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 چکیده

هاا ی ریالخااها   میخا  تای  ا  داالا  تحقیق در تلاش است تاا ناخا ت یسای این 

ری باا اساتدادا ا  ا الا  ؛ها  اعصاب ی ریان  ب  دست آیردبی بیی  بیمار مؤثی اجتماعی 

گیای  ا  ی باا اساتدادا ا  نمونا رچوب نظیل   میخا هاتکخیک مصاحب  عمیق ی آ اد در چ

پاخ  ندای ا  اعیاا   یهاا  اعصااب ریان بیمار بهبودلارت  مبتلا با  بیماار  32نظی  ا  

ها  پژیهش  پس ا  تحلی  لارت  ها  اا م گیدآیر  ی تخظیم نا.ها  بیماران  دادا انوادا

  لسایما  با  عاااات یتوجهیب   ی آمو ش کاربید مشایرا ی  ناگ  هادغاغ  ها مقوا 

 تینخصا  مشااجیا ی تاخش در  اانوادا ا  عخوان نیالط  میخ ب  یگییهدرین یاجتماع

 نایالط علای  عخوانبا  مصای  ماواد مخاار ساو    اقتصااد  هاخشت ی حساس عاطد

                                                            
1. Mental Disorders 
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ناایالط  عخوانباا  یی اجتماااع  کختاایا احساساااد رااید  ینااخا ت یگاااهآنا   یلذپاابایر

تشاخ  ی  جاادلا تعاملاد ی عخوانب  درمان یاثیبخش  یی عاطد یتلحما یبانیپشت گی ماا ل 

   اانوادا  ها خالها شلارااای  یی اجتمااع ی اانوادگ تیتیک مسئوا  هیاس در  انوادا

پیامااها تعیای  ناانا. سایانجام مدهاوم بیماار  اعصااب ی ریان  عخوانب   رید یادیثتأ

 یبیرسا  لنتاامقوا  هست  بیگالاا ناا.  عخوانب « انخصیت حساس نکخخا» بی است  ا 

 یاست ی با ساا تارها ی نظاام اجتمااع یاجتماع أمخش  دارا یدها ک  رشار ریانینشان م

  یریاباط  اانوادگ لاد حصایها   تأهمچاون ت یی تخگاتخا  دارد. عاوامل  یارتباط یسا

 یریانا  مااریابتلاا با  ب    اریاد را بایامورقنا  ی ا دیاج ها  کاریب   مشکلاد اقتصاد

 کخخا.یمستعاتی م

   اجتماعی ها  میخ  ا  میخ نظیل   ها  اعصاب ی ریان : بیمار هاکلیدواژه

 مقدمه. 1

پژیهشاگیان  ریانای اسات. هاا بیماار   لکی ا  معیلاد یمشکلاد جواما  امایی  

جملا  ا تلااااد  ها  دلگی بشی  میاان ا تلاااد ریانی انان ی پیشیرتبا صخعتی معتقانا

بارگای ی دا اناکانی  نایل،   نورلاان) الش استپیلشی ی ا تلاااد  لقی ری ب  اراریان

  (46   ص.3232  طباطبالی

ملاحظ  کارکیدهاا  بیماار ی بایی  در ور نان تخها سبب مخت پیلشی ن ا تلاااد ریان

بی پیکای اجتماا  نیا بلک  ضیب  سخگیخی  نود ارکار ی ررتار بیمار می همیلختگی احساس ب 

 . (3   ص.3231)گییسی ی نبستی    داردنیا  بیشتی    نخا تا؛ بخابیال  بکخیارد می

پالااا  ناخا تی ریان-  قاب  مطااع  در عیص  اجتماعیهااهمی  اساس لکی ا  پالا بی

هاا  ریانی ی ریان پیلشی است ک  طی لکی دی دها  ا یای در قاااب پاژیهش ها  بیمار

  هاایهشژال  پ بارۀدر توج  در ورنکت   ب  آن پیدا ت  ناا است. مختل، نظی  ی تجیبی

 هااگیالی ی بی مبخا  مبانی نظی  میتبط با ال  پالاارچوب پارادالم اثبادهها در چاجیا  آن

تعارل، مدهاومی ی عملیااتی بیگیرتا  ا   ناا رلا ا  قب  قااب ها  ا  طیلق تایل  ریضی
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ی آمار  اسات کا  نخاسی کمی با استدادا ا  ریش ها موجود ی آ مون ال  ریضی ها  نظیل

ال  در حاای است ؛ نوعی ب  تکیار بی ی متغییها در تحقیقاد گوناگون پیدا ت  ناا استب 

ی دی ه یلشی بیپریانی ی ریان ها  ک  در ریلکیدها  نظی  ی تجیبی نول  در حو ا بیمار

 ستناا ا کیاأریانی ت ها  عام  رید ی اجتما  ی همچخی  ریهخ  ی اقتصاد در بیی  بیمار

با   یتوجهبیا ال  استاااا ک  ؛ بیالی سوق لارت  استگسمت تدسییی تمال  علمی بیشتی ب 

  هااپالاا رباارۀها  اجتماعی ی همچخای  تدسایی ارایاد دمحیط اجتماعی ی ریهخگی کخش

 هاامخااب  ی ساالی ماوارد میباوط با  الا  پالاا ا هاریش قاوانی    ناخا تیریانی ی ریان

نایالط  معتقانااگییهای ا  پژیهشاگیان  کخاا.ما ی غییاثیبخش میآاکارپیلشی( را ن)ریان

(.  3132  3کایم ی 3)ای اعصاب ی ریان دارد ها  گیی  بیماراجتماعی نقش مهمی در نک 

ا  طای   .کیاا دارنااأییا دلگی ب  تداید  ناگی مارن در ارتباط با سبک  ناگی ساختی تگ

لااناین اعصاب ی ریان نبالاا ریاماوش کاید.  ها  عوام  اقتصاد  را در بیی  بیمار  دلگی

