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Abstract 

Background: Ethics in medicine is of particular importance in Islamic culture. Physiotherapy is 

one area of medical sciences, which has grown dramatically in the recent years. Ethical principles 

of physiotherapy should be developed in accordance with Islamic culture and be provided to 

physiotherapists. To achieve this goal, it is necessary to define a set of ethical codes that could 

form physiotherapists’ performance structure and provide strategies for dealing with ethical 

challenges. 

Methods: This study aimed to compare the ethical principles presented by World Confederation 

for Physical Therapy to Islamic ethics. 

Results: The results revealed consensus and common principles between the professional ethics of 

World Confederation for Physical Therapy and Islamic culture. 

Conclusion: In metaphysical worldview, God’s existence is the principle. Thus, the centrality of 

God is considered in all aspects, including individuals’ intentions. In contrast, man and the world 

are the center of non-divine worldviews. Therefore, this viewpoint towards one’s profession, 

including physiotherapy, can lead to a gap in spiritual and emotional relationships. 
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 ای کنفدراسیون جهانی فیزيوتراپی با مبانی فرهنگ اسالمی مقايسه اصول اخالق حرفه

 9، نگار اژدری 2، حسین محموديان6مرضیه محمدی

 ی فیزیوتراپی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایراندانشجوی دکترای تخصص1
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ،، دانشکده پزشکیمرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طبو  عضو هیأت علمی گروه اخالق پزشکی1
 شکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران فیزیوتراپی، دان ی ارشدارشناسدانشجوی ک9

 

 چکیده

یکی از زمینه های علوم پزشکی، که در . در فرهنگ اسالمی، مسئله اخالق در علوم پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است :مقدمه

ه نظر می رسد که اصول اخالقی رشته این مسئله ضروری ب. سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است، فیزیوتراپی می باشد

برای دستیابی به این هدف، . فیزیوتراپی به شکلی همخوان با فرهنگ اسالمی، تدوین گردد و در اختیار فیزیوتراپیست ها قرار گیرد

کاری الزم است یک سری کدهای اخالقی تعریف شود که قادر باشد ساختار و چارچوب عملکرد فیزیوتراپیست را شکل داده و راه

 .برای مواجهه با چالش های اخالقی، فراهم نماید

در این مقاله سعی بر این است که اصول اخالقی ارائه شده از سوی کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی با اصول اخالقی و   :مواد و روش

 .فرهنگی اسالم، مقایسه و معرفی گردد

راسیون جهانی فیزیوتراپی با اصول اخالقی مفاهیم اسالمی بر می آید، از تطبیق و مقایسه ی اصول اخالق حرفه ای کنفد :ها يافته

 . نقاط مشترک و قابل وفاقی بین این اصول مشاهده می گردد

در جهان بینی متافیزیکی به دلیل اینکه اصل، وجود خداوند است، لذا محوریت پروردگار در همه ی ابعاد از  :گیری بحث و نتیجه

در مقابل، در جهان بینی غیر الهی، محوریت به انسان و جهان است؛ لذا این نوع . افراد نیز سرایت می کند  جمله انگیزه و نیت رفتار

 .نگاه به حرفه، از جمله فیزیوتراپی، می تواند منجر به نوعی خالء روابط معنوی، عاطفی و احساسی گردد

 اخالق، حرفه ای، فیزیوتراپی، اسالم، فرهنگ :کلیدی واژگان
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 مقدمه

