقا یالزم برا یها ضرورت

 و مرتفع گردد. ییشناسا ینظام آموزش پزشک

صورت  پژوهشگران یبرخ یسو از یقاتیتحق ،راستا نیدر ا

مطالعه در  قیتحق نهیشیبه عنوان پ تواند یاست که م  گرفته

به دست آمده  جینتا یبرخ و از مورد استفاده قرار گیرد حاضر
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 میمفاه میبه رابطه مستق قاتیاز تحق یبرخ در چهچنان .برد بهره

  شدهاشاره  زین یو اخالق پزشک یا اخالق حرفه با یاسالم

 جهینت نیا بهخود  پژوهش همکاران در و ینیحس .است

چهارچوب  در اسالم در یاخالق پزشک که دندیرس

آن به  و در  شده انیاسالم ب نیکه در د قرار دارد هایی شاخص

 بلمقا در تیولؤمس و فیاحساس تکل ،یاله یاتقو تیرعا

 دیتأک یمعنو یها لذت و یاله زهیخود، خدا و جامعه و انگ

 ییضمانت اجرا نیبهتر تواند یم رهایمتغ نیاست که ا  شده

 یروهاین تواند یباشد و م یحرفه پزشک در یاصول اخالق

 یها پروژه یو اجرا یریگ میمراحل تصم در دیرا از ترد یپزشک

که  یاخالقمکاتب  گرید یکننده کمبودها جبران خود درآورد و

 یو بهبود زندگ یوین یها لذت ،یانسان یها خواسته بر یمبتن

 در یمؤمن و یشمال (.13)باشد  ،ها هستند انسان یکیمکان

 و یمبان  درباره یغرب و یمنابع اسالم سهیمقا ضمن ای مطالعه

از اصول  یکه برخ گیری کردند هنتیج ه،یپا یاخالق یها یتئور

و  یریگ میتصم در ،یغرب ای یتفکرات اسالم حاکم در یاخالق

 نیب ،نیبنابرا. شود یواقع م رگذاریتأث یگونه اقدام پزشک هر

( ی)غرب یاسالم ریو غ یاسالم دگاهید از یاصول اخالق پزشک

 دارد و الزم است در وجود یمحتوا تفاوت اساس مبنا و نظر از

 فقه و ،ینیب جهان برگرفته از یاصول اخالق ،یاسالم یکشورها

گرفته کار ه ب یمراکز پزشک و در گردد نیتدو یفلسفه اسالم

 (.14)شود 
 

 کار روش
 -یفیبود که به صورت توص ینوع همبستگ پژوهش از نیا

 انینفر از دانشجو 5831 مطالعه را جامعه مورد انجام شد. یمقطع

در دانشگاه علوم  1395-96 یلیسال تحص در مشغول به تحصیل

جامعه  ش منطبق برپژوههای  نمونه داد. لیتشک کرمان یپزشک

نفر برآورد  Morgan (15) ،360اساس جدول  آماری و بر

ای  طبقه -یتصادف رییگ که با استفاده از روش نمونه دیگرد

به  پژوهش، هدف از اجرای طرحآغاز  از شیانتخاب شدند. پ

حاضر رسانده شد و محرمانه ماندن اطالعات  انیاطالع دانشجو

در آزمون مشارکت  هها اجازه داشتند داوطلبان . آندیگرد انیب زین

 ها  نمونه نیب آزمون در یمشخص هایروز یو ط نمایند

 برگزار شد.

 استاندارد با یها نامه پرسش اقتباس از حاضر با مطالعه در

 و «ینید میمفاه» ،«یدروس معارف اسالم آموزش» یمحتوا

 یا شده عینامه تجم پرسش ،(16-18) «یاخالق پزشک یاعتال»