 هاا    اقتصاد  عام  مهمی در بیی  بیمارئمعتقانا ک  مسا (3134) همکارانی  2دااتور 

نیاا با  نقاش عواما  اجتمااعی ی  (3133) 6ارپلاالخ  ی گاولیلیمی   کیولتساست. ریانی 

کیا بسایار  بای نقاش أی  تالشان همچخ .اناکیداکیا أریانی ت ها  اقتصاد  در بیی  بیمار

تحقیقاد جالا در حو ا سلامت ریان با  عاما   ریانی دارنا. ها  جخسیت  بی بیی  بیمار

 2احاعباااوا ناود.ریانی مای ها  دلگی  نیا توج  نشان دادا است ک  مخجی ب  بیی  بیمار

ر   ریهخگی در های جامعا  را عاما  مهمای دها ادؤنقش عوام  ریهخگی ی نقش م (3134)

با توج  ب  ال  تحقیقااد کا  همگای باا . کخااستیس ی اضطیاب بی  دانشجولان معیری می

تیل  موضاوعاد مایتبط توان گدت لکی ا  مهممی است  انجام نااریش کمی ی پیمالشی 

هاا  پیشای  با پالاا ریان پیلشی در الیان ک  مستلام مطااع  ی یاکای  است ی در پژیهش
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5. Abdel Wahed 
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کش، درک معخالی ی تدسیی بیمااران بهبودلارتا  اعصااب ی    است یار نگیرتق مانظیچخاان 

مخظاور ارائا  پیلشای با ها ب  پالااا بیماار  ریانای ی ریانریان ی چگونگی معخابخشی آن

پژیهش حاضی با ماانظی   در همی  راستا توصیدی دقیق ی عمیق ا  ال  درک ی تدسیی است.

کخشاگیان اصالی عیصا  الا  پالااا ی  عخوان بقیاردادن بیماران بهبودلارت  اعصاب ی ریان 

هاا ساا ت ی یاقعیتی ک  توساط آن عخوانب اقتصاد  ی ریهخگی     اجتماعیئتمیکا بی مسا

ب  دنباا ال  بودا است ک  با استدادا ا  ریلکید تدسیی  ی یاکای  نظام معخالی   نودسا  می

ا  طیلاق کخکااش در تجیبا   ن()میکا اعصاب ی ریان دکتی بهشتی کیماا بیماران بهبودلارت 

. کخابی بیی  بیمار  ریانی را کش،  مؤثیریهخگی ی اقتصاد   عوام  اجتماعی   اهدرینی آن

 ارائ  دها. ناای ا  ال  طیلق تحلی  ی تدسیی جامعی ا  آن در بستی مطااع 

 پژوهش هایالؤاهداف و س. 1. 1

)بهبودلارت  ی مصاحب  با  ن ریانیکش، نظام معخالی بیمارا  ها  اصلی ال  مطااع  کیدی

پالاا بیمار  اعصاب ی ریان با اتخاذ ریلکید تدسیی  ی بارۀ ( درناابستی   انوادا بیماران

اقتصااد  ی -  اجتمااعیها بخیااد  میخامخظور ارائ  ااگاو  پاارادالمی داداب  3نگاا ا  درین

میبوط  3نظیل  قائم ب  ذاد  یتب  عبارد دقیقاست؛ بی بیمار  اعصاب ی ریان مؤثی ریهخگی 

اصلی پژیهش را  ها ااؤس  در راستا  ها  مذکور است. نااب  ال  پالاا در بستی مطااع 

 وان ال  گون  بینمید:تمی

چ  درک ی تدسیی  ا  پالاا بیمار  ریانی دارناا ی نظاام معخاالی  ارت لبهبود مارانیب -3

 ارتا لبهبود مارانیبتعام  -راهبیدها لا عم  -3 چ  مداهیمی نک  گیرت  است؟ دربارۀها آن

 ا  میخ  یالط لا عوام  علی ن چگون  است؟ نااپالاا بیمار  ریانی در بستی مطااع  ربارۀد

پیامااها  راهبیدهاا لاا  ناا؟اکاام دهخاا ب  نظام معخالی بیماران بهبودلارت گی نک ی ماا ل 

بای مبخاا  چا   -2 ا؟لاا بیمار  ریان چیساتخدر رابط  با پا ارت لبهبود مارانیبتعام  -عم 

                                                            
1. Emic 

2. Substantive 
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ی همچخی  عواما  مایتبط باا آن را در  توان نظام معخالی بیماران بهبودلارت مدهوم میکا  می

 تدسیی ی تحلی  کید؟ ناابستی مطااع 

 مبانی نظری تحقیق. 2

 پیشینه تحقیق. 1. 2

(  بصای  ها)هخی یهخیدرمان یاثیبخشبیرسی در  (3233) حکاک  ادم ی احما   ایل 

در کااهش  یهخیدرماانکا   انااکیدای اظهار ایرینیمبتلا ب  اسک مارانیب یمخد ملدر بهبود علا

 ماارانیب  لا( در اینداس ی ارسایدگکمبود اعتمادب   یتوجهی)مانخا اضطیاب  ب یمخد ملعلا

کا   ناانشاان داد در تحقیاق  اود( 3233)ی طاقانکی ی میرح  محما  عقیقی  .مؤثی است

علالم  بیمار  اضطیاب  لااب  ا ت بتلادر اریاد م جانیه میبی تخظ یمبتخ یرمان گییهد  اجیا

 یجاان هدرمان مبتخای بای تخظایم ؛ بخابیال  بخشااضطیابی ی کیدیت  ناگی اریاد را بهبود می

 اانیسای   الاتبی یمحساخ ررتار  اثایبخش اسات.-لک درمان موج سوم نخا تی عخوانب 

 أ نان مخشا یرشار ریان دادنا نان نشان  یارسیدگ  ماریب یجتماعاأ مخش ی( در بیرس3232)