. امروزه علم با سرعت چشمگیری در حال پیشرفت است

های علمی در صورتی که از پشتوانه اخالقی  پیشرفت

مناسبی برخوردار باشند، برای بشر مفید و ثمربخش 

این مسئله در مورد همه علوم، از جمله علوم . خواهند بود

پزشکی، صادق است و در واقع باید گفت که حرکت طب 

 .(1)ر است بر محور اخالق استوا

اخالق در علوم پزشکی، از دیرباز مورد قبول اقوام و ملل 

ها، ضرورت اخالق را به  مختلف بوده است و هر یک از آن

در تمدن اسالمی، در سایه . اند نحو خاصی توجیه کرده

تعالیم عالی دین اسالم، مسئله اخالق در علوم پزشکی 

اسالم،  از منظر دین. (1) ای پیدا کرده است جلوه ویژه

رعایت اصول و موازین اخالقی در روابط متقابل درمانگر و 

بیمار، نسبت به سایر شئون اجتماعی، نقش و اهمیت 

 .(9) تری دارد بیشتر و جدی

های اخیر رشد  های علوم پزشکی، که در سال یکی از زمینه

در علم . باشد چشمگیری داشته است، فیزیوتراپی می

وسیعی از   ص و درمان در دامنهفیزیوتراپی، ارزیابی، تشخی

در صورتی که . (4) گردد اختالالت و بیمار ها ارائه می

عملکرد بالینی یک فیزیوتراپیست، دارای اخالق، تخصص 

یا شهامت اخالقی کمتر از حد کفایت جهت رفع نیاز 

این . گردد بیماران باشد، عملکرد بالینی او محدود می

وز آسیب به بیمار تواند باعث بر محدودیت عملکرد می

ها،  ها و آسیب به منظور پیشگیری از بروز محدودیت. گردد

تعریف و معرفی ( Code of ethics)کدهای اخالقی

های اخالقی در حیطه  در سراسر جهان، آژانس. (5) شدند

( Physical therapy moral agency)فیزیوتراپی

 . (1)شکل گرفته و کدهای اخالقی خاصی را ارائه داده اند 

با وجود افزایش روزافزون دانش اخالق در حیطه 

، همچنان 1111تا  1391های  فیزیوتراپی، در بین سال

هایی در زمینه نقش فیزیوتراپیست، دیدگاه بیمار،  شکاف

های اخالقی و  عوامل موثر بر قضاوت اخالقی، تنوع در روش

از آن زمان تاکنون تعداد زیادی . (9)وجود داشت . . . 

تحقیقی در زمینه مسائل اخالقی حیطه فیزیوتراپی مقاالت 

اخالق زیستی  (8)منتشر شده است؛ از جمله اینکه پولیس 

 (3)دالنی و همکاران. در حیطه فیزیوتراپی را بررسی کرد

مدلی را برای بیان اصول اخالقی در حیطه فیزیوتراپی ارایه 

پراستگارد و همکاران به بررسی دیدگاه . دادند

ست ها در مورد مسایل اخالقی مرتبط با روابط فیزیوتراپی

هادون و همکاران . (11, 11)درمانگر و بیمار پرداختند 

ویزیت در )مسایل اخالقی در زمینه فیزیوتراپی خصوصی 

در نهایت درولن و . (11)را مورد ارزیابی قرار دادند ( منزل

هادون به دنبال یافتن راه حلی جهت کاربردی ساختن 

فیزیوتراپی خصوصی و تبدیل کردن اصول  اصول اخالقی

تئوری به برنامه عملکردی، به مرور مطالعات پرداختند 

(19). 

برخی از مقاالت تحقیقی در حیطه اخالق فیزیوتراپی، 

درک . باشد مربوط به صالحیت فرهنگی و فیزیوتراپی می

فرهنگ هر جامعه در زمینه چگونگی انتخاب، دسترسی و 

های بهداشتی، یک مهارت ضروری  تپاسخ افراد به مراقب

به این مهارت، . برای متخصصان حیطه سالمت است

میزان قابل توجهی از . شود گفته می« صالحیت فرهنگی»

