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مصوب فرهنگستان علوم پزشکی کشور

خالصه-ارتباط پزشک و بیمار ،مواجهه ای بالینی است که برای هر یک از طرفین آن نقشهایی تعیین شده است .ایفای
درست این نقش برای کارکرد مناسب این ارتباط و دستیابی به نتیجه دلخواه ضروری است.
این نتیجه دلخواه عبارت است از دستیابی به روند درمانی موفق است و بدین منظور بایستی ارتباطی شفا بخش میان
پزشک و بیمار شکل گیرد  .اما در عمل تقلیل این ارتباط به سطح ارتباط مکانیکی و شیء انگاری بیمار منجر به بروز
مشکالتی گردیده است .از سوی دیگر در دیدگاه اسالمی انسان و کرامت او دارای تعریفی درخور و بایسته است و از همین
رو پزشک و بیمار هر دو در انسانیت خویش با هم برابرند امّا مسئولیتها و تکالیف پزشک به سبب جایگاه خاصی که دارد
بیشترتر است .چرا که اسالم پزشک را نمودی از صفت شافی خداوند میداند .به همین منظور و برای طراحی مدلی که در
آن ارتباط شفابخش ،هسته مرکزی پزشکی باشد و تبیین ماهیت و ویژگیهای این ارتباطبا توجه به مفاهیم بنیادین اسالمی
این مطالعه طراحی گردید.
تعریف ما از بهبودی یا شفا بر اساس آموزههای اسالمی شامل سه جز خواهد بود :بهبود از بیماری در صورت امکان ،کاهش
درد و رنج بیمار در شرایطی که بهبودی امکان پذیر نیست و یافتن معنائی در پی تجربه بیماری.
این مطالعه از نوع مطالعات کیفی و با استفاده از روش تئوری زمینه ای انجام گرفت .داده های این مطالعه با  71نفر از
اعضاء هیئت علمی با تخصص های مختلف بالینی و با تجربه و سابقه ارتباط موثر با بیماران جمع آوری گردید .سپس
تحلیل وکدگذاری درسطوح سه گانه انجام گردید .در نهایت از متن تجربیات شرکت کنندگان درمجموع کدهای استخراج
شده در سطوح اولیه ،زیر طبقات ،طبقات و تم ها دسته بندی شدند.
یافتههای این مطالعه نشان داد که مجموعه این اجزاء در مدل ارتباطی پزشک و بیمار در چهار طبقه ارزشگذاری ،توازن
قوا ،تعهد و پایبندی و ویژگی های پزشک قابل دسته بندی اند که خود منجر به سه نتیجه ارتباطی ضروری برای وقوع
بهبود و شفا می گردد .این سه عبارتند از :اعتماد ،امید و شناختن بیمار .این سه به نوبه خود در زمینه و تمی که مبتنی بر
توجه به ابعاد معنوی رابطه پزشک با بیمار است معنا یافته و اهمیت خود را نشان می دهند.

مقدمه

ارتباط پزشک و بیمار ،نوع خاصی از ارتباط بین اشخاص و با ماهیت خدماتی به شمار میرود که برای هر یک از طرفین
این ارتباط نقشهای ی تعیین شدهاست .و برای کارکرد مناسب این ارتباط و دستیابی به نتیجه دلخواه ،هر یک از دو سوی
این ارتباط بایستی نقش خود را به درستی ایفا نمایند .به همین منظور اخالق پزشکی در این حوزه و با تعاریف مشخص از
نوع رابطه موجود ،دست به تبیین و تئوریزه کردن این ارتباط زده است.
اگر ارتباط پزشک و بیمار را یک مواجهه بالینی تعریف کنیم نتیجه یک ارتباط کارآمد ،دستیابی به روند درمانی موفق است و
بدین منظور بایستی ارتباطی شفا بخش میان پزشک و بیمار شکل گیرد .اما آنچه امروزه و در عمل با آن مواجه هستیم
کاستن این امر به سطحی است که در آن بدن بیمار ماشین فرض شده و صاحبان حرف پزشکی تکنیسینهایی دانسته می
شوند که کارشان ترمیم این ماشین است .در حالیکه برقراری ارتباط صحیح با بیمار ،نیازمند درک این نکته است که بیمار
تنها مجموعهای از عالئم و ارگانهای آسیب دیده نبوده بلکه انسانی است دارای شان و کرامت ،با نگرانیها و آرزوهای
خاص خود که در جستجوی کمک و بهبودی ،به پزشک مراجعه کرده است .اهمیت وجود چنین ارتباط درمانیِ مناسبی را
نمی توان نادیده گرفت؛ چرا که در غالب موارد ،تشخیص صحیحِ مشکل بیمار و درمان مؤثر آن ،مستقیماً وابسته به کیفیت
این ارتباط است و اعتماد دو جانبه و پذیرش یکدیگر و درک قابلیت اثرگذاری پزشک به خاطر تخصص و مهارتش از جمله
ملزومات این ارتباط است.
توسعهی چنین ارتباطی به بیمار اجازه میدهد که شخصیترین و خصوصیترین موضوعات تاثیر گذار بر درمان را در یک
محیط امن و سازنده با پزشک خود در میان بگذارد.
ا مروزه در پزشکی نوین مغرب زمین فلسفه رایج در طب همان کاستن بدن بیمار به مجموعه ای از ارگان هاست ،قابل انکار
نیست که چنین رویکردی منجر به پیشرفت های بسیاری در این علم شده است اما در عین حال و بطور همزمان ریشه
بسیاری از مشکالت شکل گرفته در سیستم سالمت نیز بوده است.
گرچه صداهای مخالف با این دیدگاه در دوران مدرن پزشکی نیز شنیده می شوند اما در تاریخ پزشکی باستان و با توجه به
نقش تاثیرگذار پزشکان ایرانی و بویژه در دوران اسالمی نشانهها و شواهد بارزی از توجه به این موضوع دیده می شود و این
پیشینه قوی به ما این امکان را می دهد که با تکیه بر مبانی خود دست به تببین و طراحی مدلی برای ارتباط پزشک و بیمار
بزنیم.

روابط انسانی در اسالم ،جایگاهی مهم وحسّاس دارند ،تأکید فراوان اسالم بر حقالنّاس ،خوش رفتاری ،امانت داری و ،...
مؤیّد همین واقعیت است .اسالم رابطهی پزشک و بیمار را یک رابطهی ارزش محور و مقدّس میداند ،به طوری که روایات
فراوانی ،در خصوص جایگاه واالی این رابطه نزد خداوند و موضوع آن (علم االبدان) نقل شده است .به طور کلی ،ارکان
روابط اصیل انسانی در اسالم بر چند اصل کلی استوار است :نخست توجه به حسن فاعلی یا همان نیت درست ،عمل به
وظیفه و تکلیف ،توجه به نتیجه حاصل از عمل و در نهایت حفظ کرامت انسانی .عالوه بر اینها توجه به ابعاد غیر مادی
وجود انسان نیز دارای اهمیت است .بدیهی است که رابطه پزشک و بیمار نیز تابعی از این اصول خواهد بود.
در این سیستم تفکری گرچه پزشک و بیمار در انسانیت خویش با هم برابرند امّا مسئولیتها و تکالیف پزشک به سبب
جایگاه خاصی که دارد بیشترتر است .چرا که اسالم پزشک را نمودی از صفت شافی خداوند می داند .اسالم همواره تأکید
دارد که قدرت و نعمت بیشتر ،قرین تکلیف بیشتر است و بهره مندی فرد از عطای علم و ثروت ویا قدرت بیشتر،
مسئولیتهای او را بزرگتر میکند .یکی از مصادیق شکر برخورداریِ پزشک از این نعمت ،تکلیف او در مواجه با بیمار و نوع
ارتباطی است که با بیمار خود برقرار می نماید که همانا مصداق بارز کالم امام حسین علیه السّالم است که می فرمایند:
"نیازمندیهای مردم به شما از جمله نعمتهای الهی است ،از انجامآنها خسته نشوید".
در این مدل ارتباطی ،هدف و غایت ،رشد ،کمال و تعالی انسان است .بنابراین این مدل باید قادر باشد طرفین ارتباط را
متناسب با شرافت حقیقی آنها متعالی کند.
برای این منظور ما نیاز به مولفه هائی بنیادی و محتوایی داریم تا بر اساس آنها اعمال اخالقی و ارزش های آنان را تعریف
کنیم .می دانیم که بنیان های اخالق پزشکی نوین بر نظام اخالقی نتیجه گرا شکل گرفته است .گرچه فلسفه اخالق وظیفه
گرا در حوزه پزشکی تاثیر مشهودی داشته و از دیرباز با تدوین سوگندنامه و دستورالعمل هائی به تبیین وظایف پزشک در
قبال بیمار دست زده است اما نظام حاکم بر اخالق پزشکی در دنیا متأثر از نتایج حاصل از یک رفتار بوده و ارزیابی اخالقی
هر کاری بر اساس مالکهای عملی از سود و زیان فردی و اجتماعی آن صورت می پذیرد .در همین راستا چهار اصل اخالق
پزشکی نیز به نتایج عمل ناظرند و فاعل عمل و ویژگی اخالقی او در این میان نقشی نداشته و در واقع حسن فاعلی که در
نظام ارزشی دینی دارای جایگاه واالئی است نادیده گرفته می شود .در حالیکه در بینش اسالمی عالوه بر اهمیتی که نتایج