  نابیابی یابیدست ی تخگاتخ  دارد.  یارتباط یس یی با سا تارها ی نظام اجتماع دارد یاجتماع

کار ی نو  ریابط قارد در  انوادا همیاا  یتیخسج میتقس  نان ب  مخاب  ار نمخا در  انوادا 

 یریانا  رشاارها جادل نان در ا خ یشیمیبوط ب  پ  هاییغمت ی  اقتصاد-یاجتماع تیبا یضع

  هاا نان بیاساس صداد مختساب با  نقاش  یلپذجامع  خاالری دارد. یها نقش مهمدر آن

ابتلاا با    در  ناان را بایا یی رقااان  اود اثیبخشا ی نان مانخا دانت  رشار ریان یتیجخس

( 3232)   طهماسابی ی ناوری  بینک .کخایمستعاتی م یارسیدگ ژالیب  یریان ها  ماریب

ساط   دادنا ک نشان نهی بونهی  ییستانیبی سلامت ریان د تیان دب مؤثیعوام   یدر  بیرس

ا   یکال یاجتمااع تلاحما یا  طیر در حا متوسط است. ناااریاد مطااع  سلامت ریان در

 بهتایرید  یماعاجت تلی هیچ  نبک  حما استسلامت ی ریان   کخخاهایخیبشیپ  لتی قو

 لابا.یارتقا می  سلامت ریان  تی بانا یگستیدا
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 انیادر م ی طیاد ا تلااااد ریانادر بیرسی  (3133) 3  چان   چیخ  ی ای کوا پیخ  

کا  ارایاد رسایانا  ب  الا  نتیجا  وانلدر تا هابیمارستان ژالی  هابا ماناگان بخش میاقبت

 نااا در بخاش عماومی ارایاد بساتی لس  با در مقاها  یلژا ناا در بخش میاقبتبستی 

بیا  درگیی  با ا تلاااد  بیشتی دهخا ی با  طی  تلاااد ریانی بیشتی  را ا   ود نشان میا

( در بیرسی ا تلااااد ریانای ارایاد 3133)ی همکاران  3جیما هستخا.مواج  ریانی نالاتی 

ک  رسیانا ب  ال  نتیج   یاایاکشور اریپالی ی استنش در  33-البیمار  کو گیی هم بعا ا  

باود   یباتی ا  اریاد باین ا تلاا ریان یقبل یاریاد مبتلا ب  ا تلاا ریان انیسلامت ریان در م

 تیباا یضاع  ییگریان در طاوا هما  سالامت؛ اابت  مشاب  بود یادییاما با گذنت  مان تغ

( در پاژیهش  اود 3313) 2بیانارلک ی سانیورلا ناانت. مهاجید در اکثی کشورها تداید

اناارا دارد ریالخا   . ال  مدهوم ب اناکیدامعیری  6نام  ود اهلی کیدن  مدهوم جالا  را ب

ب   ناگی  اانگی  دهالا ب  معخا  دلگیک  انسان در جوام  مارن  ود را با  ناگی یرق می

  محارظات ا  مجموعا  بایا  خاالانان رییاهل کخا.گیید ی عادد میمی ی  انوادگی  و

ها مطابق مث  آنایتوا تلیلها ی ماآن یعیطب طیمح یادیا  تأث یا  اریاد در بیابی بی  ی اص

 اود  خاالاری جا ینت  امایی   هاانساان کلاواوژیب  هاایژگال. یاسات  اص  ا هایبا ن

ی  ر یاهلا  ها کا  در گونادارناا  یبلهاا معااآن  لبخاابیا ؛است ک  ادام  دارد  سا یاهل

کا    میکاا یعصاب ساتمیکااهش س  ی اارج طیمقابل  با مح  بیا ،یضع لیتوانا :دهایم

 ا جمل  کاهش کیی متابوا یگوارن  گیرتار ناا است  کمبودها یذهخ ها  توسط ناهخجار

 ودکار   سا ی انگ خالا. ا آنجاک  رییعیلان-یاسکلت  هاتلها ی محایددناان میاقبت ا 

 دربارۀ طور  لاص ب  پژیهش. ارتل واها  شلاراا ااخلآ  هادر نس  بلمعا  لادام  دارد  ا

                                                            
1. Peng, Koh, Chung, Chien, & Lin 

2. Gémes  

3. Bednarik & Saniotis 

4. Auto-domestication 
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مستعا ابتلاا  شتییب  سا ی ود اهل  یداب   امیی   هاک  چیا انسان کخامیبحث   لدااال  

 هستخا. یب  ا تلاااد ریان

میااان   ا  ناان نااغ  کایا عوام  میتبط با ارسایدگی درسی ربی رد (3132ای ی کیم )

 ها أعواملی ا جمل  یضعیت تها آن. ذکی کیدنا درصا 2/32 را ندر ال   نا نیو  ارسیدگی

 3 همکااران ی سراوجی. کیدناااستیس نغلی را عام  مهمی در بیی  ارسایدگی قلماااد ی 

 سااان بای  ناهی  یمیان عوام  میتبط با ارسیدگی بارگسااان ی مقالس  نیو  ی رد( 3134)

مخااطق ریساتالی  اان نیو  ارسایدگی درک  میرسیانا نتیج    ال جمعیت ریستالی ژاپ  ب 

 ناهی ک  در دانامی رکی    کار  یها دای  آن را مشغل .مخاطق نهی  است ا  یکمت یلی 

 ناابستی  بیماران ارسیدگی درسی ربی رد (3134) دااتور  ی همکارانبیشتی ا  ریستاست. 

