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  51 سخنرانی -  چکیده مقاالت
 

یک مطالعه کیفی: چهارچوب مفهومی رابطه پزشک و بیمار  
 ، محمدرضا رزاقی*لیال افشار

  زشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گروه اخالق پ
  

ایفـاي درسـت ایـن نقـش     . هایی تعیین شده است اي بالینی است که براي هر یک از طرفین آن نقش ارتباط پزشک و بیمار، مواجهه
این نتیجه دلخواه عبارت است از دستیابی بـه رونـد درمـانی     .براي کارکرد مناسب این ارتباط و دستیابی به نتیجه دلخواه ضروري است

تقلیل این ارتباط بـه سـطح ارتبـاط مکـانیکی و     . ر بایستی ارتباطی شفا بخش میان پزشک و بیمار شکل گیردموفق است و بدین منظو
بـه  . از سوي دیگر در دیدگاه اسالمی پزشک نمودي از صفت شافی خداوند اسـت . شیء انگاري بیمار منجر به بروز مشکالتی خواهد شد
هاي این ارتبـاط بـا    ابخش، هسته مرکزي پزشکی باشد و تبیین ماهیت و ویژگیهمین منظور و براي طراحی مدلی که در آن ارتباط شف

هاي اسالمی، بهبـودي یـا شـفا بـه صـورت       در این مطالعه و بر اساس آموزه .توجه به مفاهیم بنیادین اسالمی این مطالعه طراحی گردید
ي امکان پـذیر نیسـت و یـافتن معنـائی در پـی تجربـه       رهایی از بیماري در صورت امکان، کاهش درد و رنج بیمار در شرایطی که بهبود

نفـر از اعضـاء هیـأت     17هاي این مطالعه از مصاحبه با  داده. اي انجام گرفت این مطالعه کیفی به روش تئوري زمینه .بیماري تعریف شد
س تحلیـل و کدگـذاري مفـاهیم    سـپ . هاي مختلف بالینی و با تجربه و سابقه ارتباط موثر با بیماران جمع آوري گردیـد  علمی با تخصص
هـا   هاي استخراج شده در سطوح اولیه، زیر طبقات، طبقات و تم در نهایت از متن تجربیات شرکت کنندگان در مجموع کد. انجام گردید

ا، تعهد و اري، توازن قوذهاي این مطالعه نشان داد که اجزاء مدل ارتباطی پزشک و بیمار در چهار طبقه ارزش گ یافته. بندي شدنددسته
گیري سه المان ارتباطی ضروري براي وقـوع بهبـودي و شـفا    اند که خود منجر به شکلبنديهاي پزشک قابل دسته پاي بندي، و ویژگی

این سه به نوبه خود در زمینـه و تمـی کـه    . اعتماد، آرامش وامید و احساس مورد توجه بودن از طرف بیمار: این سه عبارتند از. گردد می
  .دهند توجه به ابعاد معنوي رابطه پزشک با بیمار است اهمیت خود را نشان می مبتنی بر
 هاي پزشکی اسالمیرابطه پزشک و بیمار، شفا، آموزه :یديکل واژگان
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