کدام از  هر ییایقرار داده شد. پا افراد اریو در اخت دیگرد هیته

، به ترتیب Cronbachs alpha بیاساس ضر ابزارها بر نیا

 ییایپا (.19) به دست آمد و تأیید شد 78/0و  83/0، 91/0

سه  هر یشده که در بردارنده محتوا عینامه تجم پرسش

قرار  دییتأمورد  84/0با  نیز مذکور بود یها نهیزم نامه در پرسش

 ینامه استاندارد آموزش دروس معارف اسالم . پرسشگرفت

اخالق  یپرسش و اعتال 6 ینید میپرسش، مفاه 8شامل 

کدام پنج  که برای هر باشد یپرسش م 6 شامل زین یپزشک

. است  شده شنهادیپ ای پنج درجه کرتیل فیبر اساس ط نهیگز

 پژوهش، های صورت بود که نمونه نیه اب یده نحوه نمره

 5 تا مخالفم( )کامالً 1 نمره خود را از شنهادییپ های  نهگزی

به مقدار  دنیمنظور رس  . بهندنمای یبندی م موافقم( رتبه )کامالً

 در و دیگرد عینامه توز پرسش 390 ،یآمارنمونه  تیکفا

مورد  لیجهت تحل و نامه بازگشت داده شد پرسش 365 ،تینها

نرخ بازگشت  پاسخ و زانیم ،نیبنابرا. گرفت استفاده قرار

 .بوددرصد  5/93 ،نامه پرسش

معادالت ساختاری در  یابیروش الگو استفاده از با ها داده

گرفت.  قرار لیو تحل هیتجز مورد 24 نسخه AMOS افزار نرم

 رهیچند متغ لیتحل کیتکن نوعیمعادالت ساختاری  یابی مدل

 تر، قیدق انیو به به ریمتغ چند ونیخانواده رگرس از یکل اریبس

که  باشد می( General linear model) یکل یبسط مدل خط

را  ونرگرسی معادالت از ای   مجموعه دهد  یبه پژوهشگر امکان م

 کردیرو یمعادله نوع یابی مدل دهد. زمان مورد آزمون قرار هم

مشاهده  رهاییدرباره روابط متغ هایی هیجامع برای آزمون فرض

 یابی مدل انس،یساختاری کوار لیکه تحل باشد یشده و مکنون م

 یابی روزها، مدل نیاما اصطالح غالب در ا شود، یم دهینام یعل
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 برازش ییکویشاخص ن در رشیدامنه پذ است. معادله ساختاری

(Goodness of fit index  یاGFI،) برازش  ییکویشاخص ن

، (AGFIیا  Adjusted goodness of fit indexشده ) لیتعد

( CFIیا  Comparative fit index) یا سهیشاخص برازش مقا

( NFIیا  Normed fit index) شده برازش هنجارشاخص و 

برازش  95/0 مقدار باالتر از شده است و برآورد 90/0بیشتر از 

 .(21) دهد یخوب مدل را نشان م
 

 ها یافته
روش مدل معادالت  از ،مدل یبه منظور آزمون برازندگ

آموزش دروس معارف  ریتأث 1 ساختاری استفاده شد. شکل

 .دهد  یرا نشان م یاخالق پزشک یدر اعتال ینید میمفاه و یاسالم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي پژوهش . الگوي معادالت ساختاري فرضیه1 شكل

 