مطالعات مربوط به صالحیت فرهنگی و فیزیوتراپی، بر ارایه 

اصول منطقی فیزیوتراپی، جهت فراهم کردن خدمات 

های  ی استراتژیمطابق با فرهنگ و نیز بررسی تاثیرگذار

آموزشی مختلف، در دستیابی به افزایش سطح فعالیت 

بر این اساس . (14)ها، تاکید دارند فرهنگی فیزیوتراپیست

ای  توان بیان کرد که هماهنگ بودن اصول اخالق حرفه می

های فرهنگی هر جامعه، دارای اهمیت بسزایی  با ویژگی

د که اصول رس لذا، این مسئله ضروری به نظر می. باشد می

اخالقی رشته فیزیوتراپی به شکلی همخوان با فرهنگ 

ها  اسالمی، تدوین شده و در اختیار فیزیوتراپیست –ایرانی 

برای دستیابی به این هدف، الزم است یک . قرار گیرد

سری کدهای اخالقی تعریف شود که قادر باشد ساختار و 

ی چارچوب عملکرد فیزیوتراپیست را شکل داده و راهکار

. (15) های اخالقی، فراهم نماید برای مواجهه با چالش
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 اصول اخالقی فیزيوتراپی

در این مقاله سعی بر این است که اصول اخالقی ارائه شده  

 World)از سوی کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی

confederation for physical therapy )(11)  با

ا در نهایت اصول اخالقی و فرهنگی اسالم، مقایسه گردد ت

های اخالق حرفه ای با رویکرد  به چارچوب کلی مولفه

 .اسالمی رسید

کد اخالقی  8نامه کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی،  در آیین

 :مطرح شده است

 

فیزيوتراپیست بايد به حقوق و کرامت همه افراد،  -6

 احترام بگذارد

و لقد کرمنا بنی "سوره اسراء آمده است که  91در آیه 

کند؛ بدین  این آیه کرامت ذاتی انسان را گوشزد می.  "آدم

معنا که هر انسانی به تبع انسان بودن، صاحب کرامت است 

ها، به یک میزان از انسان بودن  و از آنجایی که همه انسان

به . اند، پس دارای کرامت ذاتی یکسانی هستند بهره برده

انعام،  سوره 151سوره مائده و  91عالوه، خداوند در آیات 

نفس انسان را فارغ از دین، جنسیت، زبان و فرهنگ، دارای 

در ( ص)همچنین پیامبر اسالم . حرمت معرفی کرده است

به راستی که مردمان از روزگار آدم "فرمایند  حدیثی می

عرب بر . های یک شانه هستند تا امروز، مانند دندانه( ع)

به واسطه عجم و سرخ رو بر سیاه پوست برتری ندارد، مگر 

بر این اساس، تمام افرادی که جویای خدمات . (19) "تقوا

فیزیوتراپی هستند، بدون در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد، 

رنگ، ملیت، مذهب، عقیده، منشاء اخالقی، تمایالت 

جنسی، ناتوانی، وضعیت سالمتی و سیاسی، حق دریافت 

 . (11)خدمات را دارند 

پردازد،  س به طبابت میهر ک"فرمایند  می( ع)امام علی 

باید تقوای الهی پیشه کند و تالش و کوشش خود را به کار 

را به  "مورد اعتماد بودن"نیز ( ع)امام صادق . (1)"گیرد

 کنند های درمانگر خوب معرفی می عنوان یکی از ویژگی

بنابراین صداقت و درستکاری در امر درمان، بسیار . (1)

پیست مسئولیت مطلق دارد لذا فیزیوترا. حائز اهمیت است

ای بودن رفتار خود اطمینان حاصل کند به  که از حرفه

. طوری که امکان هیچ گونه سوءرفتاری وجود نداشته باشد

همچنین در برخورد با همکاران و سایر موسسات، اصول 

 .(11) کسب و کار را رعایت کند

 

فیزيوتراپیست بايد مطابق با قوانین و مقررات  -2

 شوری که در آنجا فعالیت دارد، عمل نمايدحاکم بر ک

کتاب شریف  111در خطبه ( ع)حضرت امیر المؤمنین 

نهج البالغه که آن را در واقعه صفین برای یاران خود ایراد 

فرمود اهمیت نظم و انضباط و اثرات مثبت رعایت قانون را 

آن حضرت . کند در حفظ بقای نظام و جامعه بیان می

و کارایی جامعه را در گرو رعایت حقوق  اصالح امور، بقاء 

فیزیوتراپیست موظف است از اصول  . (18)داند متقابل می

اخالقی و قوانین ملی حاکم بر عملکرد کاری خود آگاه 

ها عمل نماید و در مواقعی که ارایه خدمات  باشد و به آن

داند، حق امتناع از آن را  به بیمار را مناسب و درخور نمی

 . (11)دارد 

 