اعمال دارند ،ار زش عمل به صرف نتایج آن ارزیابی نشده و نیت و قصد باطنی فاعل می تواند ارزش یک فعل را افزایش
داده یا از ارزش آن بکاهد.
چنانچه پیامبر اکرم می فرمایند " :ان اهلل ال ینظر الی صورتکم و اعمالکم انا ینظر الی قلوبکم و نیاتکم"
بنابراین در نظام اخالقی اسالمی عالوه بر حسن فعلی یا نتایج حاصل از یک عمل بایستی حسن فاعلی یا نیت فرد با توجه
به واالترین هدف زندگی ،یعنی رسیدن به کمال ،مدنظر قرار گیرد.
بدیهی است که شکل گیری مفهوم ارتباط بین پزشک و بیمار ارتباط زیادی با مدل بیماری غالب در هر دوره زمانی داشته
است .به عنوان مثال زمانی که عالئم بیماری همان خود بیماری تصور می شدند ،مدل بیماری نیز تابع تفسیر شخصی از
عالئم هر بیمار بود و الزمه این مدل حفظ حاکمیت بیمار به عنوان صاحب آن عالئم .اما با رشد دانش پزشکی و تعریف
مدل زیست پزشکی بیماری ،حاکمیت پزشک جایگزین حاکمیت بیمار گردید .برای نخستین بار در تاریخ پزشکی مدرن در
حدود اوایل نیمه دوم قرن هجدهم پارسونز ارتباط پزشک و بیمار را تئوریزه کرد و تا به امروز ،قالب این ارتباط بارها
دستخوش تحوالتی در جهت هماهنگی و پاسخ به نیازها و پیشرفتهای روز شده است؛ به طور کلی ،رویکرد و مبنای شکل
گیری مدل های ارتباطی پزشک و بیمار در این بازه زمانی ،شاهد تغییراتی چون پزشک محوری ،بیمار محوری و یا مدل
مبتنی بر تص میم سازی مشترک میان این ارتباط بوده است .در طی قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم همان مدل قدیمی
ارتباط پزشک و بیمار مبتنی بر وابستگی بیمار به صالحیت حرفه ای پزشک ادامه یافت و باور عمومی چنین بود که بیمار از
تصمیم و عملکرد پزشک سود خواهد برد و بنابراین ترجیحات او اغلب نادیده گرفته می شد و در نیمه دوم قرن بیستم
ارتباط پزشک و بیمار به سمت مدلی از تصمیم سازی مشترک پیش رفت.
اما قابل انکار نیست که ارتباط پزشک و بیمار در مواجه با هر بیمار جدید ،با توجه به نوع ارتباط ،هدف آن و کارآمدی نقش
پزشک و انتظارات موجود ،منحصر به فرد بوده و بعالوه از عناصر فرهنگی هر برهه زمانی تاثیر میپذیرد .بنابراین غالب
مدل های تعریف شده وابسته به فرهنگ و تاریخ خاص خود هستند .به همین دلیل الزم است تا مدل ارتباطی خاص هر
جامعه با توجه به مولفه های آن جامعه بازتعریف و طراحی شود.
بر همین اساس آلترناتیوی در مقابل رویه رایج قرار می گیرد که در آن پزشکی به عنوان ارتباطی مبتنی بر رضایت طرفین
به منظور تاثیر بر سالمت افراد از طریق عمل بر روی و در درون بدن انسان تعریف خواهد شد .در چنین نظامی کانون و

مرکز پزشکی برقراری ارتباط خواهد بود و هدف از این ارتباط بهبود یا شفایابی برای بیمار و رضایت خاطر پزشک است .در
واقع چنین رویکردی منجر به تکامل دو طرف این ارتباط خواهد شد .این امر به معنای نفی اهمیت استفاده از ابزارها و
تکنیک هائی نوین نبوده بلکه بدیهی است که در نظر گرفتن این ابزارها در حرفه پزشکی جز ضروری ارتباط درمانی می
باشد ،در عین حال که عنصر کافی نخواهند بود .بنابراین در این ارتباط تمامی عناصر بایستی در راستای هدف نهائی عمل
پزشکی یعنی انجام بهترین و درستترین اقدام ممکن برای هر بیمار شکل بگیرند و عالوه بر آن تعالی انسانی دوسوی این
رابطه نیز در نظر گرفته شود.
در این مدل ،ارتباط شفابخش ،هسته مرکزی پزشکی خواهد بود و بر همین اساس می توان ماهیت و ویژگیهای این ارتباط
رابا شناسائی مفاهیم بنیادین آن ترسیم نمود و سپس مدلی مبتنی بر بنیان های اسالمی تببین نمود.
در همین راستا تعریف از بهبودی یا شفا بر اساس آموزه های اسالمی شامل سه جز خواهد بود :بهبود از بیماری در صورت
امکان ،کاهش درد و رنج بیمار در شرایطی که بهبودی امکان پذیر نیست و یافتن معنائی در پی تجربه بیماری
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رایراندراینمورددستورالعملهایدقیقیوجودداشتهاست.

طبباستانیایرانباآئینزرتشتوتعلیماتاوستاپیوندجدائیناپذیریداشتهاستوپزشکانازمیانطبقهروحانیونکهعالیترینطبقهازمیانطبقاتچهارگانه
بودندانتخابمیشدند.

دربخشوندیداداوستاگفتارهائیدربارهویژگیهایپزشکانآمدهاست.

شرایططبیباینبودهکهکتبزیادیمطالعهکردهودرفنخودتجربهکافیداشتهباشد،باحوصلهوصبربهسخنانبیمارانگوشفرادهدوبیمارراباوج
دانیبیدارمعالجهکندوازخدابترسد.
درآئینزرتشت،مهارتدردرمانبیمارانتنهامعیارشایستگیپزشکنبودهبلکهشخصیتاخالقیودارابودنوجداندرمرتبهباالتریقرارداشتهاست.
دربابنخستکلیلهودمنهبرخیازصفاتطبیبخوبشمردهشدهاست:

"فاضلتریناطباءآناستکهبهمعالجتازجهتذخیرهآخرتمواظبتنماید.

بهصوابآنالیقترکهبرمعالجتمواظبتنمائیوبدانالتفاتنکنیکهمردمانقدرطبیبندانند".
پسازبعثتپیامبرگرامیاسالموپذیرشاسالمتوسطایرانیانموازیناخالقیپزشکینیزباتوجهبهتاکیدیکهاسالمبرمکارماخالقیداشتهجایگاهوا
الترییافتند.
اهمیتاخالقدراسالمبهحدیاستکهخداونددریکیازآیاتقرانپیامبررابهسبباخالقنیکویشمیستایدودرآیهدیگرخلقزیبایپیامبررااساستشکیل
جامعهاسالمیمعرفیمینماید .رسوالکرمخوددرحدیثیمیفرمایندمنبهجهتتکمیلمکارماخالقیمبعوثشدهام.
درتمدناسالمیپزشکیواخالقیاتحاکمبرآنازدرخششزیادیبرخوردارگردیدچراکهآئینمقدساسالمبهدانشوحرفهپزشکیبهایبسیاریدادهاست
ودرروایاتاسالمیشغلودانشپزشکیمعادلوهمترازعلومالهیعنوانشدهاست.

درتعابیراسالمیوتعبیراتروائیذاتبیهمتایپروردگاروپیامبرگرامیطبیبخواندهشدهاندوسرچشمهایندانشنیزوحیوعقلمعرفیشدهوپزشکیرها
وردومعجزهپیامبرانراستیندانستهشدهاست .ازپیامبرگرامینقلشدهاستکهفرمودند :العلمعلمانعلماالدیانوعلماالبدان .
امیرالمومنیندرموردپیامبر(ص)

طبیبدواربطبهقداحکممراهمهواحمیمواسمه

میفرمایند:

.

یعنیاو(پیامبر)طبیبیاستکهبرسربیمارانگرداناست،مرهمهایاوسمومندوداغنهادن (جراحی) اوکارسازاست.
بدیهیاستکهاستفادهازتعابیررایجدرپزشکیدرموردپیامبرنشاندهندهارزشواهمیتاینحرفهازنظرهمسوئیباهدفپیامبراناست.
درزمینهمقرراتپزشکیوروابطپزشکوبیمارنیزرهنمودهایسازندهایدرکلماتپیامبروائمهوجوددارد .درحدیثیازحضرتامیرالمومنین (ع)
درخصوصویژگیهایطبیبآمدهاستکه

"

منتطببفلیتقالهولینصحولیجتهد"

یعنیهرکسبهکارپزشکیمیپردازدبایدتقویپیشهکندوآموزشدهدودرکارخودجهدواجتهادبورزد.
احساسمسئولیتپزشکدرمقابلبیمار،ازمهمترینواصلىترینعناصراثرگذاربرارتباطپزشکوبیماراستوهمینخصوصیتاستپزشکرابهرعایتوظای
فاخالقى،قانونىوشرعىخوددرمورددرمانبیمار،وادارمىسازد.
امامصادق (علیهالسالم )،دربارهمسئولیتپزشکسخنیازحضرتمسیح (علیهالسالم ) نقلفرمودهاند کهمسیح (علیهالسالم) مىگفت
 :انالتارکشفاءالمجروحمنجرحهشریکلجارحهالمحالة ...؛
آنکهدرمانکردنزخم،زخمدیدهاىراواگذارد،ناگزیر،شریککسىاستکهزخمرابربدنوىنشاندهاست.
برهمیناساساغلبکتابهائیکهتوسطپزشکانودانشمندانمسلماندرزمینهپزشکینگاشتهشدهاستازتوصیههایاخالقیخالینبودهوبرخیازآنانکت
ابهایمستقلیهمدرخصوصاخالقواخالقپزشکینگاشتهاند.
کتابالحاویرازی،پزشکودانشمندایرانی،یکیازکتابهائیاستکهحاویمعیارهایاخالقیحرفهپزشکیاست.
"

رازیدراینکتاببرخیازویژگیهایشخصیتیپزشکراتوصیفکردهاست:
پزشکبایدظاهریآراستهداشتهباشد،چهره،اندامها،موهاولباساومناسبوتمیزباشد.

گشادهرووخوشگفتارباشد.

ازترشروئی،شتابزدگیوبیپروائیدرکارهاخودداریکند،لحنیمالیمداشتهودراخالقوبرخوردنیکوباشد.
بابیمارانمهربانبودهنسبتبهآناندلسوزباشدودرهنگاماعمالپزشکیخودبربالینبیمارحاضرباشد".
بهگفتهرازیپزشکبایدشخصیتخودرابهگونهایبنمایاندکهبیماراوراارجمندبشمارآوردوباجانودلدستوراتاورااجراکند.
بعالوهبایدبرایهراقدامدرمانیخودراموظفبهرعایتدقت،امانتواحساستعهدنسبتبهبیماربداند.

رازیدرکتابآلطبالروحانیبهبیاناصولعلماخالقپرداختهودررسالهایبراییکیازشاگردانخود

"خواصالتالمیذ"

وظائفدانشجویانپزشکیورعایتاصوالخالقیمربوطبهطبیبراتوصیهنمودهاست.
رازیخودازویژگیهایاخالقیشایستهایبرخورداربودهواوراپزشکیمهربانوخوشسلوکدانستهاند.
ازمعاصرانرازیپزشکیبهناماسحاقبودهوازجملهکتابهایاوکتابیبهنامراهنمایپزشکانحاوینکاتیدررابطهاخالقیپزشکوبیماراست.
ابوعلیسینانیزکتابیبهنامفیعلماالخالقداردومقالهچهارمازچهارمقالهنظامیعروضیبهعلمطبوهدایتطبیباختصاصدارد.
بهعنوانمثالنظامیدرآنجامیگویدکهطبیببایدنیکواعتقادبودوامرونهیشرعرامعظمدارد.
همچنیندرکتابچهارمقالهنظامیعروضیچنینآمدهاستکه:

اماطبیببایدکهرقیقالخلق،حکیمالنفسوجیدالحدسباشد...

هرطبیبکهشرفنفسانسانینشناسدرقیقالخلقنبود.
درهمینزمینهسوگندنامهوپندنامهایقدیمیتوسطپزشکنامیقرنچهارمهجری،علیبنعباساهوازی،تالیفشدهاست.
درپندنامهاهوازیچنینآمدهاستکهپزشکبایددردرمانبیمارانحسنتدبیرومعالجهآنانچهباغذاچهباداروبکوشدومنظورشدردرماناستفادهوپو
لپرستینباشدوبیشتراجروثوابرادرنظردارد.

