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 .است یجهان قتیحق کی یپزشک آموزش های وهیش و زبان در ست؟یک خوب دکتر و ست؟یچ خوب دکتر لیقب از یسؤاالت به پاسخ هدف: و زمینه

 نیهم به است. یضرور یامر یپزشک های دانشکده یدرس های برنامه بازسازی منظور به ها آن خانواده و یبستر مارانیب از اطالعات کسب ن،یا بر عالوه

 شد. اجرا خوب پزشک یدیکل های یژگوی درباره (ها آن )خانواده همراهان و مارانیب دگاهید نییتب هدف با رحاض مطالعه ،لیدل

 مختلف های بخش در یبستر مارانیب ،پژوهش کنندگان مشارکت شد. انجام 1396 سال در ییاستقرا یمحتوا لیتحل روش به مطالعه کار: روش

 با یرگی )نمونه هدفمند یرگی نمونه روش با و افتهی ساختار مهین مصاحبه به وسیله ها داده .بودند (ها آن )خانواده همراهان و تهران ینیخم امام مارستانیب

 مورد Kyngas و Elo یکدگذار ستمیس با و مرور بار نچندی آن متن ها، مصاحبه سازی ادهیپ از پس .دیگرد یورآ جمع اشباع، زمان تا اختالف( حداکثر

  گرفت. قرار لیتحل و هیتجز

 زن نفر 8 و مرد نفر 11، تعداد نیا از داشتند. شرکت حاضر پژوهش در (ماریب خانواده یاعضا از یکی) همراه 6 و ماریب 13 یعنی نفر 19 تعداد ها: افتهی

 ،ینیلبا و یعلم تبحر ،یتیشخص مثبت صفات بلیق از اصلی مقوله 7 استخراج به کنندگان مشارکت با مصاحبه از حاصل های داده لیتحل و هیتجز بودند.

 شد. منجر مداوم ای حرفه رشد و محوری تیمعنو ،دوستی انسان و عدالت مؤثر، یارتباط های مهارت ،یا  حرفه منش

 دارند ازین تنها نه ندهیآ پزشکانچرا که  ؛دارد یآموزش های برنامه یبرا را ییکاربردها ها آن همراهان و مارانیب توسط خوب پزشک فیتعر :یریگ جهینت

  .نندیبب آموزش نیز مارانیب های نگرانی و ها ترس ازها،ین اب ارتباط در دیبا بلکه ،یپزشک های جنبه با رابطه در

 یفیک یمحتوا لیتحل خوب، پزشک ماران،یب دگاهید :ها واژه کلید
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 مقدمه
 چه خوب دکتر و کیست؟ خوب دکتر چیست؟ خوب دکتر

 سؤاالتی چنین پزشکی مربیان که ستا ها سال ؟داند می چیزی

 فرایندهای که ای گونه به؛ اند داده قرار تعمق و تفکر مورد را

های  برنامه. دهند قرار بازبینی مورد را دانشجویان انتخاب

 مهم این و کنند باسازی نو از را پزشکیهای  دانشکده تحصیلی

 نظام در که وظایفی پزشکان آیا که دهند قرار بررسی مورد را

 خوبی به ،رود می انتظارها  آن از جامعه و درمان و بهداشت

های  شیوه و زبان در سؤاالت این به پاسخ دهند. می انجام

 و بهداشت مراقبت نظام و پزشکی حرفه پزشکی، آموزش

 Good) خوب پزشک .باشد می جهانی حقیقت یک درمان

doctor) ای حرفه منش عملی نسخه (Professionalism) 