قتصاد  عاما  مهمای در   ائک  مسارسیانا ب  ال  نتیج  بیمارستان عمومی در آرژانتی   در

عوام  اجتماعی میتبط رسی یب رد (3133) همکاران ی یولتسک ریانی است. ها  بیی  بیمار

یضاعیت  ک  عواملی ا جمل  یضاعیت اقتصااد  راید رسیانا ال  نتیج  با سلامت ریان ب  

 احاعباااوا ریانی هستخا. ها  ثییگذار بی بیی  بیمارأام  مهم توجخسیت عی  ه أت انتغاا 

دانشگاا ریاوم  ارسیدگی در اضطیاب ی عوام  میتبط با استیس  نیو  یرسی یب رد( 3134)

باا  درصا اسات. 2/43پانکی  دانشجولان میان درنیو  کلی استیس ک   رسیا ب  ال  نتیج 

مار با دانشجولان پانکی در کشورها  عیبستان ی مااا  نتال  تحقیاق نشاانگی آمقالس  ال  

  ریهخگی در هی جامع  عام  مهمی در استیس ها ادؤریهخگی ی نقش مآن است ک  عوام  

 ی اضطیاب بی  دانشجولان است.

 تحقیق مفهومیچارچوب  .2. 2

 پژیهشگیان بای اعتقاد  یبا ریش کم یدیریش ک یملپارادا  هابا توج  ب  تدایداً اصوا

 یچوب مدهاومهاارا  چ  ارچوب نظایهاستدادا ا  چ  جاب  یدیاست ک  در پژیهش ک  لا

ب  عباارد ؛ (373   ص.3233مان ل)ا پژیهش استدادا نود ها ااؤس الاا ؤاستخیاج س بیا 

                                                            
1. Fujise 
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 ینقشا ها لای نظی ساتین لیآ ماا  لنظی  بیا یدیک ینخاسدر ریش  لاستدادا ا  نظی  گیلد

- نظای تیحساسا جاادلا  بایا هااداد  یی تحل هشپژی خالون  در ریاگبخش ی مکم ااهام

 دارناا ناااپژیهش  ها ی مقواا  ئمساادربارۀ کمک ب  با بودن ذه  محقق  بیا  یمدهوم

پاژیهش  تگیلهااا یمشخصا  ارچوب نظایهاریش چ  لدر ا ج یدرنت(؛ 3233 )محماپور 

ارچوب ها لای در قاااب چ ها  اما ب  نظیل  (3233  مانلای ی رنانی  قاسم   اری)ح ستین

 ویججست بیمار  ریانی را در سا تار جامع  عل  نخاسانجامع  مدهومی توج  ناا است.

اجتمااعی را بالاا در ساا تار اجتمااعی جواما   هاا  کخخا ی معتقانا کا  علات بیمارمی

بی لاا   هاادر الا  ریلکید  ریاقا . د(3234 ماخش دریلاشی   ادا)قاادر جو کیدیجست

لا مشخص  رید حاات  همچون میض لا ناتوانی  بیمار  ریانی نخاسی نخاسی ی ریان لست

بیمار  ریانی حااتی نیسات   ب  بیان دلگی ؛یردآاست ک  محیط اجتماعی آن را ب  یجود می

نود ک  ا  دلگی اعیا  جامع  ب  راید لک  پالگاهی اجتماعی دانست  می؛ بک  درین رید بانا

نود ک  دلگایان ی  را بیماار بیمار ریانی نخا ت  می  نخصدریاق    نسبت دادا می نود.

در ریلکاید کاخش متقابا  نماادل  بای . (26   ص.3233 )رابیخگت  ی یالخبیگ  ریانی بخامخا

در الا  ریلکاید بیماار   .ناودکیا مایأت  نخا بیچسبی ک  دلگیان ب  اریاد بیمار ریانی می

 نود.بخا  است ک  ا  طی  بی ی ب  اریاد  اص نسبت دادا میریانی لک بیچسب لا طبق 

توان کخشگیانی رعاا دانست ک  کخش اجتماعی  ود را بیاساس مع  را میدر الخجا اعیا  جا

ا تلاااد ریانی را  تاآنجاک  گارم  ؛ انا ئکخخا ک  بیا  محیط  ود قامعانی ی تدسیی  بخا می

 نای لاک قاارد داغ ی  کخخاا است ی ا  نظی بانامناد ب دانا ک  می «داغ نخ »لک نو  

 .(31   ص.3234 )گااارم   ر ریابااط اجتماااعی رلشاا  داردبلکاا  د صاادت ناا  در ذاد آن 

 انانشان دادارا پیونا  نادلک بی  عوام  اجتماعی ی سلامت ریانی  پژیهشگیان دلگی  نیا

ک  بی ای ا  مساائ  میباوط با   دهاها نشان میبیرسی (3134  2للاتور د ؛3333 33اللانا)

                                                            
1. E Lund 

2. Annandale ,e,and hunt,k 

3. De la torre 
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  بلکا  باا نابیابیهاا؛ آنان میباوط نیسات  لستی ها یب  یلژگطور مستقیم ب سلامتی اریاد 

ب  بی ی ا  عوام  سا تار  ( 22  ص. 3232) سیاانمحسخی تبیلا  ی  اجتماعی پیونا دارد.