همچنینگفتهاست:

پزشکحلیموپاکچشمومهربانوخیررسانوخوشزبانباشدودردرمانبیمارانبهخصوصمسکینانوفقرابهجدبکوشدودرفکرسودواجرازایندستهن
بوده،بلکهاگرممکنشودداروراازکیسهیخودبهآنهادهدواگراینکارممکننگردد،بهدرمانآنهاپرداخته،شبوروزبهبالینشانحاضرشود؛خصوص
ااگربیماریآنهاحادوتندباشد،چراکهبیماریهایحادزوددگرگونیوتغییرپیداکنند.
درکتابخالصهالحکمهعقیلیشیرازینیزبخشهایفراوانیبهنحوهسلوکپزشکورعایتاخالقدراینحرفهمربوطاست.
ازمجموعاینمطالبچنینمشخصمیشودکهپزشکبایدباتوجهبهاهمیتشغلیوموقعیتاجتماعیخودنسبتبهکنترلرفتارخویشبیشازدیگراناهتما
مبورزدوبایدبهاخالقیاتاینحرفهپایبندباشد.
جرجانیپزشکنامدارایرانینیزدراثریبهنامخفیعالئیمقالهاولرابهوصیتهائیکهطبیببایدبدانگوشبدارداختصاصدادهومینویسد:
طبیبراکهبهنزدیکبیمارآید،پسازآنکهشرطهایامانتدینیوشفقتمردمیبهجایآوردهباشدوچشموگوشوزبانازهمهناپسندیهانگاهداشتهباشد
.
بنابراینترویجوتوسعهمفاهیماسالمیمیتوانددرارتقاءسطحکمیوکیفیارتباطاتانسانیدرحوزهوحیطهیسالمتوپزشکیمفیدبودهوامکانطراح
یمدلیمبتنیبراینالگوهاوسازگاربافرهنگایرانیاسالمیجامعهماوجوددارد.

مواد و روش ها:
نوع مطالعه:
این مطالعه به منظور تبیین و طراحی مدل ارتباط پزشک و بیمار بر مبنای آموزه های اسالمی طراحی شده است .بدین
منظور این مطالعه بر آن است تا با استفاده از روش نظریه مبنائی Grounded Theoryچهارچوب مفهومی ارتباط
شفابخش میان پزشک و بیمار را تبیین نموده مولفه های موثر بر آن را شناسائی نماید .تمرکز مطالعه بر ارتباط شفابخش به
دلیل ظرفیت بالقوه ای است که در که این ارتباط برای ارتقاء کیفیت زندگی بیمار و تکامل و رشد پزشک وجود دارد.
برای مشاهده و دریافت این نوع از ارتباط پزشکانی که تجربه از مواجهه مؤثر با بیماران خود داشتند و این تجربه و عالقه را
در طول دوران کاری خود و نوشته ها و مقاالت منتشر شده نشان داده بودند ،وارد مطالعه شدند.
بهمنظوربررسیمفاهیم

بنیادیالزماستازروشتحقیقاستفادهشودکهخودمشتملبردورویکرداساسیتحقیقکیفیوتحقیقکمیاست.

فلسفهزیربنایتحقیقکمیپوزیتیویسممنطقیبودهواعتقادبرایناستکهدانشازطریقکاربرداصولیمنطقیومستدلبوجودمیآیدوبرایجلوگیریازت
ورشبایدمحققازتعاملبانمونههایپژوهشدوریکند.
اینشیوهتحقیقبهمنظورتوصیفمتغییرها،بررسیارتباطاتبینمتغییرهاوتعیینتعامالتعلتومعلولیبینمتغیرهایپژوهشبکار می رود .در مقابل

تحقیقکیفیرویکردیسیستماتیک،تعاملیوذهنیتگراستکهبرپایهفلسفهتفسیریوانسانیبناگردیدهاست.
اینشیوهتحقیقبرایتوصیفوارتقاءشناختازتجارببشریمورداستفادهقرارمیگیرد.با
ایناعتقادکهتعیینکمیوعددیاحساساتوتجاربانسانیبسیارمشکالستو
کیفیبدنبالکشفوشناختماهیتمنحصربهفرد،پویاوکامالنسانی

در
هستیم

با

تحقیقات
این

فرض

پیش

کهحقیقتپدیدهایپیچیدهوپویابودهکهتنهابامطالعهاشخاصحینبرقراریتعامالتودرزمینهاجتماعیتاریخیآنهاقابلشناساییاست.
هیچیکازتحقیقاتکیفییاکمیبریکدیگربرترینداشتهبلکهمکملیکدیگرند.
وهدفمطالعهاستکهمشخصمیکندکدامشیوهبرایانجامتحقیقمناسبترمیباشد.
حالباتوجهبهویژگیهایمفهومموردمطالعهکهدارایماهیتیتفسیریبودهودرتعاملباافرادبامحیطشکلمیگیردومحققدرصددکشفاطالعاتعمی
قبااستفادهازتجاربوذهنیاتخودافراداستاجرایتحقیقبهشیوهکیفیمناسببودهوچونهدفتحلیلسیستمیکمتونوفراهمآوردنشناخت،بینشینو،
تصویریازواقعیتوراهنماییجهتعمالست.

ازبینروشهایتحقیقکیفی،روشتحلیلمحتوایکیفیمناسبمینماید.

تحلیلمحتوایکیفیدرمطالعاتزیادیمورداستفادهقرارگرفتهوتاریخچهطوالنینیزدارد .
تحلیلمحتویبهعنوانیکروشتحقیقیویکابزاراصولیومعقولتوصیفکیفیتیکپدیدهمیباشد.
همچنینبهمحققانایناجازهرامیدهدکهپیامدهاینظریرابرایافزایشدرکخودشانازدادههاآزمایشکنند.
درتحلیلمحتوافرضبرایناستکهچهوقتتحلیلبهدستههاییکسان،کلمات،عبارتهاوقسمتهایمساویدرمعانییکسانطبقهبندیشود.
تحلیلمحتوایکیفییکروشتحقیقیبرایایجاداستنباطهایقابلقبولوتکرارشوندهازاطالعاتدادههابهمفاهیمآنهاباهدففراهمکردندانشوآگاهیو
بینشجدید،ارائهواقعیتویکراهنمایعملیبرایانجامکاراست.
هدفایناستکهبهیکتوصیفگستردهازپدیدهوبازدهتحلیلدستیابیمکهاینبازدهتحلیلمفاهیمبامقولههایشرحدهندهیپدیدهاست.
معموالهدفآنمفاهیمیامقولههاایناستکهیکمدل،سیستممفهومی،نقشهیامقولههایمفهومیراایجادکنیم.
درمطالعاتیکههدفآنتوصیفیکپدیدهاستازتحلیلمحتویقراردادیاستفادهمیشودومعموالزمانیکهتئورییاادبیاتتحقیقدرموردیکپدیدهمحد
وداستبکارمیرود.
درعوضاجازهمیدهندکهطبقاتونامشانازدروندادههابیرونبیاید.

محققیندراینروشازبکارگیریطبقاتازقبلتعیینشدهاجتنابمیورزند.
بنابراینمحققدردادههاغرقشدهتابهدرکوبصیرتجدیدیدستپیداکند.

ابتداتحلیلدادههاباخواندنمکررمتنبرایغوطهورشدندرآنهاویافتنیکحسکلی

(شبیهخواندنیکداستان)

شروعمیشود.

سپسمتونکلمهبهکلمهخواندهمیشودتاکدهااستخراجشونداینیکفرایندپیوستهومداومازاستخراجکدهاتانامگذاریآنهاست.
پسازآنکدهابراساستفاوتهابهداخلطبقاتدستهبندیشدهونحوهارتباطبینآنهانیزتعیینمیشود.
بطوریکهایدهآلتعدادخوشههابین

اینطبقهبندیهابرایسازماندهیوگروهبندیکدهابهداخلخوشهمعانیاست.
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عددمیباشدهمچنینبراساسروابطبینزیرطبقاتبرخیازآنهارادرداخلطبقاتجدیدترمیتوانترکیبوسازماندهیکردوروابطبینآنهارابهمنظورتوسع
هوکمکبهسازماندهیمجددبهشکلیکدرختشماتیکبراساسیکساختارسلسلهمراتبینشانداد.
درپایاندرگزارشنتایجمثالهاییبرایهرکدوطبقاتازدادههاآوردهشود.

سپسبایدبرایهرکدزیرطبقه،طبقهو...تعریفداشتهباشیم.

ویاپیامدتعییننمایند.

باتوجهبههدفمطالعهمحققممکناستکهروابطبینطبقاتوزیرطبقاترابراساستوافق،سابقه(تقدم)

ازمزایایرویکردقراردادیایناستکهمحققمستقیماازدادههایمنتجازمشارکتکنندگاندرتحقیقبدونتحمیلعقیده،طبقاتیاتئوریهایازپیشتعیینش
دهسودمیبرد.
تحلیلمحتوایکیفییکیازتکنیکهایسیستماتیکجهتتحلیلمحتواهایاطالعاتیعمدتاازدادههایمتنیحاصالزیکسریسواالتبازاستکهبهکراتا
ستفاده

شود.

می

ا یدهاصلیاینفرایندتحلیلی،ازیکطرفحفظمزایایتحلیلمحتوایکیفیاستکهدرچارچوبدانشارتباطیقرارمیگیردوازطرفدیگرانتقاالینمزایابهم
راحلکیفیتفسیریتحلیلمیباشد.

شیوه

در

مبنائی

نظریه

ازآنالیزمحتویدرمواردیبرایتولیدتئوریهاییکهریشهدردادههادارنداستفادهمیشود.
هدفاینپژوهشتوصیفجامعی از تعامل سازنده میان پزشک و بیمار وراههایرسیدنبهآنبااستفاده ازسازماندهیدادههاوتعیینمعیارها و
مالک

های

این

رابطه

بر

مبنای

آموزه

برایدستیابیمحققبهاطالعاتمناسبومعتبروپایا،الزماستویدارایتفکرانتزاعیوحساسیتنظریهایباشد.

های

اسالمی

است.
یعنیبصیرت

نسبتبهموضوع،تواناییمعنادهیبهدادهها،تواناییدرکوجداکردنمواردمربوطازنامربوطراداشتهباشدکهاینتواناییهادرسایهتجربهحرفهای،
تجربهشخصی،ومروریبرمطالعاتحاصلمیگردد.

