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چکيده
مقدمه
ارتباط پزشک و بيمار ،مواجههاي باليني است که براي هر یک از طرفين آن نقشهایي تعييين شيد اسيت.
ایفاي درست این نقش براي کارکرد مناسب این ارتباط و دستيابي به نتيجه دلخوا ضروري است.
این نتيجه دلخوا عبارت است از دستيابي به روند درماني موفي اسيت و بيدین منظيور بایسيتي ارتبياطي
شفابخش ميان پزشک و بيمار شکل گيرد؛ اما در عمل تقليل این ارتباط به سطح ارتبياط مکيانيکي و شييء
انگاري بيمار منجر به بروز مشکالتي گردید است .از سوي دیگر در دیدگا اسالمي انسان و کرامت او داراي
تعریفي درخور و بایسته است و از همين رو پزشيک و بيميار هير دو در انسيانيت خيویش بياه برابرنيد اميا
مسئوليتها و تکاليف پزشک به سبب جایگا خاصي که دارد بيشتر است .چراکه اسالم پزشک را نميودي از
صفت شافي خداوند ميداند .به همين منظور و براي طراحي مدلي که در آن ارتباط شفابخش ،هسته مرکزي
پزشکي باشد و تبيين ماهيت و ویژگيهاي این ارتباط با توجيه بيه مفياهي بنييادین اسيالمي ایين مطالعيه
طراحي گردید.
روششناسي
این مطالعه از نوع مطالعات کيفي و با استفاد از روش تئوري زمينهاي انجام گرفت .داد هاي این مطالعه بيا
 11نفر از اعضاء هيئتعلمي با تخصصهياي مختليف بياليني و باتجربيه و سيابقه ارتبياط ميثرر بيا بيمياران
جمعآوري گردید .سپس تحليل و کدگذاري در سطوح سهگانيه انجيام گردیيد .درنهایيت از ميتن تجربييات
شرکتکنندگان درمجموع کدهاي استخراجشد در سطوح اوليه ،زیر طبقات ،طبقات و تي هيا دسيتهبنيدي
شدند.
يافتهها
یافتههاي این مطالعه نشان داد که مجموعه این اجيزاء در ميدا ارتبياطي پزشيک و بيميار در چهيار طبقيه
ارزشگذاري ،توازن قوا ،تعهد و پایبندي و ویژگيهاي پزشک قابل دستهبندياند که خود منجر به سه نتيجه
ارتباطي ضروري براي وقوع بهبود و شفا ميگردد .این سه عبارتاند از :اعتماد ،اميد و شناختن بيمار .این سه
بهنوبه خود در زمينه و تمي که مبتني بر توجه به ابعاد معنوي رابطه پزشيک بيا بيميار اسيت معنيا یافتيه و
اهميت خود را نشان ميدهند.
بحث و نتيجهگيري
بر مبناي مدا پيشنهادي ميتوان ابزاري براي ارزیابي رابطه پزشک و بيمار طراحي نمود که قابلييت تعميي
داشته باشد .اطالعات حاصل از مصاحبه معموالً تحت تأرير درک مصاحبهشيوندگان داراي محيدودیتهيایي

خواهد بود ،انجام یک مطالعه طولي بهمنظور مشاهد نحو عمل افراد در مواجهه بيا بيميار مييتوانيد ميدا
پيشنهادي را توسعه داد و عملياتيتر سازد.
بهعنوان یک نتيجه ميتوان چنين اظهار کرد که ارتباط صفابخش ميان پزشک و بيمار مبتني بر آموز هياي
اسالمي داراي ساختاري قابلمشاهد و فه است و منجر به نتایج مهمي در فرآیند درمان بيمار خواهد شيد.
این مدا مفهومي قابليت تعمي به سایر حوز هاي ارتباطي نظام سالمت را نيز خواهد داشت.
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