 پدیده یک و بعدی چند سازه یک ای حرفه منش است. پزشکی

 ندارد. وجود آن روی بر عمومی توافق که است ارزش از مملو

 (Context-dependent) زمینه به وابسته سازه این ،همچنین

 های شایستگی و ها ویژگی تأثیر تحت و (1-3) باشد می

 به ای  حرفه منش به امروزه (.4) است اجتماعی و فرهنگی

 پزشکی آموزش در اصلی و هسته صالحیت یک عنوان

  (.5) شود می نگریسته

 طور به که هستند قوه سه به مجهز ها انسان همه و پزشکان

 ایناست.  ای حرفه منش اهداف با همردیف و همتراز طبیعی

 ( وWill) اراده و میل ،(Intellect) عقل از عبارت قوه سه

 فریم سازه این ،واقع در .باشد می (Imagination) تخیل

 توانم می چگونه. طلبد می تجربیات سازماندهی برای را جدیدی

 نظر در خود نفع از قبل را بیمار نفع بگویم، و بفهمم را حقیقت

 بالینی قضاوت در را بیمار موقعیت از خاصی حقایق و بگیرم

 کنند می استدالل پژوهان دانش از بسیاری (.6) بگنجانم؟ خود

 آموزشی های برنامه طریق از فقط ای حرفه منش آموزش که

 اثربخشی طور به آن آموزش بلکه (،7) نیست پذیر امکان رسمی

 پنهان درسی برنامه» رسمی غیر درسی های هبرنام طریق از

(Hidden curriculum)» (.8) باشد می پذیر امکان  

Martin چیست؟ خوب پزشک عنوان تحت پژوهشی در 

 ویژگی سه بیماران که یافت دست نتیجه این به بیماران: دیدگاه

 از عبارت که گیرند می نظر در خوب پزشک تعریف در را

 به )نسبت (Concern) نگرانی ،(Competence) توانمندی

 سه این او .باشد می (Communication) ارتباطاتو  (بیمار

 .(9) کند می گذاری نام C3 عنوان تحت را ویژگی

Bendapudi بررسی به مطالعه یک در همکاران و 

 نتایج پرداختند. بیماران دیدگاه از ال ایده پزشک رفتارهای

 همدلی، )اطمینان، رفتار 7 بیماران که داد نشان ها آن مطالعه

 استفاده انسان، یک عنوان به بیمار به توجه شفقت، با و مهربان

 را شناس( وظیفه و وجدان با محترم، و مؤدب صریح، زبان از

 همکاران و Luthy .(10) گیرند می نظر در ال ایده پزشک برای

 تعریف را بد و خوب پزشک بیماران چگونه ،مطالعه یک در

 روش از استفاده با ها آن دادند. قرار بررسی مورد را ؟کنند می

 نسبت حساسیت علمی، مهارت طبقه، 8 کیفی یمحتوا تحلیل

 هر با انطباق مثبت، شخصیتی های ویژگی بیمار، احساسات به

 گفتن ارتباطات، در ماهر بودن، دسترس در بیماران، از یک

را  خوب پزشک برای پول خاطر به نکردن طبابتو  حقیقت

 ای مطالعه در و همکاران یزدی آتشیمیر .(11) کردند شناسایی

 پزشکان و بیماران دیدگاه کیست؟ خوب پزشک عنوان تحت

 کیفی و کمی فاز دو در مطالعه این دادند. قرار مطالعه مورد را

 تماتیک تحلیل از استفاده با تم 19 کیفی فاز در که گرفت انجام

 تشخیص بیمار، -پزشک رابطه عمده طبقه 5 در که شد پدیدار

 ظاهری و شخصی های ویژگی و پاسخگویی اخالق، درمان، و

 مطالعه یک در مرتاض سید و معین .(12) شد بندی دسته

 دیدگاه از خوب پزشک یک های ویژگی بررسی به یابی زمینه

 یک های ویژگی بیماران ،مطالعه این در پرداختند. بیماران

 برخوردی، خوش و اخالقی خوش ترتیب به را خوب پزشک

 با صبوری، باال، مهارت دارای و تجربه با باال، علمی سطح

 کافی و سودمند اطالعات دادن ،شناسی وظیفه و بودن وجدان

 بیمار، به دادن گوش خیرخواهی، و دلسوزی بیماری، به راجع
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 درکو  خداشناسی و بودن ایمان با مادیات، به کمتر توجه

  .(13) کردند ذکر او با همدردی و بیمار

 توجه خوب پزشک های ویژگی با رابطه در بیماران ادراک

 ساختارمند های نامه پرسش و است کرده جلب خود به را زیادی

 حال، این با (.14) است یافته توسعه هدف این برای متنوعی

 (ها آن )خانواده ها آن همراهان و بیمارستان بیماران از دانش

 به توجه با بنابراین، است. محدود خوب پزشک مفهوم درباره

 و بیماران دیدگاه تبیین هدف با حاضر پژوهش فوق، مطالب

 پزشک کلیدی های ویژگی درباره (ها آن )خانواده همراهان

 شد. طراحی خوب

 