نمونهپژوهش:
روشنمونهگیریدرمطالعاتکیفیمبتنیبرهدفبودهوبراساسمعیارهایورودبهمطالعهوبهصورتتدریجیتارسیدندادههابهاشباعادامهمییابد.
انتخابنمونهمناسباثرقابلتوجهیبرکیفیتپژوهشدارد.
مورسوپارتوناصلبدستآوردناطالعاتغنیوعمیقراراهنماییبراینمونهگیریپژوهشکیفیمیدانند.
بنابرایندرپژوهشکیفیمعموالواحدهاینمونهبراساسهدفخاصیکهموردتوجهمحققاستوبراساسنیازپژوهشانتخابمیشوند،تااطالعاتغنیوع
ایننوعنمونهگیریرانمونهگیریهدفمندمینامند.

میقازآنهابدستآید.
نمونههایاولیهبرایناساسانتخابشدندکهچهنوعدادههاییاحتماالابتدایکارالزمبودبدستآید.

برایمهیاکردنچنیننمونهایافرادیانتخابشدندکهقادربهبیانمفهومپژوهشبودند .دراینپژوهشباتوجهبههدفمطالعهکهتعیینمعیارهایارتباط
مؤثر

پزشک

و

بیماربودشرکتکنندگانبراساسنمونهگیریهدفمندازبیناعضاءهیئتعلمیوپزشکان

با

سابقهانتخابشدند.

پسازبرقراریتماستلفنیوتوضیحمختصریازهدفکاربا مراجعه حضوری مصاحبه نیمه ساختارمند با آنان انجام گردید.
آنچهدرانتخابنمونههامهمبودداشتنتواناییمشارکتکنندگاندردادناطالعاتعمیقوغنیمرتبطباموضوعبود.دراینمطالعهنمونهگیریمبتنیبره
دفبودهوسعیمیشودازافرادکلیدیوموثریکهبیشتریناطالعاترادرموردفرایندارتباط

پزشک

مؤثر

و

بیماربازگومیکنند،برایمصاحبهاستفادهشود .شاخصهایانتخاباینافرادعبارت بود از:
پزشکان متخصص بالینی با سابقه کار
تجربه ارتباط موثر و مناسب با بیماران خود
برایتعیینحجمنمونهدرتحقیقاتکیفیگرچهمعیاردقیقیوجودندارد.

امامتونتحقیقاتیاغلب

واحداطالعاتیرادرنمونههایهمسانودرصورتپراکندهبودنتعداد72-22
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نفرراتوصیهمیکنند.

نمونهگیریتازمانرسیدنبهاشباعاطالعاتیعنیتازمانیکهتمجدیددیگریتولیدنشودادامهمییابد.
دراینپژوهشباتوجهبهنتایجحاصالزکدگذاری،خالصهسازیوطبقهبندیآنهاوتکراراکثرتمهادرمصاحبههایآخربهنظررسیداطالعاتپسازان
جام
درانتخابنمونههاسعیشدبراساسیافتههایحاصالزشناختاولیهوسابقه

76مصاحبهبهاشباعرسیدبنابرایننمونهگیریرابهاتمامرساندیم.
فعالیت

حرفهای

افراد

انتخاب

شوند.

ویژگیدیگرنمونههایتحقیقحاضربرخورداریازحداکثرتنوعبود .شرکتکنندگانازحداکثرتنوعدرسابقه کاری ،رشته تخصصی و دامنه

فعالیتبرخورداربودند.
ایننوعنمونهگیریباحداکثرتنوعدربرگیرندهانتخابهدفدارنمونههاییاستکهدامنهوسیعیازاطالعاتموردنظرپژوهشگررابدست می دهند.
محیطپژوهش:
یکعرصهواقعیاست.

محیطتحقیقکیفی

بعبارتدیگرتحقیقدرمحلیکهافرادموردنظربسرمیبرندوتجربیاتآنهادرآنرویمیدهدویادرمحلهاییکهتوسطشرکتکنندگانانتخابمیشودصو
رتمیگیرد.

و

مشارکتکنندگاندراینپژوهشازمحیطبیمارستانهایآموزشی

بخش

های

بالینیانتخاب

شدندودرمکانیکهازنظرآنهامناسببودموردمصاحبهقرارگرفتند.

روشجمعآوریدادهها
مسئولیتهرپژوهشگرکهکارتفسیریانجاممیدهدایناستکهاطالعاتجمعآوریشدهرابادقتبررسیکندتابتوانداصلهرمعنیرابیرونبکشد.
شیوهجمعآوریدادهها،مصاحبهازنوعنیمهساختارمندبود.

ودیگرجزئیاتیکهنسبتزمینهایبااهدافاصلیپژوهشندارندکنارگذاردهشوند.
اینروشبهدلیلعمیقبودنوانعطافپذیریمناسبتحقیقاتکیفیاست.

پرسش

شدندوپاسختفسیریوتوضیحیمشارکتکننده،هدایتگرمسیرسواالتبعدیبود.

دادههایاینمطالعهازطریقمصاحبهفردیجمعآوریگردید.

همانطور

که

ذکر

هایاولیهبسیارکلیمطرحمی

شدروشاصلیجمعآوریدادههامصاحبههایفردینیمهساختاریافتهبود.

برایاینمنظورراهنمایمصاحبهباتعدادیسوالبازوکلیتهیهشدکهبهمحققجهتحفظجریانمصاحبهکمکمیکرد
آمدهاست).

(راهنمایمصاحبهدرپیوستشماره7

جهترعایتحقوقشرکتکنندگان،قبالزبرگزاریجلسهمصاحبه،درنشستیکهبطورجداگانهباهریکازشرکتکنندگانداشتیمهدفتحقیقوروشک
ارشرحدادهشدوسپسرضایتآگاهانه

شفاهی

آنان

برایشرکتدرتحقیقاخذ

شد.

طیجلسههایمصاحبهکهبصورتبازونیمهساختاریافتهبودازمشارکتکنندگانخواستهمیشدکهبیشترتوضیحدهندباتاکیدبرتجاربگذشتهوآ
نچهتابهحالتجربهنمودهاند.

قبالزشروعمصاحبه،پژوهشگر

تاارتباطمناسبباشرکتکنندگانبرقرارکردهوحساعتمادوهمکاریرادر آنانایجادنماید.

سعی

می

کرد

و

محلوزمانمصاحبهطبقنظرمشارکتکنندگانتعیینشدکهدرتماممواردبیمارستانیامحلکارآنهابود
باتعیینقبلیمحلتوسطشرکتکنندگانانجامشد.
مدتزمانمصاحبههاباتوجهبهعواملمحیطی،میزانتحمل،اطالعاتوتمایلشرکتکنندگانتعیینمیشد .
خوشبختانهاکثرمشارکتکنندگاناینپژوهشبسیارعالقمندومشتاقبهصحبتومصاحبهباپژوهشگردرتحقیقحاضرشدند.

ازهمانابتدادرموردنیازبهدرارتباطبودنبایکدیگروتماسمصاحبهکنندهباافراددرجهتپرسیدنسواالتتکمیلیوچکنمودنیافتههابهمشارکتکن
ندگانتوضیحدادهمیشد .مصاحبههاضبطوبالفاصلهپسازمصاحبهوانتقالفایلصوتیبهکامپیوتر،کلمهبهکلمهبررویکاغذنوشتهوتایپشد.
نهایتتالشبرایحفظمصاحبههایضبطشدهوبویژهمحرمانهماندنافرادبعمآلمد.

سپس

تجزیهوتحلیلوکدگذاریاولیهدادهها

صورتگرفت.
بهمنظوربررسیپدیدهاززوایایمختلفوتاییدوتکمیلیافتههاعالوهبرمصاحبهازدستنوشتههایبرخیمشارکتکنندگانویادآوریهایخودمحققا
ستفادهشد.
پژوهشگرازیادآورهابعنوانراهنماجهتپرسیدنسواالتدیگرومشخصکردنابعادریزتر،تعیینافرادیاویژگیهایدیگریازمشارکتکنندگانبعدیکه
بایددرنظرگرفتهشونداستفادهمیکرد .یادآورهابرافکارمحققحاکمشدهوسواالتوجهاتیرامطرحمیکندکههدایتگرمحققدر مراحل
بعدی میشدند.
طولمدتمصاحبهبین  02-02دقیقهبراساستحمل،اطالعاتوعالقهوتمایلمشارکتکنندگانمتغیربود .

روشتجزیهوتحلیلدادهها:
استخراجمعانیازمصاحبههایحاویسواالتبازوظیفهسنگیناستکهزمانودقتزیادیمیطلبد.

تایلورازسختیاینفرآیندکیفییادکردهاست.

امادرعینحالخاطرنشانمیسازدکهاگرفرآیندتفسیریادرجهباالیتوجهمحقق،آنچنانکهشایستهفرآیندتفسیراستانجامشودنتایجارزشمندی
خواهدداشت.
درتحلیلمحتوایکیفی،جمعآوریدادههاوآنالیزآنهابایدهمزمانصورتپذیرد.
بهمنظوربهحداکثررساندنشانسموفقیتمحققبایدباشروعجمعآوریدادههاباغوطهوریکاملدردادههااقدامبهکدگذاریآنهانماید.
جهتتجزیهوتحلیآلنالیزمحتویروشهایمختلفمطرحشدهاستکههمگیریشهدریکشیوهکلیدارندکهعبارتنداز:

غوطهورسازی،تنزلوتفسیردرهرسهاینفازهاهدفمحققدستیابیبهدانشجدیدازدادههایخامودستنخوردهمیباشد.
درمرحلهغوطهوری،محققکامالبادادههادرگیرشدهوبهحسیازکلدادههاقبالزمرتبسازیمجددآنهادستمییابد.
بنابراینمحققدراینمرحلهشروعبهدستوپنجهنرمکردنبهدادههانمودهوحسیازکلدادههایتحقیقبدستمیآورد.
اینکارباگوشدادنبهتوصیفهایشرکتکنندههاشروعشدهوبابازخوانیمکردادههاادامهمییابد

.

محققباغوطهورشدندردادههابهجمالتومفاهیماصلیآندستمییابد.
درابتدامتنمصاحبهخطبهخطمرورشدهتادادههابهتکههایمعنادارکوچکتریشکستهشوند.
درابتداتعدادزیادیواحدمعناییازمصاحبههاودستنوشتههاحاصلمیشودازمجموعبیشاز
7222واحدمعنایی،کدهاییکهبایکدیگرتشابهوهمپوشانیداشتندپسازبازبینیبیشتردریکدیگرادغامشدهوکدهایمشخصیحاصلگردیدکه
پایههایاصلیطبقاتنهاییراتشکیلمیدادند.
دراینمرحلهجمالتاصلیاستخراجوبصورتکدهاییاززبانمشارکتکنندگانویاکدهایداللتانگیزیکهمحققبراساسدادههاساختهبودثبتگردید.
مرحلهبعدیکاهشیاتنزالستکههدفازاینمرحلهکاستنازمقداردادههایخامتارسیدنبهدادههاییاستکهصرفابهسواالتتحقیقمرتبطباشند.
سپسشکستندادههابهتمهاییباقابلیتمدیریتبیشتروقسمتهایتمداراست.
ونهایتاسازماندهیمجدددادههابهمحورهاییکهبهسواالتتحقیقپاسخدهند.
دراینمرحلهپژوهشگرکدهاوطبقاتاولیهایکهدرجریانکدگذاریاولیهپدیدارشدهرابایکدیگرازجهتتفاوتوتشابهمقایسهکردهوکدهایمشاب
هازنظرمفهومراباهمادغامنمودوطبقههایمربوطبههمپدیدارشدند .کهتعدادآنهانیزکاستهشد .دراینمرحلهمیزاندادههایخامکاهشیافته
بطوریکهدادههایایجادشدهپاسخگویسوالتحقیقبودند.
پژوهشگردراینمرحلهنیزتقسیمدادههارابهبخشهایموضوعیانجامدادوهمچنینتقسیممجدددادههابهمقولههاییکهامکانبررسیمجددپر
سشهایتحقیقرافراهمسازدنیزانجامشد.