 بر رهایمتغ میمستق آثار جینتا انگریب 2 جدول و 1 شکل

آموزش  ، تأثیر1 شکلبر اساس . دباش یم یدر مدل کل گریکدی

اخالق  یبر اعتال ینید میمفاه و یدروس معارف اسالم

 بود. دار یمعن و میمستق یپزشک

 ت،یجنسمانند  کنندگان مشارکت یشناخت تیجمع های یافته

 .است  ه شدهیارا 1 جدول در یلیمقطع تحص سن و

 
 ها شناختی نمونه مشخصات جمعیت :1 جدول

 (درصدتعداد ) فراوانی متغیر

 جنسیت
 135( 5/39) مرد

 225( 5/60) زن

 سن )سال(

 41( 3/11) 20کمتر از 

25-20 (7/48 )175 

35-30 (3/33 )120 

 24( 7/6) 30بیشتر از 

 مقطع تحصیلی

 41( 6/18) کارشناسی

 250( 6/45) کارشناسی ارشد

 69( 4/31) دکتری

آموزش 

 معارف

 مفاهیم دینی

اعتالی اخالق 

 پزشکی

4Q 

Q4 

5Q 

Q5 

1Q 

Q1 

6Q 

Q6 7Q 

Q7 

3Q 

Q3 

8Q 

Q8 

2Q 

Q2 

20Q 

Q2
0 

19Q 

Q1
9 

18Q 

Q1
8 

17Q 

Q1
7 

16Q 

Q1
6 

15Q 

Q1
5 

14Q 

Q1
4 

13Q 

Q1
3 

12Q 

Q1
2 

11Q 

Q1
1 

10Q 

Q1
0 

Q9 

75 

75 

70 

56 

51 

51 
42 

56 

42 44 
64 

64 

73 

55 

54 63 

41 

60 
64 

47 

75 

25 

63 
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 ها ضرایب رگرسیونی و نتایج آزمون فرضیه :2 جدول

 نتیجه P ضریب رگرسیونی متغیربر  تأثیر متغیر فرضیه

 تأیید 012/0 25/0 اعتالی اخالق پزشکی آموزش دروس معارف  1

 تأیید < 001/0 75/0 اعتالی اخالق پزشکی مفاهیم دینی 2

 یریگ اندازه های برازش نشان داد که مدل های شاخص

 ،یو اخالق پزشک ینید میمفاه ،یآموزش دروس معارف اسالم

برازش  یکل های . شاخصباشند می یقبول  قابل های مدل

 .آمده است 3 جدول در یرگی  اندازه یها مدل

 

 
 گیری های اندازه های کلی برازش مدل شاخص :3جدول 

 نام شاخص متغیر

df/2
 GFI AGFI CFI NFI RMSEA 

 دروس آموزش

 معارف
61/3 93/0 95/0 98/0 93/0 066/0 

 048/0 90/0 93/0 94/0 91/0 15/3 مفاهیم دینی

اعتالی اخالق 

 پزشکی
55/3 91/0 94/0 93/0 95/0 044/0 

برازش 

 (21)قبول قابل
  < 08/0 90/0 < و < 1 90/0 < و < 1  > 80/0  > 90/0 < 5

df: Degree of freedom; Goodness of fit index; AGFI: Adjusted goodness of fit index; CFI: Comparative fit index; 

NFI: Normed fit index; RMSEA: Root mean square error of approximation  

 

از برازش  یرگی اندازه های ، مدل3جدول  جیتوجه به نتا با

 یکل های شاخص گر،ید  عبارت  به باشند. میبرخوردار  یمناسب

. کند یم تیاز الگوها حما خوبی  به ها که داده دادمدل نشان 

 یگام دوم برا در ،یرگی اندازه های مدل دییو تأ یبررس پس از

استفاده  یاختارمعادالت س سازی از مدل ،ها هیآزمون فرض

 پژوهش در یمفهوم یبرازش الگو یکل های . شاخصگردید

 است.  شده یهارا 4 جدول

 
 

 پژوهش ساختاری مدل برازش کلی های شاخص :4 جدول

df/2 نام شاخص
 GFI AGFI CFI NFI RMSEA 

 055/0 94/0 91/0 94/0 95/0 48/3 مدل ساختاری

  برازش قابل

 (21)قبول
  < 08/0 90/0 < و < 1 90/0 < و < 1  > 80/0  > 90/0 < 5

df: Degree of freedom; Goodness of fit index; AGFI: Adjusted goodness of fit index; CFI: Comparative fit index;  

NFI: Normed fit index; RMSEA: Root mean square error of approximation 
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 قیعالوه بر ارتباط عم یآموزش دروس معارف اسالم