 کار روش
 تحلیل و تجزیه منظور به وبود  کیفی نوع از حاضر پژوهش

 Kyngas و Elo استقرایی محتوای تحلیل روش از اطالعات

 است، گزارش و سازماندهی ،سازی آماده مرحله سه شامل که

 روشی ،کیفی محتوای تحلیل (.1 )شکل شد استفاده

 (.15) باشد می پدیده یک توصیف برای هدفمند و سیستماتیک

 و استنباط اساس بر خام های داده کیفی محتوای تحلیل در

 ها مایه درون و زیرطبقات و شده خالصه گرفته، صورت تفسیر

 بیماران ،پژوهش کنندگان مشارکت (.16) دشو می استخراج

 و تهران خمینی امام بیمارستان مختلفهای  بخش در بستری

 که بود بیمارانی ورود معیار .بودند (ها آن )خانواده همراهان

ها  آن همراهان وشدند  بستری بیمارستان در هفته یک از بیش

 اورژانس، بخش بیماران خروج معیار و بودندها  آن کنار در نیز

 Coronary وIntensive care unit (ICU ) بخش بیماران

care unit (CCU)در هفته یک از کمتر که بودند بیمارانی و 

 گیری نمونه روش با ها داده آوری جمع بودند. بستری بیمارستان

 هدفمند، های گیری نمونه انواع از یکی گرفت. انجام هدفمند

 مقایسه قابلیت یا بودن معرف به رسیدن برای گیری نمونه

(Sampling to achieve representativeness or 

comparability) معرف به رسیدن برای گیری نمونه باشد. می 

 قرار استفاده مورد پژوهشگرانی توسط مقایسه قابلیت یا بودن

 یک معرف که است ای نمونه به رسیدن ها آن هدف که گیرد می

 باشد نزدیک آن به امکان حد تا ،بوده ها نمونه از تر وسیع گروه

 موردها مختلف های گروه بین مقایسه دنبال به که این یا و

 نوع 6 شامل خودگیری  نمونه نوع این که (17) باشند

 (،Typical case sampling) بارز موارد انتخابگیری  نمونه

 Extreme or deviant) انتهایی یا مرزی موارد ازگیری  نمونه

case sampling،) قدرت باالترین با گیری نمونه (Intensity 

sampling،) اختالف حداکثر با گیری نمونه (Maximum 

variation sampling،) همگون گیری نمونه 

(Homogeneous sampling) شناخته موارد از گیری نمونه و 

 باشد می (Reputational case sampling) معروف یا شده

 کنندگان مشارکت انتخاب دلیل به ،پژوهش این در. (18)

 سنین بیماران مختلف، های بخش بیماران جمله )از مختلف

 و مرد و زن بیماران مختلف، های فرهنگ بیماران مختلف،

 استفاده اختالف حداکثر گیری نمونه روش از (ها آن همراهان

 تا که بود لهأمس این از اطمینان ،روش این انجام از هدف شد.

 بررسی مورد موضوع با مرتبط متعدد متغیرهای ممکن جای

ه ب متفاوت کنندگان مشارکت از که اصلی های تم و گیرد قرار

 این، بر عالوه .(19) بکشد تصویر به را آید می دست

 پژوهش در کرد. پیدا ادامه ها داده اشباع زمان تا گیری نمونه

 ساختار نیمه مصاحبه کارگیری به با ها داده آوری جمع ،حاضر

 از بود: صورت این به مصاحبه اصلی سؤال که شد انجام یافته

 عبارت به دارد؟ ییها ویژگی چه خوب پزشک یک شما نظر

 را پزشک یک شما که شود می باعث خصوصیاتی چه دیگر،

 به بنا متوسط طور به مصاحبه هر زمان کنید؟. تلقی خوب

 توسط مصاحبه بود. دقیقه 20 تا 15 کنندگان مشارکت شرایط

 ارشد کارشناسی مدرک با ترتیب به آقا( و خانم )یک نفر دو

 شد. انجام پزشکی آموزش تخصصی دکتری و شناسی  جامعه

 توضیح قبیل از اصولی اخالقی، مالحظات رعایت جهت

 ضبط برای اجازه کسب کنندگان، مشارکت برای مطالعه اهداف

 اختیار و نامی بی حفظ رازداری، اصول رعایت صدا،

 پس گرفت. قرار توجه مورد مطالعه ترک برای کنندگان شرکت
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 بیماران با مصاحبه قبلی، وقت گرفتن و الزم های هماهنگی از