 اقتصاد  دستیابی ب  مخاب  ار نمخا اجتماعی ی جخسیتی در  میخ  ی نابیابی  طبقاتیا  جمل  

ریانای  ها  بیمار الجاد نقش ی ایلاتیل  عوام  اجتماعیا  مهما  نظی الشان  کیدنا.انارا 

اصیار دارنا ک  چ   ییا  کخخایانکار نم را کلواوژینخاسان انتقاد  نقش عوام  بریان .است

 ودنایم ارتل یمت  اجتماع کلدر  هموارا اد لعوام  بانخا ی چ  نبانخا  مشکلاد    لا

 (.3-3  صص. 3233 )اسکخار  

ها    گوناگون بی نگیشهااریهخ  ا  را  معتقا است ک( 3-3  صص. 3233اسکخار  )

 کل  هاااگالمیبوط ب  سلامت د یریهخگ العقا ها ی. سختگذاردیم ییمیبوط ب  سلامت تأث

  یایا  درماان را تعهجامع  ب  نوب   ود ریش  هاااگالی د دهایجامع   اص را نک  م

 دارد شاتی یاحتمااا ب مار یبا  ود ب س ل  ا تلاااد در مقاها نشانا  طی  دلگی . کخای م

 ی درماان ینخاسا بیها  مختلا، آسادر ریهخ  قاًیی عم اخابل یییریهخ  تغ ییتأثک  تحت

 نا.دار یمتدایت

 بندی پیشینه مطالعاتی و چارچوب مفهومیجمع. 3. 2

هی دی عاما  راید ی  بی  پیلشیریانی ی ریان ها    نول  در حو ا بیمارهادر پژیهش

کیا می نود ی تمال  علمی أریانی ت ها  ی  ریهخ  ی اقتصاد در بیی  بیماراجتما  ی همچخ

نایالط اجتمااعی   هااطبق نتال  ال  پاژیهش بیشتی ب  سمت تدسییگیالی سوق لارت  است.

غدلات ا  عواما  ریهخگای ی  اعصااب ی ریان دارد. هاا  گیی  بیمارنقش مهمی در نک 

ریانای در  هاا  بی بایی  بیمار مؤثیعوام   دربارۀنود ک  تبیی  مخاسبی اجتماعی باعث می

اسات ی  یجتماعأ امخش  دارا یرشار ریان پژیهشگیان معتقانا جوام  مارن صورد نپذلید.

با  مخااب    ناابیابی یابیدسات ی تخگاتخا  دارد.  یارتبااط یسا یبا سا تارها ی نظام اجتمااع

  هااییمتغ ی  اقتصااد تیبا یضعهمیاا  جامع کار ی نو  ریابط قارد در  میتقس ار نمخا 

  ااحاال با؛ دارد یها نقش مهمدر آن یریان  رشارها جادلدر ا  ناگی رید خ یشیمیبوط ب  پ
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بیمار  اپیامی  جسمی ی ریانی است. ها  ثیی متقاب ( بی  ابتلا ب  بیمارأا  )ترابط  دیسول 

اما کسانی ک  سابق  قبلی بیماار    ریانی را اراالش دادا است ها  کیینا  ود ابتلا ب  بیمار

هاا آنقبلای بیماار   گایرت  داحتماا بیشتی  ب  ناّ  طبق نتال  تحقیقاد  اناریانی دانت 

 یجود دارد.

 تحقیقروش . 3

 ا  میخ نظیل   است. 3ا  میخ کیدی ی ریش نظیل    ریدر تحقیق پیش نااریش استدادا

دنباا مخا ب امظصورد نپژیهشگی ب  است.3مخاسیستماتیک لا نظام  در ال  پژیهشکارررت  ب 

 بپایدا د ناااطااعا مکاخش ی تعاما  در موضاو   ا  است ک  ب  تبیی  ریالخا توسع  نظیل 

را کش،  هاامخا پژیهش معانی موجود در دادا  طیلق عم  نظام. ای (72   ص.3233 )المان 

ا  تاحاا  ا  قبا    مقواا هااناا را در ظای طی میاح  کاگذار  معانی کش،کخا  می

لاد ی ماا پارادالمی ی در سطوح باااتی نظیل  محاید ب  یاقعیت  اص را ارائ  رمشخص می

 (.3233 )حیار  ی همکاران  دهامی

ابتااا باا توجا  با  حساسایت موضاو  تحقیاق ی گیی  کیدی  در  صوص ریش نمون 

ساپس ا اسات ی ساتدادا نااگیای  هارمخاا اا  ریش نمونا  ها دنوار  دستیسی ب  نمون

راهخماا  اداما  ریناا پاژیهش  ا  میخ گیی  نظی  در جهت کمک ب  پیاالش نظیل  نمون 

ندی بیساتم با  انابا  نظای  جیلان پژیهش ب  نحو  پیش ررت ک  در مصاحب   بودا است.

تاا  ها چ  بیشتی ا  پالانیامان مقوا  جالاا مصااحب اما بیا  اطمیخان هی  دستیسی پیاا نا

ماید  3ی ن  36ش  خخااگان در پاژیهکمشاارکت مصاحب  ندای بیسات ی ساوم پایش ررات.

نداای ا  اعیااا   2ی  بیمارسااتان اعصاااب ی ریان نااهیا بهشااتی کیمااان  ناااا ا تاای یص

اطلاعااد بودنا.  3233در ساا  )ک  هخو  در بیمارستان بستی  بودا انا(   بیمارانهاا انواد

آیر  نانا ک  درنهالات باا کخیک مصاحب  آ اد ی عمیق جم   اا م با استدادا ا  تهاای داد

                                                            
1. Grounded Theory 

2. Systematic approach 
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( تجال  2  گالخشی6  محور 2) کاگذار  با 3ی کاگذار  نظی  3  ثابتها استدادا ا  مقالس

 نانا.ی تحلی  

ن یجاود نااارد ی بی ای ااتداق نظی  بای  محققا  تحقیق کیدی 7ی پالالی 4اعتباربارۀ در

اماا   (377   ص.3233  انا )الماانقاد کمی استدادا کیداانالشمخاان ا  مداهیمی نبی  تحقی

عباارد نود کا  بیا  رسیان ب  معیار پالالی ا  س  تکخیک بهیا گیرت  میری در تحقیق پیش

  کلای را ها  واست  نا تا لارت )بیماران بهبودلارت ( کخخاگانا  مشارکت الخک  ایااست ا : 

اطلاعااد  درساتی لاا نادرساتیمحقاق بایا  دهخاا. آن نظای  درستی بارۀی در کخخاار لابی 

باار دلگای با  میااان تحقیاق    بعا ا  انجام تحلیلاد ی ارائ  نتیج  گیی  کلی  آماادستب 