 تواند یم ،دارد یاخالق پزشک یمبان از یاریکه با بس ییمحتوا

 یرو و بر شودجامعه هدف  در یاخالق پزشک یموجب اعتال

)اثبات  باشد  داشته یمیمستق ریتأث یآموزش اخالق پزشک

 ،انیجوبه دانش ینید میمفاه نییتب و میتفه ،نیهمچن .(1 هیفرض

از آموزش  آنان یور سطح بهره شیدر افزا یسهم قابل توجه

مشهود  2 جدول در گونه که . هماندارد یاخالق پزشک میمفاه

اخالق  تیفیک یبر اعتال ینید میمفاه یرگذاریتأث زانیاست، م

 است؛ شتریب زین یآموزش دروس معارف اسالم از یحت یپزشک

 یدتیعق و یذهن یها انگاره شیپبه عنوان  ینید میکه مفاه چرا

 افتیبه در یل اخالق پزشکیهنگام آموختن مسا دانشجو در

سطح اخالق  شیدر افزا تواند یو م کند یمطالب کمک م

 (.2 هی)اثبات فرض داشته باشد یفراوان ریتأث زین یپزشک

 

 گیری نتیجه و بحث
چهارچوب جامع از  کیمنظور توسعه   در پژوهش حاضر، به

 و یآموزش دروس معارف اسالم ریتأث ،یاخالق پزشک یاعتال

در  یا حوزه خاص از اخالق حرفه نیا یبر اعتال ینید میمفاه

به  توجه شد. با بررسی یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو میان

 ،است  گرفتهصورت  یحوزه اخالق پزشک که در یقاتیتحق

 ،یاخالق پزشک مطرح شده در نیگرفت که مواز جهینت توان یم

 اسالم دارد و ینظر یمبان در یاصول اخالق با یادیز ییهمسو

به آموزش متون  شتریتوجه ب تا با گردد یامر سبب م نیهم

 در یروزافزون گستره اخالق پزشک یاعتال ،یمعارف اسالم

 اند داشته عاناذ (14و  13) قاتیتحق از برخی. ایجاد شودجامعه 

در اسالم  یاخالق لیاص نیمواز با یاصول اخالق پزشک که

 دارند. را گریکدیکننده  لینقش تکم و باشد می یمواز

 را در چهار یعلم پزشک در یاصول اخالق ها پژوهش یبرخ

مکاتب مختلف  ها و فرهنگ اند که با ذکر کرده یدسته کل

 اریاحترام به اخت» شامل یچهار اصل اخالق نیا. دارد یسازگار

« و عدالت گرانیضرر نرساندن به د منفعت داشتن کارها، انسان،

 نشیداشتن ب ازمندین مذکوراصول  یکاربرد اخالق (.20) باشد می

همه امور  تا بتواند در استپزشکان  یسو از یجامع کامل و

پژوهش،  های هیفرض یبررس راهنما و راهگشا باشد. پس از

مؤلفه آموزش دروس معارف  دو انیم میمستق ارتباط وجود

های  که با یافته دیگرداثبات  یاخالق پزشک یو اعتال یاسالم

همخوانی داشت. بر اساس  (13) همکاران و ینیحسمطالعه 

 همکاران و ینیو حس( 14) یمؤمن و یشمال تحقیقات جینتا

 یاخالق پزشک یاعتال و ینید میرابطه مفاه یدار یمعن ،(13)