 اتاق )یک کند راحتی احساس جا آن در بیمار که مکانی در

 بیمار همراهان از یکی حضور با بیمارستان( محیط یا خلوت

 .گردید ضبط MP3 دستگاه روی بر ها مصاحبه و شد انجام

 به کلمه صورت به ها صحبت تمام مصاحبه هر از بعد ،سپس

 کاغذ روی بر محقق توسط دقت به کاست و کم بدون و کلمه

 کار که بودند نفر 3 ها داده گر تحلیل افراد تعداد شد. پیاده

 متخصص و پژوهشگر دو توسط ها داده بندی دسته و استخراج

 نیز دیگر متخصص یک توسط و شد انجام زمینه این در

 و گردید تعیین معنایی واحدهایبعدی  قدم در گردید. بررسی

 بر واحدها که صورت این به ،شد انجام کدگذاری ،سپس

 تشکیل مقوالت خرده ،گرفت قرار طبقه یک در مشابهت اساس

 گردید استخراج اصلی مقوالت ،ها آن ترکیب با بعد و شد

  .(1)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15) ییاستقرا یمحتوا لیتحل کردیرو در گزارش و دهی سازمان ،سازی آماده مراحل :1 شکل

 

 سازیآماده مرحله

 تحلیل واحد انتخاب

 هاداده با آشنایی و کل درک

 باز کدگذاری

 کدگذاری های برگه

 بندیگروه

 سازیمقوله

 انتزاع و تلخیص

 دهیسازمان مرحله

 لیتحل سیو توسعه ماتر نیتدو

 محتوا از هاداده آوریجمع

 رحله گزارش:م

 جیو نتا لیتحل ندیگزارش فرا

 مقوالت یا مفهومی نقشه مفهومی، سیستم مدل،
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 خوب پزشک دربارهکنندگان  شرکت توصیف تحلیل از اصلی مقوالت و مقوالت خرده: 1 جدول

 اصلی مقوالت مقوالت خرده

 است. اخالق خوش و برخورد خوش خوب پزشک .1

  است. رو خنده خوب پزشک .2

  مهربانی(. و )صمیمیت است رفیق و دوست یک همانند خوب پزشک .3

 

 یتیشخص مثبت صفات الف(

 دارد. شایستگی دانشی و علمی نظر از خوب پزشک .1

  دارد. شایستگی بالینی نظر از خوب پزشک .2

  .دهد می تشخیص درست خوب پزشک .3

 .دهد می هیارا او همراه یا بیمار برای بیماری درباره مفصلی توضیح علمی صورت به خوب پزشک .4

 

 بالینی و علمی تبحر ب(

 .گیرد می نظر در کافی زمان بیمار هر برای و است پذیر انعطاف بیمار هر نیازهای با مواجهه در خوب پزشک .1

 است. رازدار خوب پزشک .2

  .گوید می را حقیقت خوب پزشک .3
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 مداوم ای حرفه رشد ر( بودن( روزه )ب است مطلع درمانی متدهای جدیدترین از خوب پزشک .1

 برای کنندگان مشارکت که شخصیتی های ویژگی از یکی

 ،زمینه این در است. ییرو خنده ،کنند می تعریف خوب پزشک

 و اخم با پزشکم که ندیدم وقت هیچ» که گوید می 9 بیمار

 آرامش احساس من به ویژگی این بشه! اتاقم وارد عصبانیت

  .«ده می

 و علمی خبرگی و تبحر که معتقدند کنندگان مشارکت

 ،رابطه این در است. خوب پزشک های ویژگی از یکی دانشی

 فرد بیماری درباره که پزشکیه خوب پزشک» :گوید می 2 بیمار

 بیمار تو که عالیمی اساس بر و باشه داشته دانش مریض

 فرد که بگه بتونه، کنه می اشاره ها آن به بیمار خود یا بینه می

 پزشکی ،معتقدند کنندگان مشارکت. «چیه! مشکلش دقیقاً بیمار

 تواند می دارد، را مختلف بیماران نیازهای با انطباق قابلیت که

 در مثال، عنوان به دهد. اختصاص خود به را بودن خوب صفت

 گوشام ،سالمه 71 من پسرم» که گوید می 12 بیمار رابطه این

 صحبت من با وقتی .سازگاره من با خیلی پزشکم و سنگینه

 صحبت من با بلند صدای با کنه می معاینه رو من یا کنه می

 من برای پزشکم کار این ،شه می نزدیک کامالً من به و کنه می

  .«خوشاینده واقعاً

 از دیگر یکی او خانواده و بیمار مالی مشکالت به توجه

 به .بود کنندگان مشارکت نظر از خوب پزشک های ویژگی

 :گوید می (2 )همراه همراهان از یکی رابطه این در مثال، عنوان

 با برخورد از که بخشی لذت و خوب های تجربه از یکی»

 پزشکش به برادرم که بود این افتاد اتفاق برام برادرم پزشک

 برادرم که این بدون پزشک این دارم. مالی مشکل من بود گفته

 من به رو بود گرفته نظر در برادرم برای که پولی کمک بفهمه

 بودیم تنگنا در چون بوسم می را فداکار پزشک این دست داد.