آمااا را باا بیمااران ی دساتررت تا بار دلگای اطلاعااد با   بیمارستان نهیا بهشتی کیمان

گیی  پاژیهش  بیشاتی ارایاد باا نتاال   ا  بیمار در میان بگذارد. بعا ا  ارائ  نتیج ها انواد

  هاابخا  نظیل  با دادتا سا ت میاجع  نا   ام هااب  داد الخک دیم ؛ تحقیق موارق بودنا

نخاسای ی لاک )دی ندی دکتی  جامع  چخا متخصص الخک سوم  نود؛ ام مقالس  ی ار لابی 

اساتخیاج مقواااد    یساا بی میاح  مختل، کاگاذار    مدهاوم نخاسی(ریان  ندی دکتی

 ی قاسام   ب  نق  ا  حیار  3332)3ایخکل  ی گوبا همچخی  بیاساس دلاگاا  .نظارد دانتخا

نایالط  تلااش نااا اسات تاابیا  اراالش قابلیت اطمیخان پژیهش   (3233  مانلای ی رنان

حااا تغییای  با   میخا  در یطاورکلب  ی نااطااع م  هااتغیییاد پالا  متغیی طیح پژیهش

 نااا اسات.توصای، در تحقیاق طاور دقیاق با ی ال  تغییایاد  کاری نودتوج    یهشپژ

 ذکی ناا است. 3 کخخاگان پژیهش در جایامشخصاد مشارکت
 

                                                            
1. fixed comparison 

2. theoretical coding 

3. open coding 

4. axial coding 

5. selective coding 

6. validity 

7. reliability 

8. Lincoln & Guba 
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 مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش -1 جدول

 هلأت شغل میزان تحصیلات سن جنسیت شماره
اعضای سابقه بیماری در 

 خانوادهدیگر 

 بل  مطلق  بیکار ابتاالی 23  ن 3

  یی مجید بیکار ابتاالی 21  ن 3

  یی ه أمت بیکار ابتاالی 33  ن 2

  یی متأه  بیکار ابتاالی 34  ن 6

  یی مطلق  بیکار ابتاالی 22  ن 2

  یی متأه  بیکار سوادبی 61 مید 4

  یی متأه  بیکار ابتاالی 62  ن 7

  یی مجید بیکار ابتاالی 22 مید 3

  یی متأه  بیکار ادسوبی 23  ن 3

  یی متأه  بیکار سوادبی 34 مید 31

  یی متأه  کارگی سیک  34  ن 33

  یی مجید کارگی سیک  24 مید 33

  یی متأه  کارگی سیک  23  ن 32

  یی متأه  کارگی دلپلم 62  ن 36

  یی مجید آ اد دلپلم 41  ن 32

  یی متأه  آ اد دلپلم 23 مید 34

  یی متأه  آ اد مدلپل 33 مید 37

  یی مجید آ اد دلپلم 22 مید 33

  یی مجید آ اد دلپلم 63  ن 33

  یی متأه  محص  ایسانس 62 مید 31

  یی متأه  آ اد دلپلم 23  ن 33

  یی متأه  آ اد دلپلم 22  ن 33

  یی متأه  کارمخا روق ایسانس 61 مید 32

  یی متأه  با نشست  دلپلم 41 مید  انوادا

  یی متأه   ان  دار روق دلپلم 22  ن نوادا ا

  یی متأه  بیکار ایسانس 22  ن  انوادا
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 هلأت شغل میزان تحصیلات سن جنسیت شماره
اعضای سابقه بیماری در 

 خانوادهدیگر 

  ان  دار دلپلم 23  ن  انوادا
رود 

 همسی
  یی

  یی متأه  با نشست  دلپلم 41 مید  انوادا
 

 ی تحقیقهاهیافت .4

 هااا  ماریب  ییااگدر نااک مااؤثی  یاجتماااع  ها خاایمطااعاا   م  هااا  الاا  پااژیهش

ریالخا کاا گاذار  در سا  میحلا   است. ا  میخ   لنظی  با استدادا ا  استیاتژ یشلپینریا

جملا  با  جملا  صورد ب  کاگذار  )محور  ی گالخشی( صورد گیرت  است ی کاگذار 

یارد میحلا    باا ظاهیناان مدااهیم حاصا  ا  کاگاذار   اط با   اط است. نااانجام 

پیوناا دادا ناانا ی در  هاا  میبوط ب  دادها وا لیمقی مداهیم ب   نالم کاگذار  محور 

مقواااد    در ادام  ریالخا کاگذار  محاور .ادام   لیمقوااد ب  مقوااد عماا میتبط نانا

ارچوب ماا پارادالمی تخظیم نانا ک  هماا در جیلان کاگذار  با  در قااب چآدستکلی ب 

پالاا اعصاب ی ریان در بی  بیمااران   هاماپیای  هاژ   استیاتها خی م  لطنیا ب   ماا  لا

در میحلا    هالاتندر. (3ناک   ) پایدا دمایبهبودلارت  بیمارساتان ناهیا بهشاتی کیماان 

طور مخظم پیدا   ب مقوا  هست  انتخاب نا ی با استدادا ا  تکخیک داستان کاگذار  انتخابی 

مقواااد ی    ی نتیج  گیای (.بخا)نیح  ط داستان در جم  پیونا دادا نا ها با سالی مقوا

 ا  جیلان پژیهش ب  نیح  لی است: آماادستب  لیمقوااد عماا 

یی  نظام معخاالی بیمااران گعواملی هستخا ک  ب  نک  نیالط ی :سا نیالط علی لا سبب

نایالط علای  3در جاایا  اناا.نااامخجی پیلشی پالاا بیمار  ریانی ی ریان ا بهبودلارت  