درحقیقتاینمرحلهمرحلهپایشواصالحطبقاتبود.

چراکهدرمرحلهاولتعدادزیادیطبقهشکلگرفتهبودکهالزمبودتعدادآنهاکاستهشود.
مقایسهخوشههایازیرطبقاتبهمااجازهدادتابدانیمزیرطبقههاچگونهمیتوانندتحتیکطبقهبزرگترقرارگیرند.
بدینترتیبکمکمطبقاتماهیتتفسیرییافتند.

.

ازشروعمطالعه،پژوهشگرایدهوبینشهایخودرادرمورددادههاکهبصورتیاداشتنوشتهبودنیزبکارگرفت
همچنینپژوهشگردرجریانتجزیهوتحلیلدادههاازدیاگرامهااستفادهنمودوسعیکردانواعحاالتممکنارتباطبینمفاهیمرامتصورشود

درمرحلهتفسیرازکدهابهمنظوردستهبندیوردیفکردندادههابهصورتیکهشناختیمنسجموبازبینیشدهیاتوضیحیازآنهاارائهدهداستفادهم
یشود.
دراینمرحلهمحققالگوهاراشناساییکردهنتیجهگیریاولیهراتستنموده،بهمعنادریکنتیجهخاصدستیافتهوهمگیرادریکچارچوبآنالیزیقرار
میدهد .همچنیندراینمرحلهمحققروندشکلگیریمفهومموردبررسیرانیزمشخصنمود .بطورکلی  4طبقهاصلیازدادههامنتجشد :
برایتجزیهوتحلیالطالعاتدرتحلیلمحتوی

دراینروشجمعآوریدادههاوآنالیزآنهاهمزمانصورتگرفت.

1

گامزیرمورداستفادهقرارگرفت:
1-

فرمولهکردنسوالپژوهشبرایگرفتنپاسخ

2-

انتخابمصاحبهشوندهوانجاممصاحبه

3-

طرحکلیفرایندکدگذاری

4-

اجرایفرایندکدگذاری

5-

تعریفطبقات

6-

تعییناعتبار

7-

تحلیلنتایجفرایندکدگذاری

دقتواعتبارعلمیمطالعه
قابلذکراستکهروندبررسیرواییوپایاییدرتحقیقاتکیفیبااینرونددرمطالعاتکمیمتفاوتمیباشدوبیشتربهقابلیتاعتبار
(مقبولیت)،تایید،قابلیتوابستگیوانتقاآلنهابرمیگردد.
قابلیتاعتباریامقبولیتمطابقبانظریهرواییداخلیاست.
یعنیشرکتکنندگانمعناییراشناساییمیکنندکهخودشانبهیکموقعیتیاشرایطنسبتدادهاندوحقیقتیافتههادرزمینهاجتماعیخودشانرابیانکر
دهاند.

یافتههایمحققبایدباادراکاتمردمتحتمطالعهسازگارباشد.

محققبادرگیریطوالنیمدتبامشارکتکنندگان

و

تضمینمقبولیتکهنشان
موضوعانجام

دهندهاطمینانبهصحتدادههاسترا
می

دهد.

دراینپژوهشمحققبهمدتچندماهباموضوعتحقیقدرگیربودوکوشیدتاارتباطمناسبیباشرکتکنندگانبرقرارکندوگاهبرایانجاممصاحبهالزم
شدکهشرکتکنندگانرادرچندیننوبتمالقاتکند،گذراندنزمانکافیبامشارکتکنندگاندرطیمصاحبه
(حداقلیکساعت)،توضیحروشنوشفافاهدافمطالعهوایجادیکجودوستانهودرمجموعبرقرارییکارتباطمثبت،شرایطیرافراهمکردتاآنهادری
کمحیطامنتجاربونگرشهایخودرابامحققدرمیانگذاشتهومنجربهشناختبهترزمینهپژوهشگردد.
همچنیندرطیمصاحبهمحققسعیدرحصولدادهبهدورازنظراتوعقایدشخصیخودکردواصولمصاحبهبازوعمیقرانیزرعایتنمود.
ضمناینکهکامالدرمقابلرعایتاطالعاتغیرمنتظرههوشیاروحساسوپذیرایآنهابود.
قابلتائیدپذیرییعنیاگرروشمحققوراهیراکهویبهساختارها،موضوعاتوتفسیررسیدهاسترادنبالکنیمبتواننشانهیااثردادههارادرمنابعبیابیم.
برایافزایشقابلیتتاییدسعیمحققبرآنبودکهمراحلتحقیقوتصمیماتاخذشدهدرطوآلنرابطوردقیقثبتوگزارشمیکندتادرصورتنیازامکانپیگریت
حقیقبرایدیگرانفراهمشودبنابراینپژوهشگرازابتدایکارکلیهفعالیتهاوتصمیمگیریهاراثبتکردتادرصورتنیازبهعالقمندانارائهکند.
قابلیتانتقالعبارتاستازاحتمالمعنیداربودنیافتههایمطالعهبرایدیگراندرموقعیتهایمشابهاست.
تعیینقابلیتانتقالبیشترتوسطافرادیکهمیخواهندازیافتههااستفادهکنندصورتمیگیرد.
جهتقابلیتانتقالیافتههاپژوهشگرتالشمیکندکهدادههاراباغنایکاملتوصیفکند.
مالحظاتاخالقیپژوهش:
1-

کسبرضایتآگاهانهدرفرایندپژوهش

(شاملبیانهدفمطالعه،نحوههمکاری،فوایدومعایبشرکتدرپژوهش،روشجمعآوریوضبطدادهها،نقشپژوهشگرومشارکتکنندگاندرپژوه
ش،آسودگیدرمدتهمکاریاست).
2-

محرمانهنگهداشتناطالعات (اعمازنام،نوارهایمصاحبهونوشتارها) وبهکارگیریکدبهجایاسم.

3-

داشتنحقکنارهگیریشرکتکنندگانازپژوهشدرهرزمان

4-

دراختیارگذاشتننتایجدرصورتدرخواستمشارکتکنندگان

محدودیتاجرایطرحوروشهایکاهشآن:

ممکناستمشارکتکنندگانبهدالیلیاطالعاتعمیقدربارهپدیدهموردبررسیارائهندهند.
دراینمطالعهسعیشدبانمونهگیریمبتنیبرهدفاینمشکلبرطرفشدهواطالعاتیبارواییوپایاییمناسبجمعآوریگردد.

یافته ها و بحث:
در این فصل نتایج و یافته های پژوهش (مطالعه کیفی) با ارائه اطالعات دموگرافیک مشارکت کنندگان در مطالعه آغاز و
سپس با ارائه فرایند کدگذاری با رویکرد تحلیل محتوی به شیوه قراردادی طبقات استخراج شده از تجربیات ،مشارکت
کنندگان در پژوهش از مصاحبه ها ادامه یافته است .در معرفی هر طبقه سعی شده است که از زیر طبقات با ارائه نقل
قولهای مستقیم از توصیفات مشارکت کنندگان حمایت شود تا خواننده بتواند روند تجزیه و تحلیل داده ها را بهتر پیگیری
کند.
توصیفتجربیاتمشارکتکنندگان
دراینقسمتطبقاتاستخراجشدهازتجربیاتمشارکتکنندگاندررابطهبامفهومارتباط

موثر

پزشک

و

بیماروعواملموثربرآنباتوجهبهگامهایهفتگانهتحلیلمحتویقراردادیارائهمیشود.
طبقاتتوسطبیاناتمستقیممشارکتکنندگاندرمصاحبهحمایتشدهتاخوانندهبهتربهدرکروشنتریازروندپدیدارشدنآنهادستیابد.
معرفیشرکتکنندگان:
دراینپژوهشباتوجهبهنتایجحاصالزکدگذاری،خالصهسازیوطبقهبندیآنهاوتکراراکثرتمهادرمصاحبههایآخربهنظررسیداطالعاتپسازان
جام 71مصاحبهبهاشباعرسیده،بنابرایننمونهگیریرابهاتمامرساندیم.
شرکت

کنندگان

طیفسنیشرکتکنندگانبین4.

در

مطالعههمگیازمدرسینواعضاءهیئتعلمیبودندوتمایلخودرابرایمشارکتدرپژوهشاعالمنمودند.

تا

722-02
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سالبود72نفرازمشارکتکنندگانمردو0نفرزنبودند.

طولمدتصاحبهبین

دقیقهبودبراساستحمل،اطالعاتوعالقهوتمایلمشارکتکنندگانمتغیربود .شرکت کنندگان در رشته های تخصصی فعالیت داشتند
که به لحاظ ماهیت با بیماران مزمن و یا دارای بیماریهای تحدید کننده حیات سروکار داشتند و این امر نیاز به ارتباط و

تماس مداوم و موثر با بیمار را ضروری مینمود.در مورد متخصصین اطفال نیز به دلیل ماهیت پایش رشد و سالمتی کودک
در طول زمان ،تداوم این ارتباط به میزان ز یادی در نوع رابطه پزشک با بیمار خود و خانواده او تاثیر گذار بود ( .جدول یک)
 1نفر از شرکت کنندگان در مرتبه علمی استادی 8 ،نفر دانشیار و  2نفر استادیار بودند.

ردیف

جنسیت

تخصص

رتبه علمی

1

مرد

جراحی عمومی

استاد

2

زن

زنان و زایمان

دانشیار

3

مرد

داخلی اعصاب

استاد

4

مرد

جراحی اطفال

استاد

5

مرد

ارولوژی

دانشیار

6

مرد

طب فیزیکی و توانبخشی

استاد

7

زن

زنان و زایمان

دانشیار

8

زن

اطفال

دانشیار

9

زن

اطفال

دانشیار

11

مرد

داخلی عصب اطفال

استاد

11

مرد

اطفال

دانشیار

12

زن

اطفال

استادیار

13

مرد

چشم

استاد

14

مرد

قلب اطفال

استادیار

15

مرد

جراحی پالستیک

دانشیار

16

مرد

جراحی عمومی

استاد

17

مرد

قلب

دانشیار

جدول یک – مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه

بهعلتدرهمتنیدگیمراحلسومتاهفتمآنالیزمحتوییعنیطرحکلیفرایندکدگذاریوتحلیل
آنها،اجرافرایندکدگذاری،تعریفطبقاتمحتوی،تعییناعتباروتحلیلنتایجفرایندکدگذاریاینمراحلبطورهمزمانانجامگرفت

.