 و همدلی .«داشتیم نیاز برادرم مداوی برای پول این به و

 تعریف های ویژگی دیگر از بیمار خانواده و بیمار با همدردی
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 یکی رابطه این در ،مثال عنوان به .بود خوب پزشک برای شده

 برادر پیش سال یک حدود» :گوید می (1 )همراه همرهان از

 خراب خیلی اوضاعش و کرد تصادف خاوران جاده در خانمم

 بخش در او .رساندم بیمارستان به کوپتر یهل با را او من و بود

 نگه اتاق تو رو من پزشکش شد، پذیرش ویژه های مراقبت

 خانمم برادر سر باالی احیاسازی لحظه به لحظه در و داشت

 کنم. پیدا تسکین روحی نظر از شد باعث پزشک کار این بودم.

  .«فهمید رو من درد لحظه اون در چون این، یعنی خوب پزشک

 مشارکت نظر از شده تعریف های ویژگی از دیگر یکی

 بیماری روی فقط کهبود  این خوب پزشک برای کنندگان

 همه و جامع دیدگاهی بیمار به نسبت بلکه، کند نمی تمرکز

 :گوید می 13 بیمار رابطه این در مثال، عنوان به دارد. جانبه

 فرهنگی و زبانی قومیتی، نگاه که ستا پزشکی خوب، پزشک»

 .«کنه می نگاه انسان چشم با را بیماران همه و نداره بیماران به

 صفت عنوان به را آن کنندگان مشارکت که ییها ویژگی دیگر از

 او کهبود  آرامشی و امید ،گرفتند نظر در خوب پزشک برای

 بیمار مثال، عنوان به .درک می ایجاد بیمار خانواده و بیمار برای

 او پرسیدم بیماریم مورد در پزشکم از وقتی» :گوید می 11

 درمان به و بودم نگران من .داد من به مفصلی و جامع توضیح

 نباش نگران عزیزم که گفت من به جمله یک او نداشتم! امیدی

 من به بعد کن توکل خدا به اول درمانه، قابل تو بیماری و

 دوباره تولد احساس جمله این شنیدن با من باش. داشته اعتماد

 پزشک برای را آن بیماران که ییها ویژگی از دیگر یکی .«کردم

 های روش ترین پیشرفته از اطالع، ندردک می تعریف خوب

 را بد پزشک من» :گوید می 6 بیمار مثال، عنوان به .بود درمانی

 های رویه و ها روش با که کنم می تعریف پزشکی عنوان به

 درمان داره و... پیش سال 7 پیش، سال 6 پیش، سال 5 درمانی

 خوب پزشک من جمله روی از تونید می خودتون حاال .کنه می

 یک که پزشکیه خوب پزشک بگم جوری این کنید! تعریف رو

  .«نیست عقب پزشکی دنیای از ثانیه

 خانواده و بیماران تعریف که داد نشان ها داده تحلیل نتایج

 تبحر مقوله، پنج در خوب پزشک از بیماران( )همراهان ها آن

 مؤثر، ارتباطی های مهارت ،ای حرفه منش بالینی، و علمی

 و است مشترک محوری معنویت و دوستی انسان و عدالت

 مثبت صفات مقوله دو در خوب پزشک از ها آن تعریف

  (.2 )شکل باشد می متفاوت مداوم ای حرفه رشد و یتیشخص

 و بیماران با مصاحبه از حاصل های داده تحلیل کلی، طور به

 به توان می را خوب پزشک های ویژگی مورد در ها آن خانواده

 .(2 )شکل کشید تصویر به زیر صورت
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اه آن خانواده و مارانیب دگاهید از خوب پزشک های یژگیو :2 شکل
 