 .نودمشاهاا میهش اکتشاری در پژی
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 ی فرعی و اصلیهاهمقول مفاهیم،-شرایط علی -2دول ج
 مقوله اصلی مقوله عمده مفاهیم

ا تلاط ریابط   مشکلاد عاطدی در  انوادا  ها در  انوادایجود تخش

اعتقاد ب  گدت ی نخود در جهت ح  مشکلاد   نبود )طلاق(  انوادگی

 ا دیاج نامورق  در  ان  نبود آرامش   شونت در  انوادا   انوادا

 ی ری ناان  ها ب   واست  لیااا یتوجه  بی واهیان ی بیادران

توجهی یااال  ب  تحصیلاد بی    ری ناانها  واستکیدن سیکوب

نبودن آرامش در محیط   ی  د ی  ورد در  انوادا اعو  دری ناان

 رتوجهی همسی ب  بیمابی  توجهی ری ناان ب  بیماری  ب انوادا

گدت ی نخود  

 نبودن  انوادا

سیکوب 

  اعیا  ها  واست

  انوادا

غییعاطدی بودن 

ریابط اریاد درین 

  انوادا

مشاجیا ی تخش در 

  انوادا

یی  کیدن ا  صحبت گکخارا  احساساتی ی عاطدی بودن بیش ا  اناا ا

ها  ا دیاج ی تخشدر نکست   نکست عشقی  با اعیا   انوادا

ب   انودا  ادل  ییابستگ  انت ا  همسی لا دیستتجیب   ی  عاطدی آن

 نکیدنیابستگی  لاد ب   انوادا ی تحم  ها ا  آن  دیر نکیدنی تحم 

 هادیر  ا  آن

حساسیت بیش ا  

 اناا ا عاطدی

نخصیت حساس 

 عاطدی

  ا یاج ا  کار  یرنکستگی  شکلاد اقتصاد  در  انوادا  مبیکار 

یضعیت  ها یکاست  ی گیانیرشارها  اقتصاد  نانی ا  تورم 

بی وردار  ا  امکاناد    عامود رقی در استان  یجاقتصاد  در نهی

 تخگخا  ماای  عام بی وردار  ا  امکاناد تدیلحی  رراهی

 تورم ی گیانی

 بیکار 
 ها  اقتصاد تخش

کاهش حمالت اعیا    کاهش حمالت بستگان  کاهش حمالت دیستان

 هامکلاسی  هاهش حمالت همکاران  ک انوادا
 حمالت  انوادگی نبود 

ها  حشیش ی مار  جوانا  قیص سابق  اعتیاد ب  هییئی   تیلاک 

 ها  تیک اعتیادمتادین  اعتیاد ب  قیص گیدان نریا
 مصی  مواد مخارسو  مواد مخار

 

بی الجاد  مؤثیلکی ا  عوام   ناا تدسیی اریاد مطااع یاساس : بمشاجیا ی تخش در  انوادا

 انوادگی نقش  ها اها ی مشاجیتخش گیدد.مییریانی در اریاد ب   انوادا ب ها  بیمار

 ر  انوادا هید»کخا: بیان می 33 پاسخگو  نمارا .ریانی دارنا ها  ر الجاد بیماردمهمی 

 32پاسخگو  نمارا  «.گیرتم وردن ا  بیادرم پاسخ میبا کتک  یقت مشکلی دانتیم
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اریاد لی ک  ئ. لکی دلگی ا  مسا«رد بودودا ما همیش  مشاجیا ی  د ی  ر  انواد: »گولامی

طلاق لا  یانت همسی  یلژا نقش مشکلاد  انوادگی ب  بی آن تأکیا کیدنابسیار ناا مطااع 

 .عام  مهمی در بیی  بیمار  ریانی معیری ناا است عخوانب 

ریانی ی  ها    ک  ب  بیماربایر بی ال  است اریاد ناا مطااع ر بستی د ی:نکست عاطد

را  توان آنک  می انادانت ا  نخا تی نخصیت یلژاا  احاظ ریان  اناپیلشی دچار نااریان

ب  درد دا هم  »  «پسیم قب  ا  بیمار  بسیار حساس بود: »نخصیت حساس عاطدی نام نهاد

  «.سخ  صبور  انوادا ما بود» ی« داد واهیان ی بیادرانش گوش می

بای  ماؤثیتایل  عواما  لکی ا  مهمناا  اریاد مطااع بیاساس تدسیی   :اقتصاد  هاتخش

ری نام گیرتار لک پاپوش در : »مشکلاد معیشتی ی اقتصاد  بودا است ها بیمار  ریانی آن

همیش  اعصابش ا  بیکار   اورد »  «مح  کار نا ی ال  موضو  باعث ا یاج ای ا  کار نا

بعا ا  ا یاجش حاا ریحی  وبی ناانت ی اگی ماا با  »  «گدتیبود ی ماام ا  آن سخ  م

  «.انداد ای نیسیاا بودلم   ودکشی ای ب  میگش  تم می

ریانای  ها  عام  مهم دلگی در بیی  بیمار عخوانب توانا می نیا ی انوادگ تلحما نبود

بانیا کا  کسی را ناانت  ی   یلی سخت است ک  درگیی مشکلاد  ناگی بانیا: »تلقی نود

بارا پشت م  را  اای کیدم هم  اطیاریانم لکاحساس می»  «حتی ب  درد دا نما گوش دها

باارا هما  عالااانش را در لاک ساانح  مث  کسی ک  لک ؛کسی دانتماحساس بی»  «کیدنا

  رراتم دم لا پیشش مایدر ایج مشکلاتم ب  هیکسی  ن  می»  «انگیا ا  دست دادا باناغم

  «.گیرتمیمیا تحول  ن

توان قلمااد کاید کا  تیل  عواملی میمصی  مواد مخار: مواد مخار را لکی ا  مهمسو 

مقواا  اصالی  لارت  ا  بیمارستان مشتیک بودا اسات.در بی  تعااد  لاد  ا  بیماران تی یص