پسازانجاممصاحبه،محققباگوشکردنمکررمصاحبههایضبطشده،متنکاملمصاحبهها،مشاهداتویادداشتهایدرعرصهرابررویبرگههایخا
صبارعایتاصولنسخهنویسیدرحاشیهنسخههانوشت .تمامعباراتوبیاناتمشارکتکنندگانبطورکاملوکلمهبهکلمهدربرنامه word
نسخهنویسیشدوتجزیهوتحلیلمحتویبررویآنصورتگرفتوکدگذاریبازانجامشد.

سپستحلیلوکدگذاریدرسطوحسهگانهانجامگردید.

بهاینترتیبنهایتاازمتنتجربیاتشرکتکنندگاندرمجموعکدهایاستخراجشدهدرسطوحمختلفبهشرحزیرمیباشد:
کدهایاولیه
زیرطبقات
طبقات
تم
شایانذکراستکهدرمرحلهاوآلنالیزکدهای

اولیهدرقالبواحدمعناییاستخراجشد.

درمراحلبعدیبتدریجاینکدهاباحذفکدهایمشابهوهمپوشانکمترشدهورفتهرفتهخودرابهصورتزیرطبقاتوطبقاتنشاندادند.
پژوهشگردرطیجلساتیفرایندپدیدارشدنتمهاازواحدهایمعناییرابادیگرهمکارانتحقیقمرورکردهودرموردآنهابهتوافقرسید.سپسدادههاا
ستخراجشدهبهصورتیکهدرطبقهنهاییقرارگرفتندارائهشدهوآنگاههریکازطبقاتبهتفصیلتوصیفگردید.

یافته های پژوهش
یافته های این مطالعه نشان داد که مجموعه این اجزاء در مدل ارتباطی پزشک و بیمار منجر به سه نتیجه ارتباطی ضروری
برای وقوع بهبود و شفا می گردد .این سه عبارتند از :اعتماد ،امید و شناختن بیمار .این سه به نوبه خود در زمینه و تمی که
مبتنی بر توجه به ابعاد معنوی رابطه پزشک با بیمار است معنا یافته و اهمیت خود را نشان می دهند.
اجزاء مدل ارتباطی پزشک و بیمار در فرایند شفا

 -1ارزش گذاری
اولین طبقه از طبقات مدل عبارتست از ارزشی و اعتباری که پزشک برای بیمار خود قائل می شود .این طبقه خود
شامل سه زیر سازه یا زیر طبقه قضاوت نکردن ،برقراری ارتباط و حضور موثر است .این فرایند ارزشی از آنجا آغاز
می شود که پزشک بایستی بیمار خود را از موضعی غیر قضاوت مندانه مورد توجه قرار دهد .و او را به عنوان
انسانی دارای شأن و کرامت در نظر بگیرد .این موضوع شامل تمام بیماران از طبقات اجتماعی فرهنگی متفاوت و
با بیماری های مختلف می شود .این نکته توسط یکی از مصاحبه شوندگان چنین بیان شد " :من با همه مریض
هام با سطوح فرهنگی مختلف یکجور برخورد می کنم  .....خیلی وقت ها همکارام بمن گفتن تو توی این منطقه
با این سطح فرهنگ نمی تونی کار کنی ولی من می خواهم کار ارزشمند خودم را ارائه بدم و این فرقی نمی کنه"
و یا یکی دیگر از مصاحبه شوندگان چنین اظهار کرد که" :من به عنوان یک پزشک نمی تونم پیام خودم را
درست منتقل کنم مگر اینکه به این درک و باور رسیده باشم که کسی که روبروی من نشسته من مسئول
سالمتی اون هستم و باید بهش احترام بگذارم".یا" احترام گذاشتن به آدم ها بچه و بزرگ فرق نمیکنه".
پزشکان همچنین اظهار داشتند که برای برقراری ارتباط با بیمار توجه به ویژگی های فردی بیماران و همچنین
تجربیات مشترک انسانی بسیار موثر است .در این خصوص یکی از شرکت کنندگان گفت" :بچه ها گاهی وقت
ها می گن ما جای دیگه نمی ریم تا دکترمون این هست ،من چیزی به آنها ندادهام یا هدیه نداده ام این برقراری
یک ارتباط عاطفیه که اینا وابسته شدن" و یا مشارکت کننده دیگری چنین اظهار داشت که" :من همیشه تالشم
اینه که رابطه عاطفی هم با بیمار و هم با خانواده اش داشته باشم این به ایجاد اعتماد کمک می کنه ".این شکل
از ارتباط باعث می شود که بیماران به عنوان یک انسان در نظر گرفته شوند و نه صرفاً یک جسم بیمار .یکی از
شرکت کنندگان در این خصوص اظهار داشت که " :باید هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی به بیمار کمک
کنیم "  .در واقع این شکل از پزشکی باعث می شود که به بیمار به عنوان مجموعه یکپارچه ای از بدن و روان و
روح نگاه کنیم.

سومین زیر طبقه در طبقه ارزش گذاری عبارت است از حضور موثر در کنار بیمار و یا توجه کامل نسبت به او .در
این خصوص یکی از پزشکان شرکت کننده گفت " :با همه حواسم به مریض توجه می کنم و این از خیلی چیزها
پیشگیری می کنه"
وقتی که پزشک در زمان مالقات با بیمار حضور فعال دارد جدای از مدت زمانی که صرف او می کند ،منجر به
برقراری ارتباط درست و ایجاد اعتماد در بیمار می شود .همانطور که یکی از شرکت کنندگان چنین اظهار داشت
که" :وقتی با مریض صحبت می کنی به مادر بچه آرامش میدی همین کار ساده همه چیز را متحول می
کنه.....شاید فقط گوش کردن کافی باشه.....برقراری یه رابطه عاطفیه".
به عالوه حضور موثر به پزشک این امکان را می دهد که تجربه بیمار از بیماری و رنج خود را به خوبی دریابد و
مرهمی بر رنج های او باشد .چنین امری نیاز به توجه به بیمار ،درک او و همدردی با او دارد.
" خودم حس می کنم که اون احساس آرامش هست"مشارکت کننده دیگری گفت " :اگر مریض احساس کنه
شما خسته اید و حوصله ندارید و فکرت جای دیگه است اعتقادی پیدا نمی کنه و درمانش هم تاثیری نداره".

 -2توازن قوا
پزشکانی که در این مطالعه شرکت کردند گزارش کردند که در اغلب مواقع سعی در توانمندتر کردن بیمار خود و یا
خانواده او داشته اند .گاهی این کار را با درگیر کردن بیمار در فرایند درمان خود کرده اند .چنانکه یکی از پزشکان
اظهار داشت که " :توضیح دادن برای بیمار یا خانواده اش بسیار موثره و اغلب آنها را پیگیر درمان می کنه".
یکی دیگر از راه های برقراری تعادل و توازن قوا عبارتست از آموزش بیمار .این امر با توضیح و ترجمه اصطالحات
پزشکی به زبان قابل فهم برای بیمار آغاز می شود و با دادن آموزش های الزم به بیمار برای مراقبت از خود تداوم
می یابد .برای مثال یکی از پزشکان در این خصوص گفت ":به مریض می گم تو باید هر هفته با من در ارتباط
باشی .دارو ها را قطع می کنم و فقط با یک آموزش ساده مریض شرایط بهبودی را پیدا می کنه" " برای اینکه
ارتباط کالمی منه که آرامش میدهه و ازش برای آموزش مریض استفاده می کنم" .مشارکت کننده دیگری در

این رابطه گفت " :باید توان این را داشته باشیم که با هر کس به زبان خودش صحبت کنیم .......پزشک باید این
این مهارت را داشته باشه تا بتونه پیامش را منتقل کنه"
برخی اوقات الزم است که پزشک از قدرت و اتوریته خود برای تشویق بیماری که مسئولیت های خود را در قبال
درمان نمی پذیرد استفاده کند .مثالً یکی از پزشکان چنین گفت که" :من به مریضام میگم اگه فکر می کنی به
من می تونی اعتماد کنی حرف های منو گوش کن و بعد با هم مسیر را پیش میریم ".پزشکان شرکت کننده در
مطالعه اظهار داشتند که بهطور شهودی به درک این نکته می رسند که چه بیمارانی و در چه زمانی نیاز به این
اعمال قدرت دارند و این موضوع به میزان زیادی به نیازهای بیمار و شکل و نوع رابطه پزشک و بیمار بستگی
دارد.

 -3تعهد و پایبندی
ویژگی مشترک پزشکان این مطالعه پایداری آنها در نوع و محل کار خود بود .برای مثال اکثر آنها برای چندسال
در محل فعلی کار خود فعالیت می کردند .این امر منجر به برقراری ارتباطات ثابتی با بیماران می شد .این شکل از
ارتباط به نوبه خود باعث ایجاد صمیمیتی میان پزشک و بیمار می شد که گاه از آن به صورت احساس رابطه
فامیلی نام برده می شد .در این رابطه یکی از پزشکان شرکت کننده در مطالعه گفت" :همیشه به دانشجویانم می
گفتم شما فکر کنید مریض خواهر شماست".یا مشارکت کننده دیگری چنین اظهار داشت که  ":به نظر من
پزشک باید نسبت به مریضش حس یک فامیل نزدیک را داشته باشه".
تجربه ارتباط طوالنی مدت با هم ،بویژه در شرایط بحران های سالمتی ،منجر به شکل گیری تاریخچه مشترکی
میان پزشک و بیمار می شود که رابطه درمانی قوی و غنی را شکل می دهد.
تعهد پزشک نسبت به بیمار خود در غالب فعالیت های مراقبتی خود را نشان می دهد .برخی از این کارها خارج از
الزامات معمول ارتباط پزشک و بیمارند مانند ویزیت در منزل یا تماس تلفنی با بیمارو غیره .برخی دیگر در