 گیری نتیجه و بحث
ها  آن خانواده و بیماران دیدگاه حاضر، کیفی مطالعه در

 از گرفت. قرار بررسی مورد خوب پزشکهای  ویژگی درباره

 صفات قبیل از مقوله 7 مصاحبه از حاصلهای  داده تحلیل

 ،ای حرفه منش بالینی، و علمی تبحر ی،تیشخص مثبت

معنویت  ،انسان دوستی و عدالت مؤثر، ارتباطیهای  مهارت

 در که طور همان شد. پدیدار مداومای  حرفه رشد ومحوری 

 ازها  آن همراهان و بیماران تعریف ،شد داده نشان 2 شکل

 مقوله دو در فقط و شتدا باالیی همپوشانی خوب پزشک

 نظر اختالف مداومای  حرفه رشد و یتیشخص مثبت صفات

 تعریف در )همراهان( بیماران خانواده دیگر، عبارت به .شتنددا

 و یتیشخص مثبت صفات مقوله دو به خوب پزشک از خود

تواند  می اختالف این که دردنای نک اشاره مداومای  حرفه رشد

 پزشک دربارهها  آن همراهان و بیماران دیدگاه تفاوت از ناشی

  باشد. پزشکان با بیماران رابطه کمیت ،همچنین و خوب

 مثبت صفات ،)نه از نظر خانواده بیماران( بیماران نظر از

 این .دبو خوب پزشک کلیدیهای  ویژگی از یکی یتیشخص

باشد.  می همسو( 11) همکاران و Luthy پژوهش نتیجه با یافته

های  ویژگی که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش درها  آن

 از یکی (رویی خنده و مهربانی گرمی، قبیل )از شخصیتی مثبت

 پزشک

 خوب

 مداوم ایحرفه رشد

  محوری معنویت

 هایمهارت

 مؤثر ارتباطی

 ای حرفه منش

 و علمی تبحر

 بالینی

 مثبت صفات

 یتیشخص

 انسان و عدالت

 دوستی

 و بیماران تعریف اشتراک

 پزشک از هاآن همراهان

  خوب

 و بیماران تعریف تفاوت

 پزشک از هاآن همراهان

  خوب
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 این با رابطه در ،همچنین .(11) است خوب پزشکهای  ویژگی