 گرفت. قرار دییتأ مورد

سطح دانشگاه علوم  که در حاضر یمورد انجام بررسی با

محدود صورت گرفت، پاسخ  یجامعه آمار انیم و در یپزشک

مورد  در شده استاندارد عیتجم  نامه گروه به پرسش نیا

 یو اثربخش یسطح آموزش دروس معارف اسالم و یرگذاریتأث

 لیتحل و هیتجز یاخالق پزشک یاعتال نهیزم در ینید میمفاه

 های هیفرض یبررس از به دست آمده جینتا هتوجه ب با .گردید

در  ینقش سازنده دروس معارف اسالم که نیبر ا یمبن تحقیق

سهم  و شدهمهجور واقع  یحدود تا یاخالق پزشک یاعتال

اخالق  یبر اعتال یرگذاریدر تأث ینید مینسبت به مفاه یکمتر

 ،تیمهجور نیعوامل ا ییمنظور شناسا  است و به  داشته یپزشک

اشاره نمود  نهیزم نیآموزش در ا یرو شیپ یها به چالش دیبا

 .است  دهیعوامل مطرح گرد نیاز ا یتعداد که در ادامه

 ینمودن آموزش دروس معارف اسالممدتر اکار به منظور

آن  که از است شده  یهارا هاییشنهادیپ ،انهیکارکردگرا کردیبا رو

 و یدروس معارف اسالم تیعوامل مهجور به توان یجمله م

 نمود. اشاره یاخالق پزشک یآن را در اعتال یرگذاریکاهش تأث

 یها چالش و زومل ،سنجی سه بخش امکان در هاشنهادیپ نیا

را  یآموزش معارف اسالم نهیزم موجود در یفضا رو، شیپ

مذکور  یها بخش کدام از هر و دهد میقرار  یابیمورد ارز

 .باشد یم ییها رشاخهیز یدارا

بودن  ریپذ امکان»: پیشنهادها در این زمینه شامل یسنج امکان

واالتر  میو مفاه تر یبا سطوح عال یدروس معارف اسالم یهارا

 با ییهدف آشنا با استادانآموزش ، لیطول دوره تحص در

ها به  انتقال آن وهیش و یحوزه پزشک مرتبط با یمباحث اسالم
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 تیبا ماه یآموزش یمحتوا هیته و یزیر برنامه، انیدانشجو

استفاده ، یپزشک یها آموزشمتناسب با دوره  و یاخالق اسالم

و  ینید یمبان و یمتعهد به اصول اخالق مجرب و استاداناز 

 ریو بهره بردن از تجارب مثبت در سا یا نگاه فراحوزه

 بود.« یعلوم انسان مانند یعلم یها رشته

پربار دروس  میه مفاهیلزوم ارا»: پیشنهادهای این حیطه از الزام

طول دوره  در یاخالق پزشک و ارتباط آن با یمعارف اسالم

 در یو اخالق ینید انهیبا موارد کارکردگرا ییآشنا، یآموزش

 و یتئور یها آموزش یساز یمواز، یپزشک یحوزه عملکردها

در  ماریمواجهه با ب در یو اخالق پزشک ینید میمفاه یعمل

 در یو اخالق ینیملموس کردن موضوعات د ،ینیبال یها دوره

« یدانشگاه طیمح و در یدوره آموزش مدت در تادانرفتار اس

 تشکیل شد.

کمبود »پیشنهادهای این زمینه عبارت از  :موجود یها چالش

 ییعدم آشنا، یاخالق پزشک یتخصص نهیزم مجرب در استادان

 یها نسبت به حوزه یمعارف اسالم نامدرس از یبرخ یکاف

 یها وهیش در یضعف نسب، یمباحث اخالق پزشک و یپزشک

 شیگرا، انیبه دانشجو یانتقال مطالب دروس معارف اسالم

موضوعات اخالق  در یاز حد به ترجمه متون غرب شیب

 و یرفع شبهات فکر در انیعدم اقناع دانشجو، یپزشک

آموزش  اسالم در نید لیاص یمبان غفلت از، یمذهب -یدتیعق

 ستمیکالن س یها در برنامه ییمشکالت اجرا، یاخالق پزشک

موجود در  یفرهنگ یهابودن خأل رگذاریتأثو  کشور یآموزش

 بود.« یآموزش یها یزیر برنامه

 در ینظام آموزش رندگانیگ میاست چنانچه تصم یهیبد

 استفاده از با ،یحوزه علوم پزشک ژهیمختلف به و یها حوزه

ه دروس یارا نهیزم در ،ییها پژوهش نیچن حاصل از جینتا

، استادانو  انیاز خود دانشجو یازسنجیبا ن یمعارف اسالم

ن رهگذر یدر ا ند،یدروس مربوط نما نیو تدو هیاقدام به ته

 ینظام آموزش در یدروس معارف اسالم تیفیک یشاهد اعتال

 بود. میخواه رانیا یاسالم یجمهور
 

 سپاسگزاری
وسیله از استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  بدین

مطالعه همکاری نمودند، تشکر و کرمان که در انجام این 

 آید. قدردانی به عمل می
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