چهارچوب اقدامات معمول و روتین هر روزه می گنجند اما در هر حال نشانه احترام و توجه پزشک نسبت به بیمار
خود هستند.
برای مثال پزشکی چنین اظهار کرد " :من وقتی مریض بدحال دارم از صبح تا شب خودم ده دفعه زنگ می زنم
برای اینکه اطمینان حاصل بشه".
شرکت کننده دیگری گفت :من برای معاینه یک مریض که نمی تونست حرکت کنه به خونش رفتم بعد تلفنم را
بهش دادم و قدم به قدم بر اساس تجربه ای که داشتم کارهای الزم را بهش می گفتم و این منجر به این شد که
اعتماد کنه و نتیجه درمانش رو خیلی بهتر کنه".
مشارکت کننده دیگری گفت " :یکی از کارهائی که من انجام میدم اینه که منشی من شماره تماس بیمارانی که
برای صحبت با من تماس می گیرند را یادداشت می کنه و من بعد از ویزیت آخرین بیمار به تمام آنها زنگ می
زنم .این باعث اعتماد آنها به من میشه".
این اقدامات مراقبتی و حمایتی چه کوچک و چه بزرگ ،نشان دهنده تعهد پزشک نسبت به بیمار خود حتی در
شرایطی است که ممکن است داروها و فناوری های پزشکی اثر بسیار کمی در درمان بیمار داشته باشند .در این
مورد مشارکت کننده ای اظهار داشت:
 -4ویژگی های موثر پزشک در برقراری ارتباط
اینکه پزشک نسبت به تشخیص و درمان خود اطمینان داشته باشد و این امر را به نحو موثری به بیمار منتقل کند
برای شکل گیری ارتباط شفابخش بسیار مهم است .چنین امری منجر به ایجاد حس اعتماد در بیمار می شود.
توان اداره و کنترل احساسات خود نیازمند این است که پزشک بتواند عواطف و احساسات خود را بخوبی شناخته و
در مقابل واکنش های هیجانی بیمار خونسردی خود را حفظ نماید .در این رابطه یکی از مشارکت کنندگان اظهار
داشت که" :مدیریت معنیش این نیست که آدم یه اداره رو مدیریت کنه ،باید خودش را مدیریت کنه".
قدرت تفکر به معنای آگاهی مداوم نسبت به آنچه در سطوح مختلف در حال رخ دادن استبه نوبه خود از اهمیت
زیادی برخورداراست .توجه به اینکه آیا آنچه بیمار شرح می دهد از سر ترس است یا نگرانی ،از سر افسوس است
یا احساس گناه ..........

در نهایت دانش تخصصی نیز در ایجاد ارتباط موثر از اهمیت زیادی برخورداراست .بیمار باید بتواند نسبت به دانش
و مهارت پزشک خود اعتماد کند و در عین حال محدودیت ها ی پزشک و نیاز او به مشورت با سایر پزشکان را
نیز درک نماید .در این رابطه مشارکت کننده ای گفت " :حتی اگر بیمار فوت کرده باشه خانواده بیمار متوجه می
شوند که من آنچه را که از دستم بر میامده انجام داده ام با هر کس که الزم بوده مشورت کرده ام".
جدول دو – اجزاء مدل ارتباطی
اجزاء مدل ارتباطی پزشک و بیمار در فرایند شفا بخشی
طبقه

زیرطبقه

تعریف

ارزشگذاری

قضاوت نکردن

پذیرش بیمار به عنوان یک انسان ارزشمند

برقراری ارتباط

برقراری ارتباط با توجه به ویژگی های فردی بیماران

حضور موثر

حضور ذهنی و فکری در لحظه مواجهه با هر بیمار ،شامل گوش دادن فعال به
بیمار ،درک و توجه به تجربیات ذهنی بیمار در مورد مشکل خود و احساس همدردی

توازن قوا

همکاری و مشارکت در روند

مشارکت دادن بیمار در تصمیم گیری برای انتخاب روش های تشخیصی و درمانی

درمان

تعهد و پایبندی

آموزش

توضیح اصطالحات پزشکی و آموزش مرقبت از خود

هدایت

استفاده از قدرت پزشک در راستای اقدام موثر برای بهبود بیمار

تداوم ارتباط

امکان دسترسی به همان پزشک در طی روند درمان برای بیمار در غالب موارد
وجود داشته

در دسترس بودن در شرایط

حضور و مراقبت بر بالین بیمار در شرایط بحرانی

بحرانی

ویژگی های پزشک

رها نکردن

تالش برای کاستن از رنج بیمار در مواردی که بهبود امکان پذیر نباشد

اعتماد به نفس

اطمینان پزشک نسبت به فرایند درمان

مدیریت احساسات

توانائی شناخت و مدیریت موثر احساسات و عواطف

قدرت تفکر

توان آگاهی از عوامل موثر درونی و محیطی

دانش علمی

دانش کافی تخصصی

نتایج ارتباطی
اجزاء شکل دهی روند ارتباط موثر چنانچه به درستی بکار گرفته شوند منجر به سه نتیجه ارتباطی ضروری برای
وقوع بهبودی یا شفا خواهند شد.
اعتماد -از شکل گیری روند ارزشدهی به بیمار و تعهد نسبت به او در طول زمان ،اعتماد الزم میان بیمار و
پزشک او شکل می گیرد .یکی از شرکت کنندگان چنین اظهار کرد که " :مریض باید پزشک مورد اعتماد خودش
را پیدا کند در غیر این صورت به تاثیر دارو درمان ایمان نخواهد داشت".
بدست آوردن اعتماد بیمار به این معنا نیست که این دسته از پزشکان هیچ وقت اشتباه نمی کنند بلکه نشان دهنده
این است که تمام تالش خود را انجام داده اند و در عین حال اشتباهات خود را نیز میپذیرند.پزشکی در این رابطه
گفت " :مریض متوجه میشه که من همه تالش خودم را کرده ام حتی اگر نتیجه الزم را نداشته باشه".
امید به عنوان یک نتیجه دیگر عبارتست از این که یک ارتباط شفابخش می تواند برای بیمار و یا خانواده او
امیدآفرین باشد .نه همیشه بدان معنا که امیدی برای بهبودی وجود دارد بلکه گاه به این مفهوم که امیدی برای
چند روز خوب ،امیدی برای سپاسگزاری و امیدی برای بخشش وجود دارد.
پزشکان برای اعالم وضعیت های مخاطره آمیز به گونه متفاوتی عمل می کنند .در یک ارتباط موثر و شفابخش
بیمار احساس همدردی و همراهی پزشک با خود را درک می کند .و در جستجوی امید واهی از سوی پزشک
نیست .بلکه احساس خوشایند و خوبی که بیمار تجربه می کند گاه بدون وجود اقدام درمانی موثر نیز وجود دارد.
در این خصوص یکی از شرکت کنندگان چنین گفت" :اگر ما بتونیم برای خانواده بیماری را تبیین کنیم ،مرگ را
تبیین کنیم بجای اینکه تو سر خودش بزنه که مریضش داره میمیره آن را آماده رفتن می کنه .با توجه به اینکه
بدونه کجا داره می ره و آنجا چه خبره "
یکی دیگر از نتایج روند موثر ارتباطی ایجاد حس شناخته شدن توسط بیمار است .نتیجه ای که هم ناشی از
ارزش قائل شدن برای بیمار است و هم به دلیل احساس تعهد نسبت به او .در چنین موقعیتی بیمار به عنوان یک
فرد مشخص از سوی پزشک شناخته شده و به خاطر می ماند .در این خصوص پزشکی چنین اظهار کرد که:
"هرچه طرفین ارتباط پزشک و بیمار از هم شناخت بیشتری داشته باشند نتایج بهتری بدست میاد".

زمینه یا تم ارتباط
همانطور که گفته شد ارتباط موثر شفابخش به شکل واقعی خود زمانی معنا می یابد که در زمینه فرهنگی جامعه
ما

مورد

توجه

قرار

گیرد.

بر

همین

اساس

توسعهمفاهیماسالمیمیتوانددرارتقاءسطحکمیوکیفیارتباطاتانسانیدرحوزهوحیطهیسالمتوپزشکیمفیدبودهوطراحی
هرمدلی بایستی مبتنیبرالگوهای قابل پذیرشوسازگاربافرهنگایرانیاسالمیباشد .بر همین اساس توجه به ابعاد غیر
جسمانی وجود انسان با توجه به آنچه در مقدمه و مرور منابع گفته شد زمینه ایست که این مدل معنای راستین
خود را در قالب آن می یابد .در واقع در زیربنای این ارتباط و به عنوان پیش نیاز آن توجه به شأن انسان به عنوان
مخلوقی آفریده خداوند دارای اهمیت است .در همین زمینه یکی از شرکت کنندگان چنین گفت" :آنجائی که هیچ
کار فیزیکی برای مریض نمی تونه انجام بده آنجا حیطه برقراری رابطه روانی و معنوی است .....یعنی این نیته که
این رابطه را مستمر می کنه" .یا شرکت کننده دیگری اظهار داشت" :بخش خیلی کمی از رابطه پزشک و بیمار
در بحث فیزیکی خالصه میشه هرچی یه پزشک عملش عمیق تر باشه رابطه اش با مریض بیشتر بشه این جزو
زندگیش میشه یعنی بعد از اینکه همه کارها رو کرد و از همه مشورت گرفت میشینه دعا می خونه ".مشارکت
کننده دیگری چنین اظهار داشت که :لذت های روانی و عاطفی پایدارند و با باورهای دینی ما همراهند ".و پزشک
دیگری گفت" :اعتقاد من اینه که این شغل لطف خداست ،این لطف خداست که ما را محل رجوع بیماران قرار
داده".
بحث و نتیجه گیری
یافته های این مطالعه و مصاحبه های انجام شده نشان دادند که پزشکانی که تجربه برقراری ارتباط موثر با
بیماران خود را داشته اند درک تقریباً یکسانی از فرایند رابطه درمانی شفابخش دارند .در این دیدگاه شفا یافتن
عبارت است از بهبودی در زمانی که ممکن باشد ،کاستن از رنج بیمار زمانی که بهبود امکان پذیر نیست و نهایتاً
یافتن معنائی در پی تجربه بیماری .کانون چنین درمان شفابخشی نه به تمامی در بیمار قرار دارد و نه در پزشک
بلکه در فضائی است که ارتباط موثر میان این دو آن را شکل میدهد و مبتنی بر زمینه باورهای مشترک  ،اعتماد
و امید است .مدل ارتباطی شفابخش میان پزشک و بیمار مشتمل بر اجزائی است که عبارتند از احترام به بیمار و