 میرآتشی مطالعه با حدودی تا حاضر مطالعههای  یافته مقوله،

ها  آن مطالعه درباشد؛ چرا که  می راستا هم همکاران و یزدی

 خوب پزشک برای را شخصیتی و ظاهریهای  ویژگی بیماران

 با متناقض ما مطالعه یافته ،دیگر طرف از .(12) کردند تعریف

 و ظاهر پزشکان که بود همکاران و یزدی میرآتشی مطالعه

 خوب پزشکآخر  اولویت عنوان به را شخصیتیهای  ویژگی

 ،یتیشخص مثبت صفات مقوله با رابطه در .(12) گرفتند نظر در

 مرتاض سید و معین کمی مطالعه با حاضر مطالعههای  یافته

 خوش قبیل از مواردی نیزها  باشد؛ چرا که آن می همسو

 خوب پزشک ویژگی عنوان به را برخوردی خوش و اخالقی

 پژوهش نتایج با مطالعههای  یافته ،همچنین .(13) برشمردند

Bendapudi از مهربانی و با شفقت بودن به  که همکاران و

، (10) کنند های پزشک خوب اشاره می ویژگیعنوان یکی از 

  .باشد می راستا هم

 نظر از خوب پزشک کلیدیهای  ویژگی از دیگر یکی

 و علمی تبحر (ها آن همراهان و )بیمارانکنندگان  مشارکت

 با حاضر مطالعه های یافته مقوله، این با رابطه در .بود بالینی

؛ داشت مشابهت مرتاض سید و معین کمی مطالعههای  یافته

 باال مهارت و تجربه علمی، سطح بهها  های آن چرا که یافته

 این بهتحقیق خود  در همکاران و Luthy .(13) دارد اشاره

 پزشکهای  ویژگی از یکی علمی مهارت که یافتند دست نتیجه

 همچنین، .باشد همسو می که با تحقیق حاضر( 11) است خوب

 پژوهشهای  یافته با حاضر مطالعههای  یافته زمینه این در

Custa-Briand ها  باشد؛ چرا که آن می راستا هم همکاران و

های  ویژگی عنوان به را دانش بر مبتنی و بالینی شایستگی

 نتایج با این، بر عالوه .(20گیرند ) می نظر در خوب پزشک

 عنوان به توانمندی از که باشد می هماهنگ Martin تحقیق

 .(9کند ) می اشاره خوب پزشک مهمهای  ویژگی از یکی

یی را با همسونتایج ( 10) همکاران و Bendapudi مطالعه

 را بیمار به صریح توضیحها  که آن راچ ؛تحقیق حاضر نشان داد

 از .(10گیرند ) می نظر درال  ایده پزشک رفتار یک عنوان به

 مطالعههای  یافته از برخی با مطالعههای  یافته دیگر، طرف

Bendapudi ها  آن ، از آن جهت کهاست متناقض همکاران و

 رفتارهای از یکی عنوان به بالینی و دانش علمی، توانمندی به

  .(10) کنند ای نمی اشاره هیچال  ایده پزشک

 و )بیماران کنندگان مشارکت که کلیدیهای  ویژگی دیگر از

منش  ،دداشتن نظر در خوب پزشک برای (ها آن همراهان

 نتایج با حدودی تا مطالعههای  یافته ،زمینه این در .بودای  حرفه

 که را؛ چاست متناقض همکاران و Custa-Briand پژوهش

 پزشک و خوب پزشک سازه دو خود پژوهش درها  آن

 همدیگر از دانستند، همپوشان تاحدودی که این با راای  حرفه

های  ای، یافته حرفه منش مقوله با رابطه در .(20) ساختند جدا

 همسو همکاران و Luthy پژوهش نتایج با حاضر مطالعه

 از یک هر با انطباق قبیل ازهایی  ویژگی به که راچ ؛است

 اشاره پول خاطر به نکردن طبابتو  حقیقت گفتن بیماران،

 باو همکاران  Luthy پژوهشهای  تفاوت از یکی اماکنند،  می

 اشاره رازداری ویژگی بهها  آن که است این حاضر پژوهش

های  یافته با حاضر پژوهش نتایج ،همچنین .(11کنند ) نمی

شود،  اخالق را شامل می که همکاران و یزدی میرآتشی تحقیق

 سید و معین پژوهش ،این بر عالوه .(12) است هماهنگ

های همسویی با مطالعه حاضر از قبیل باوجدان  یافته مرتاض

 در .(13)شناسی و توجه کمتر به مادیات نشان داد  بودن، وظیفه

 سید و معین پژوهش با حاضر پژوهش تناقض ،حال عین

 قبیل از مواردی به خودهای  یافته درها  آن که است این مرتاض

های  یافته .(13) کنند نمیای  اشاره رازداری و حقیقت گفتن

باشد؛  می هماهنگ Martin تحقیق نتایج با نیز حاضر مطالعه

 از یکی عنوان به بیمار به نسبت پزشک نگرانی به او که راچ

  .(9کند ) می اشاره خوب پزشک مهمهای  ویژگی

مشارکت کنندگان  که کلیدیهای  ویژگی از دیگر یکی

 ،کردند توصیف خوب پزشک برای (ها آن همراهان و )بیماران

 تحقیق نتایج ،منظر این از .بود مؤثر ارتباطیهای  مهارت

Lambe و Bristow  همدلی پسند جامعه نگرشنشان داد که( 

 باشد می خوب پزشک ویژگی عنوان به ،بودن( قضاوتی غیر و
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 Martin پژوهش با حاضر مطالعههای  یافته ،همچنین .(21)

(9 ،)Luthy همکاران و یزدی میرآتشی (،11) همکاران و 

 پژوهش با تاحدودی و (13) سیدمرتاض و معین (،12)

Custa-Briand همه که راباشد؛ چ می همسو (20) همکاران و 

 -پزشک رابطه ارتباطات، در ماهر ارتباطی،های  ها مهارت آن

 عنوان به را خوب ارتباطات و او همدردی و بیمار درک بیمار،

 نتایج .گیرند می نظر در خوب پزشکهای  ویژگی از یکی

 را احترام و ادب ،همدلی که همکاران و Bendapudi مطالعه

 ،(10) گیرند می نظر درال  ایده پزشک رفتار یک عنوان به

  .های پژوهش حاضر است همسو با یافته

 و )بیمارانمشارکت کنندگان  که کلیدیهای  ویژگی دیگر از

 و عدالت ،کردند توصیف خوب پزشک برای (ها آن همراهان

 نتایج با حدودی تا پژوهش اینهای  یافته .بود دوستی انسان

ها  آن که راچ ؛است همسو همکاران و Bendapudi مطالعه

 پزشک رفتار یک عنوان به را انسان یک عنوان به بیمار به توجه

 این با رابطه در کلی، طور به .(10گیرند ) می نظر درال  ایده

 هیچ در فرهنگی و زبانی قومیتی، نگاه عدم ،به خصوص مقوله

تواند  می این که است نشدهای  اشاره قبلیهای  پژوهش از کدام

 آموزش و خوب پزشک مفهوم ادبیات وارد را جدیدی بینش

  سازد. پزشکی

معنویت  (ها آن همراهان و )بیمارانکنندگان  مشارکت نظر از

 این از .بود خوب پزشکهای  ویژگی از دیگر یکیمحوری 

 سید و معین پژوهش نتایج با مطالعه اینهای  یافته ،حیث

که صبوری، با ایمان بودن و خداشناسی یکی از  مرتاض

 این از .(13) شدبا می همراستاهای پزشک خوب است،  ویژگی

 و Luthy تحقیق نتایج با حاضر مطالعههای  یافته ،منظر

-Custa (،12) همکاران و یزدی میرآتشی (،11) همکاران

Briand و (20) همکاران و Lambe  وBristow (21 )