و تشخیص خود فیزيوتراپیست بايد مسئولیت  -9

 درمان ارايه شده را بپذيرد

شود و در صورت نا  در اسالم پزشک مسئول شناخته می

پیامبر اسالم . آشنایی یا کوتاهی، در برابر بیمار ضامن است

که  یهر کس که طبابت کند در حال"فرمایند  می( ص)

فیزیوتراپیست . (9) "دانش کافی نداشته باشد، ضامن است

تواند در ارایه  او می. متخصصی مستقل و خودمختار است

خدماتی که دانش و مهارت آن را دارد، قضاوت مستقلی 

فیزیوتراپیست موظف است که بیماران . داشته باشد

مراجعه کننده را به طور کامل ارزیابی و معاینه کند تا 

ساس بتواند تشخیص مناسبی را ارایه دهد و در نهایت بر ا

ریزی و  تشخیص خود، مداخالت درمانی مناسبی را برنامه

هایی را که نیاز به  فیزیوتراپیست نباید فعالیت. اجرا نماید

مهارت، دانش و قضاوت منحصربه فرد او دارد، به دیگران 
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به عالوه، زمانی که تشخیص او قطعی . واگذار کند

حد باشد و یا مداخله و درمان مورد نیاز، فراتر از  نمی

رسانی کرده و  ظرفیت اوست، وظیفه دارد که به بیمار اطالع

 . (11)او را به شخص واجد صالحیت ارجاع دهد

 

ای و  فیزيوتراپیست بايد خدمات صادقانه، حرفه -4

 شايسته ارايه دهد

سوره صافات، خداوند انسان را مسئول  14با توجه به آیه 

ه تعهد در در آیات متعددی از قرآن به مسئل. آفریده است

سوره اسراء،  94آیات . قبال مسئولیت، اشاره شده است

معراج، از جمله آیاتی هستند  91مومنین و  8بقره،  199

در خصوص ارایه . (13) که به لزوم تعهد اشاره دارند

خدمات متعهدانه، فیزیوتراپیست باید مطمئن شود که 

بیماران ماهیت خدمات ارایه شده را درک کنند و به 

بینی شده، چه از نظر زمانی و  های پیش از هزینه خصوص

او باید سوابق کافی از . چه از نظر مالی، اطالع پیدا کنند

بیماران ثبت کند تا امکان ارزیابی میزان اثربخشی درمان، 

 114با توجه به توصیه آیه (. 11) برای او وجود داشته باشد

، (11)سوره طه در مورد باال بردن علم و دانش

وتراپیست باید جهت توسعه شخصی و حفظ و باال فیزی

ریزی کرده و در  ای خود، برنامه بردن دانش و مهارت حرفه

های آموزشی شرکت کند تا دانش پایه خود را ارتقا  دوره

دهد و دانش جدید کسب نماید و بدین ترتیب بتواند 

 . (11) خدماتی درخور و متناسب با نیاز بیماران ارایه دهد

ترین حقوق مرتبط با کرامت  م خصوصی از مهمداشتن حری

باشد و حمایت از شخصیت انسانی مستلزم  انسانی می

گرچه این اصطالح به طور . حمایت از حریم خصوصی است

مستقیم در آیات قرآن و روایات اسالمی استعمال نشده 

است، اما در قالب حقوقی مثل حق ایمنی از تجسس، 

عیت سوءظن، ممنوعیت برخورداری از اصل برائت، ممنو

استراق سمع و بصر، ممنوعیت ورود بدون اجازه به منازل و 

. (11) ،  بر لزوم رعایت حریم خصوصی تاکید شده است...