ارزشمند دانستن او به عنوان یک انسان ،توجه کافی به بیمار و نیازهای او چه جسمی و چه روانشناختی ،درک
عدم توازن قوا در رابطه پزشک و بیمار و تالش برای برقراری تعادل در آن و توجه وتصریح اعتما ،امید و ایمان.
مطالعه حاضر این رابطه شفابخش را در ارتباط موثر پزشک و بیمار مدلسازی کرده و مبتنی بر تجربه شرکت
کنندگان در مطالعه است.
اینکه این مدل تا چه اندازه در مناسبات پزشکی امروز دارای اهمیت است در سه سطح قابل ارزیابی است .نخست
آنکه ارتباط شفابخش در میان پزشک و بیمار منجر به ارتقاء کیفیزندگی بیمار می شود .اعتماد متقابل ،امید و
شناخته شدن نتایج این ارتباطند و بایستی به همان اندازه که برای بیماران اهمیت دارند برای پزشکان نیز مهم
باشند.
دوم آنکه جنبه هائی از این ارتباط به ماهیت بیماری فرد و شدت آسیب زنندگی آن مربوطند و همچنین نوع درمان
های الزم نیز در این رابطه دارای اهمیت هستند .باورهای بیمار و پزشک نیز نقش تعیین کننده ای در نحوه پاسخ
به درمان دارند.
سوم آنکه رابطه درمانی شفابخش بر هر دو سوی آن تاثیر دارند .برخی از پزشکانی که در این مطالعه شرکت کرده
بودند سابقه کار در شرایط سخت (مانند جبهه های جنگ و یا مناطق بشدت محروم) را تجربه کرده بودند و
همچنان از یادآوری خاطرات آن خوشنود بودند.این تجربه در بسیاری موارد در تعارض با آشفتگی هائی قرار می
گیرد که امروزه از رفتار پزشکان گزارش می شود .این امر نشان دهنده این است که چنین ارتباطی تاثیر مثبت خود
را بر تجربه کار و زندگی پزشکان نیز گذاشته است.
در پایان می توان چنین اظهار کرد که برقراری ارتباط موثر و شفابخش میان پزشک و بیمار مبتنی بر باورها و
اعتقاداتی که ارزش انسان را در کرامت ذاتی او می داند و بر این اساس پزشکی را عطیه ای میشمارد ،به زندگی
پزشک و بیمار هر دو معنا و رضایت باطن می بخشد .این امر می تواند پیشنهاد دهنده این باشد که راه حل بخشی
از مشکالت موجود در نظام سالمت را نباید تنها در ارتقاء سیستم های درمانی و یا تغییر در شیوه های پرداخت
جستجو کرد بلکه در باز تعریف ارتباط معنادار و شفابخش پزشک و بیمار،می توان درمانی برای این آشفتگی یافت.

بدیهیست که این مطالعه دارای محدودیت هائی بوده است .نخست آنکه مشارکت کنندگان ما بطور هدفمند
انتخاب شده بودند و نشانگر معناداری از جامعه آماری پزشکان به حساب نمی آیند .اما قابل توضیح است که قصد
ما از انجام این مطالعه ارائه مدل ارتباطی پزشک و بیمار بوده و به همین منظور نیازمند انتخاب هدفمند شرکت
کنندگان در پژوهش بوده ایم .بر همین اساس مدل پیشنهادی این مطالعه بیش از آنکه توضیح دهنده وضع موجود
باشد ،استانداردی برای ارتقاء و دستیابی خواهد بود.
بر مبنای مدل پیشنهادی می توان ابزاری برای ارزیابی رابطه پزشک و بیمار طراحی نمود که قابلیت تعمیم داشته
باشد .اطالعات حاصل از مصاحبه معموالً تحت تاثیر درک مصاحبه شوندگان دارای محدودیت هائی خواهد بود،
انجام یک مطالعه طولی به منظور مشاهده نحوه عمل افراد در مواجهه با بیمار می تواند مدل پیشنهادی را توسعه
داده و عملیاتی تر سازد.
به عنوان یک نتیجه می توان چنین اظهار کرد که ارتباط ضفابخش میان پزشک و بیمار مبتنی بر آموزه های
اسالمی دارای ساختاری قابل مشاهده و فهم است و منجر به نتایج مهمی در فرایند درمان بیمار خواهد شد .این
مدل مفهومی قابلیت تعمیم به سایر حوزه های ارتباطی نظام سالمت را نیز خواهد داشت.

مدل ارتباط شفا بخش پزشک و بیمار

نتایج ارتباطی
امید ،اعتماد ،شناخته شدن
اعتماد
شناخته شدن
ارتباط شفابخش

توانمندی ها
اعتماد به نفس ،مدیریت
احساسات ،قدرت تفکر ،دانش
تخصصی

فرایند شکل گیری ارتباط

تعهد و پایبندی به بیمار

توازن قدرت

زمینه یا تم مشترک اعتقادی

تقدیر و تشکر:

ارزش گذاری

.بدین وسیله از کلیه اساتیدی که صمیمانه در انجام این مطالعه با ما همکاری و همراهی نمودند سپاسگزاری می نمائیم

منابع
Michael D. Mendoza, Sandy G. Smith, Milton “Mickey” Eder, John Hickner, The
Seventh Element of Quality: The Doctor-Patient Relationship. FAMILY
MEDICINE VOL. 43, NO. 2 • FEBRUARY 2011

Thalia A. Arawi. The Ethics of the Muslim Physician and the Legacy of
Muhammad, JIMA: Volume 43, 2011
Wendy Levinson, Debra L. Roter, John P. Mullooly, Valerie T. Dull, Richard M.
Frankel. Physician-Patient Communication; The Relationship With Malpractice
Claims Among Primary Care Physicians and Surgeons. JAMA, February 19, 1997Vol 277, No, 7
Ngaire Kerse, Stephen Buetow,Arch G. Mainous , Gregory Young Gregor Coster,
Bruce Arroll, Physician-Patient Relationship and Medication Compliance: A
Primary Care Investigation. ANNALS OF FAMILY MEDICINE VOL. 2, NO. 5
.2004
Arch G. Mainous , Meredith A. Goodwin, Kurt C. Stange, Patient-Physician
Shared Experiences and Value Patients Place on Continuity of Care. . ANNALS
OF FAMILY MEDICINE VOL. 2, NO. 5 .2004
Moira Stewart, Continuity, Care, and Commitment: The Course of PatientClinician Relationships. ANNALS OF FAMILY MEDICINE VOL. 2, NO. 5
.2004
John G. Scott, Deborah Cohen, Barbara DiCicco-Bloom, RN, William L. Miller,
Kurt C. Stange, Benjamin F. Crabtree. Understanding Healing Relationships in
Primary Care.ANNALS OF FAMILY MEDICINE VOL. 6, NO. 4 ✦
JULY/AUGUST 2008

7007 )4( 0 ، مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی. . بیماروپالشهایمرتبطباآن- نگاهیبهمدلهایارتباطیپزشک.امیدآسمانی
7080 )0( 0 ، مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی. .آئینپزشکیدراسطورهوتاریخایرانباستان،آهنگریفرشته
 مدلیبرایساختاراصلیاخالقپزشکیاسالمیمجلهاخالقوتاریخپزشکی.آیتاللهیحمیدرضا

اصفهانیمحمدمهدی.

اندیشهومهرحکیمانهدررفتارطبیبانه،نیمنگاهیبهبایستهاوشایستهادرخدماتپزشکی.

مجلهاخالقوتاریخپزشکی.
افشارلیال .حریمخصوصیدرارتباطبینبیماروکادردرمانی،اخالقکاربردیدرایرانواسالم،پزوهشکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعی7080 ،
افشارلیال،نعمتیعلی.

حریمخصوصیدرپژوهشهایمعطوفبهانسانبرمبنایآموزههایاسالمی،فصلنامهعلمی-

پژوهشیراهبردفرهنگ،سالسوم،شمارههشتمونهم،زمستان  88وبهار ،80ص  00تا 14
تابعیسیدضیاالدین،پارسائیحکیمه .رابطهپزشکوبیمار .فصلنامهاخالقپزشکی.7081 .)4( 2 .
تابعیسیدضیاالدین،پاساالرمهدی،کیانیمهرزاد .اخالقپزشکیدرخالصهالحکمه . .مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی7002 )4( 4 ،
حیدرنیامحمدعلی،اخالقپزشکیدرمقالهطبازچهارمقالهنظامیعروضی .فصلنامهاخالقپزشکی.7081 .)4( 2 .
زالیمحمدرضا .مبانینوینارتباطپزشکوبیمار .تهرانمرکزتحقیقاتگوارشوکبد.
زراعتکارمریم،محمودیانفرزاد

.

بررسیاخالقطبابتدربرخیازمتونکهنایرانواسالم

.فصلنامهاخالقپزشکیسالسوم،شمارههفتم،بهار7088
چنگیزیآشتیانیسعید،شمسیمحسن،کبیرینیاکبری .نقشرازیدرآموزشپزشکینوین . .مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی7080 )2( 0 ،
حیدریعلیاحسان،کشاورزحسین،نوریسپهرمحمد .مروریبرمبانیاخالقپزشکیدرکتابقانونبوعلیسینا .مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی0 ،
(7007 )0
خدادوستکاظم،حسینیسیدفاضل،محجلشجامحمدعلی.

اخالقپزشکیواهمیتآندرایرانباستانواسالم.

.

مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی7080 )0( 0 ،
شاکرینیاایرج .ارتباطپزشک -بیمارونقشآندررضایتمندیبیمارانازفراینددرمان . .مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی7088 )0(2 ،
طباطبائیسیدمحمود .برخیمعیارهایاخالقپزشکیازدیدگاهمحمدبنزکریایرازی .مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی.
عزیزیمحمدحسین  .پیشینهاخالقپزشکیدربرخیازآثارکهنطبیوادبیایران . .فصلنامهاخالقپزشکی7086.)7( 7 .
کراچیانثانیفاطمه،سلطانیعباسعلی .نگاهیبهجایگاهپزشکاندرایرانباستانوقانونحمورابی ..مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی)2( 4 ،
7002
علیاکبروالیتی .مقدمهایبرتاریخپزشکیاسالموایران .فصلنامهاخالقپزشکی..7081 .)4( 2 .

Burns N, Grove S. The practice of nursing research conduct, critique and
utilization, Philadelphia: WB.Saunders2001
7080 بشری:  چاپاول. روشگراندتئوری. ادیبحاجباقریم.
.Elo s,Kyngs H. The qualitative content analysis processes; Journal of advanced
nursing 2008; 62(1):107-15
.Hsish Hf, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis.
Qualitative health research 2005; 15(9): 1277
.Mayring P. Qualitative content analysis , Forum: Quantative social research,1(2),
Retrieved March 10, from http://www.qualitative_research.net/fqs-text/2-00/0200mayring-e.htm:2005
.Streuberts H J, carpenter DR. Qualitative Research in nursing.3rd ed: Lippincott
Williams and Wilkins. 2003; p:
.Bassett C. Qualitative Research in Health Care. First Publish. Whurr Publisher's
1th. London. 2004; p:
.Strauss A, Corbin J. Basic of Qualitative Research Techniques and procedures of
developing Gronded theory, Sage, Thousand Oaks, C. A ,1998
.Holloway I, Wheeler S. Qualitative research for nurses. Australia: Blackwell
Science 2002
Charmaz K. Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative
analysis .Sage publications Ltd, 2006; p:84-119
. Forman J, Damschroder LJ. Qualitative content analysis.Empirical Research for
Bioethics: A primer Oxford, uk: Elsevier publishing .2008:356-62.