 و صبر بهها  پژوهش این از کدام هیچ که راچ ؛است متناقض

 اشاره خوب پزشکهای  ویژگی از یکی عنوان به خداشناسی

  .نکردند

 پزشک برای بیماران فقط که ویژگیآخرین  ،در نهایت

 ،جهت این از .بود مداومای  حرفه رشد ،کردند توصیف خوب

 و Custa-Briand پژوهش نتایج با حاضر مطالعههای  یافته

 از راای  حرفه پزشک و خوب پزشک سازه که این با همکاران

 خود پژوهش درها  آن که را؛ چبود همراستا ،سازد می متمایز هم

 از یکیالعمر  مادام یادگیری که دفتنیا دست نتیجه این به

 در ،همچنین .(20باشد ) می خوب پزشک کلیدیهای  ویژگی

 همکاران و Luthy مطالعههای  یافته با پژوهش نتایج رابطه این

 از خود داشتن نگه بروزها  آن که تفاوت این با ،بود همسو

 قرار علمی شایستگی دسته در را مداوم پزشکی آموزش طریق

Martin (9 ،) مطالعههای  یافته با (، ولی11دهند ) می

Bendapudi ( 10و همکاران،) همکاران و یزدی میرآتشی 

 که راچ ؛شتندا همخوانی (13) مرتاض سید و معین( و 12)

های  ویژگی از یکی عنوان به مداومای  حرفه رشد از ها آن

 .کنند نمی اشاره خوب پزشک

 گیری نتیجه

 )خانواده همراهان و بیماران دیدگاه حاضر، مطالعه نتایج

 نمود. تبیین خوب پزشک کلیدیهای  ویژگی درباره را (ها آن

 و بهداشت نظام درها  آن همراهان و بیماران اولویت بررسی

 پزشک تعریف این، بر عالوه. است کلیدی نگرانی یک مراقبت

 برای را ییکاربردهاها  آن همراهان و بیماران توسط خوب

نه تنها در رابطه  ندهیچرا که پزشکان آ ؛دارد آموزشیهای  برنامه

ترس ها و  ازها،یدر ارتباط با ن دیبلکه با ،یپزشک یبا جنبه ها

های  یافته راستای در .نندیآموزش بب زین مارانیب یها ینگران

 سنجش سازمان و بهداشت وزارت که است شایسته ،پژوهش

 ،پزشکی دانشجویان گزینش و انتخاب در پزشکی آموزش

 نظر در مهم عامل یک عنوان به راها  آن شخصیتیهای  ویژگی

 تبحر قبیل ازهایی  ویژگی تضمین برایتوان  می همچنین، گیرد.

آموزش  مداوم،ای  حرفه رشد ،ای حرفه منش بالینی، و علمی

 توجه مورد را (Outcome-based education) پیامد بر مبتنی

 به توجهای  حرفه منش برایتوان  می این، بر عالوه داد. قرار

 پیش از بیش را (Hidden curriculum) پنهان درسی برنامه
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 قبیل ازهایی  ویژگی برای ،در نهایت داد. قرار تأکید مورد

انسان دوستی، معنویت  و عدالت مؤثر، ارتباطیهای  مهارت

های  کارگاه رسمی،های  آموزش کنار درتوان  محوری می

 صورت به انسانی و رفتاری علوم بر تأکید با را آموزشی

  کرد. تزریق پزشکی آموزش بدنه بهای  دوره

 سپاسگزاری
 (ها آن )خانواده همراهان و مارانیب هیکل از مقاله سندگانینو

 دست به جنتای و ساختند فراهم را حاضر پژوهش امکان که

 ،باشد یم شانیا مانهیصم و مشتاقانه یهمکار حاصل آمده

 مارانیب یتمام یبرا ،انیپا در د.ندار را گزاریسپاس تینها

  .شود می یسالمت و یبهبود یآرزو
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