سوره حجرات، تجسس و سوءظن مورد نهی  11در آیه 

نیز در نهج البالغه ( ع)امام علی . (19) قرار گرفته است

نهی کرده و به خطاب به مالک اشتر، ایشان را از تجسس 

در حدیثی . (11) پوشاندن عیوب مردم امر می فرمایند

بازگو کردن راز برادر مسلمان، خیانت "آمده است که 

در واقع از نظر اسالم، رازداری وظیفه ای اخالقی و . "است

دینی محسوب می شود و این وظیفه در مورد درمانگران از 

فرمایش چراکه بر اساس . اهمیت بیشتری برخوردار است

، اگر کسی زوایای پنهان بیماری اش را (ع)امام علی 

بر . (1) کتمان کند، پزشک از معالجه وی ناتوان خواهد بود

این اساس، این حق بیمار است که اطالعات او محرمانه 

باقی بماند و اگر نیاز باشد که شخص سومی از وضع بیمار 

. اشدآگاه شود، بیمار حق انتخاب این شخص را دارا می ب

فیزیوتراپیست حق ندارد اطالعات بیمار را بدون اجازه یا 

اطالع قبلی او، فاش کند، مگر این که افشای آن، از نظر 

 . (11) قانونی مورد نیاز باشد

 

 فیزيوتراپیست بايد خدمات با کیفیت ارايه دهد -5

برای انسان چیزی جز آنچه "سوره نجم می فرماید  91آیه 

این آیه، اهمیت تالش کافی در . "تالش می کند نیست

اسالم . محیط کار را از دیدگاه قرآن، نشان می دهد

سختکوشی را فضیلت و کار سخت را عامل موفقیت انسان 

سوره آل  153عالوه بر این، قرآن در آیه . معرفی می کند

سوره شوری، مسلمانان را به همکاری و  98عمران و آیه 

بنابراین الزم . (11) همفکری در کارها توصیه می کند

است که فیزیوتراپیست ها از استانداردهای پذیرفته شدۀ 

حرفه خود آگاه باشند و فعالیت خود را منطبق با آن به 

انجام برسانند و اطمینان حاصل کنند که تمام کارکنان نیز 

آن ها موظفند که به طور . واجد شرایط قانونی می باشند

از فعالیت های تحقیقاتی مداوم دانش خود را ارتقا دهند و 

. در جهت بهبود کیفیت فعالیت خود، حمایت نمایند

همچنین فیزیوتراپیست ها باید در جهت ارتقای حرفه، 

 . (11) نتایج تحقیقات خود را آزادانه به اشتراک بگذارند
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بايد در دريافت هزينه خدمات  فیزيوتراپیست -1

 ارايه شده، به صورت عادالنه رفتار نمايد 

الت به معنای رعایت حقوق افراد، استحقاق و دادن حق عد

سوره حدید  15خداوند در آیه . به صاحب حق می باشد

همانا ما پیامبران خود را با ادله معجزات "می فرماید 

نازل کردیم تا ( عدل)فرستادیم و بر ایشان کتاب و میزان 

سوره مائده نیز  8در آیه . "مردم به راستی و عدالت گرایند

بر این اساس . (19)ر مفهوم عدالت تاکید شده است ب

فیزیوتراپیست موظف است اطمینان حاصل کند که هزینه 

های دریافتی او و همکارانش در قبال خدمات ارایه شده، 

او حق ندارد برای . بر مبنای اصول منطقی و عادالنه باشد

 .(11)کسب منافع شخصی، رفتار ناروا داشته باشد

 

ست بايد اطالعات دقیقی را در مورد فیزيوتراپی -7

حرفه خود، در اختیار بیماران، ساير موسسات و 

 جامعه قرار دهد

منابع اسالمی با الفاظ و تعابیر گوناگون، بر راستگویی به 

خداوند در آیه . عنوان اصل ایمان و تدین، تأکید می کنند

جز این نیست کسانی که  "سوره نحل می فرماید  119

ده اند و نشانه های خداوند را تصدیق نکرده اند، ایمان نیاور

از این آیه استنباط می شود که فرد با . "دروغ می بافند؟

لذا، فیزیوتراپیست وظیفه دارد . (11)ایمان دروغ نمی گوید

که عموم مردم و سایر متخصصان را به طور صادقانه، از 

ماهیت خدمات خود آگاه سازد تا افراد بتوانند در مورد 

او حق دارد در . تفاده از این خدمات تصمیم گیری کننداس

مورد خدمات ارایه شده، تبلیغات نماید اما نباید از ادعا و 

جمالت احساسی، غیر منصفانه، گمراه کننده و فریبنده 

همچنین فیزیوتراپیست موظف است از . استفاده کند

عناوینی استفاده کند که وضعیت حرفه ای او را به درستی 

 .(11)ف می نمایدتوصی

فیزيوتراپیست بايد در برنامه ريزی و توسعه  -1

خدماتی که نیازهای سالمت جامعه را تأمین می 

 کنند، همکاری کند

یکی از وظایف اخالقی هر فرد مسلمان در جامعه این است 

رفع نیاز . که در برآورده ساختن نیازهای دیگران تالش کند

در نزد خداوند از یک مسلمان، محبوب ترین کارها 

کمک به برادر دینی ( ص)پیامبر اکرم . محسوب می شود

را هم ردیف با مجاهده در راه خدا، معرفی می کنند و می 

کسی که شب را به روز رساند و به مسلمانان "فرمایند 

بر این مبنا، . (11)"رسیدگی نکند، از مسلمانان نیست

ایه فیزیوتراپیست موظف است از برنامه ریزی برای ار

خدمات مطلوب در سالمت و بهداشت جامعه حمایت کند 

و در جهت دستیابی به عدالت در ارایه خدمات عمومی، 

 .(11) تالش نماید

 

 نتیجه گیری

بر اساس آنچه گفته شد همخوانی اصول اخالقی 

از . فیزیوتراپی با فرهنگ اسالمی اهمیت بسزایی دارد

یات اسالمی طرفی، فرهنگ ایرانی با تعالیم قرآن و روا

آموزه های قرآن و عترت، با هدف رشد و . آمیخته است

تعالی بشر در تمامی ابعاد، ارایه شده اند تا بدین ترتیب راه 

را برای رسیدن به هدف نهایی آفرینش انسان، هموار 

آموزه های دینی، با توجه به فطری بودن، تضمین . سازند

 . (14) کننده سعادت دنیا و آخرت می باشند

مانگونه که از تطبیق و مقایسه اصول اخالق حرفه ای ه

کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی با اصول اخالقی مفاهیم 

آید، نقاط مشترک و قابل وفاقی بین این  اسالمی بر می

در واقع هیچ یک دیگری را نفی و . گردد اصول مشاهده می

نماید و نوعی اخالق مشترک مبتنی بر اصول  نقض نمی

با این وجود نقطه تفاوت مهمی که . انی استعقلی و انس

شود، اختالف در  بین مفاهیم الهی و غیر الهی دیده می

نگرش بر اساس مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی 

در جهان بینی متافیزیکی به دلیل اینکه اصل، وجود . است
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خداوند است، لذا محوریت پروردگار در همه ابعاد از جمله 

کند و بر این اساس  رافراد نیز سرایت میانگیزه و نیت رفتا

فیزیوتراپیست از نیت و انگیزه الهی و ماورایی برخوردار 

است و این دیدگاه، در عملکرد او آشکار است و باعث رشد 

در مقابل، در جهان . گردد و تضمین کیفی نتایج رفتار می

بینی غیر الهی، محوریت به انسان و جهان است و 

ند، وزم و جدایی روابط انسانی با خداهای سکوالری زمینه

لذا این نوع نگاه به . پیامدهای خاص خود را به همراه دارد

تواند منجر به نوعی خالء  حرفه، از جمله فیزیوتراپی، می

 .روابط معنوی، عاطفی و احساسی گردد
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