لی ا جملا  مصای  ها کا  باا  لیمقواااسات مصی  مواد مخاار سو   اکتشاری در تحقیق

 نود.ها  ریان گیدان ی... مشخص میمورری   قیص حشیش  ک تیلا هییئی  
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انا ک  در لک  ماان ی مکاان  ااص جما  مجموع   اصی ا  نیالطی :ا  میخ نیالط 

تا مجموعا  ایضاا  ی احاواا لاا مساائلی را با  یجاود آیرناا کا  اناخاص باا  نوناآمی

ا  مجموع . (337   ص.3237 اکبی  ی صدی  ) دهاها پاسخ می ود ب  آنها  عم /تعام 

یی أثبی نظام معخالی بیماران بهبود لارت  در بساتی مطااعا  تا ا  میخ ا  عوام  در قااب نیالط 

 (. 2 جایا) دارنا
 

 ی فرعی و اصلیهاهمقول، مفاهیم: ایزمینهشرایط  -3 جدول
 مقوله اصلی مقوله عمده مفاهیم

صااقت در  ود  نب ابودن تمکی تخش  ریسابودن امور  ناگیطاقت

کیدن یرداآدغاغ  بی   امشکلاد  ناگی استیس  ریابط اجتماعی

ی   تیس ا  طید دیستان  تیس ا  طید  انوادا  نیا ها   انوادا

 یابستگان

    ناگیها دغاغ 

  ی مشکلاد ئنحوا بی ورد با مسا بارۀها  کاربید  دراایم آمو ش

نیا  ب  آمو ش ی   ا دیاجها  کاربید  قب  ا  نیا  ب  آمو ش  در  ان 

  ا   ناگی  ریانی ی استیسئبی ورد با مسابارۀ مشایرا در

 
مشایرا ی آمو ش 

  کاربید

توجهی ب  نیالط بی  ن ب  نیالط  ناگی میدماتوجهی مسئوابی

ناتوانی  انوادا در   ب  نیالط اقتصاد توجهی بی  اقتصاد  میدم

  بودن درآما ماهیان کم  ضیر ی  لان اقتصاد   ها پیدا ت هالخ

 بیکار 

انکار یاقعیت مشکلاد 

 اقتصاد 

 ها انکار هالخ

نعارها   نیارت تحقق

 نامسئوا

 توجهی ب  عاااتبی

  اجتماعی

 د)یجو امکان صحبت با همکاران   نبودن با میدماارتباط ضعی، مسئوا

صااقت در    نبودارتباط ضعی، ی  ود واهان  دلگیان   دن( لیآب

رساد ی   با  پارتی  هانهادها ی سا ماندر صااقت    نبودمیدمررتار 

همکار  دلگیان رقط با     اجتماعی سودمخاها ضع، نبک  ا تلاس

 هاتوجهی ب  نیالط دلگیان ی توج  ب   ود بی  ها ود 

 گییهیاعتماد درین

  نامو ین ها نبک

 اجتماعی

 گییهیمشارکت درین

سیمال  اجتماعی 

 گییهیدرین

میاجع  نامیتب ب    مصی  نامیتب داری پس ا  می صی ا  بیمارستان

یقو  حوادث غییمتیقب  در  ناگی   ابتلا ب  بیمار  جسمانی  پانک

 رید

 عود بیمار  توجهی ب  درمانیب
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ناود کا   میخا     ناگی لکی ا  عواملی محسوب میها دغاغ ناا ا  نظی اریاد مطااع 

 ناگی در ال  ری گار » :ها الجاد کیدا استریانی در آن ها  یمارمستعا  را بیا  الجاد ب

ب  ری نااانم کا  »  «آمامآنقار سخت است ک  گاهی دیست دارم ا  کاش هیگا ب  دنیا نمی

لگی امیا  با  آلخااا ی د»  «ها م  بانمنام  عام  بابختی آن مگولکخم با  ودم مینگاا می

  «.بهبود ایضا  ناارم

بیماار  ناخا ت ی بهباود توانخا باا ک  می ا  میخ عوام  بارۀ درناا د مطااع اریاتدسیی 

 آمو شمشایرا ی   . ا  نظی ال  اریادها در ارتباط بانخا  مشایرا ی آمو ش کاربید  استآن

)درین  اانوادا ی همچخای  در جامعا  ی محایط  ی مشاکلاد  ئنحوا بی ورد با مسا بارۀدر

عاما   گیی  ی مالیلت بیمار  ریانی اسات.  نک ها میان  میخ عام  مهمی ا  کار  ی...(

 بی اساس تدسایی ارایاد  مهم دلگی  ک  در بیی  بیمار  ریانی در جامع  نقش دارد ا  میخ 

 کخخاا:هاا احسااس مایالخکا  آن؛ توجهی ب  عااات اجتماعی در جامع  استبی  ناامطااع 

تاوان تحما  « هساتخا یتاوجهن ب  میدم بایائوامس»ی « دهخانمی ن ب  میدم اهمیتامسئوا»

عهااا  کیدناا ا  اظهاارنااا ارایاد مطااعا  بیشاتی .ها گیرت  اساتنیالط اقتصاد  را ا  آن

 میخ  مهم دلگی در بیی  بیمار  ریانی  آلخا.ناا ب   انوادا بینمی  اقتصاد  تحمی ها هالخ

اسات. الا   3گییهایجتمااعی درینسیمال  ا  شاا استن توج ک  در تحقیقاد دلگی ب  آن 

ناام  اعتمااد کا   نوعی سیمال  اجتماعی اسات کا  دارا  ناعا  محااید  اساتسیمال  

ناود ی می ها  اجتمااعی محاایدمشارکتی    اجتماعی محایدها نبک اجتماعی محاید 

  دانخااهاا را دنام  مایک  آن ها لا غیلب ها ی دلگیانبا کشیان  ط قیما بی   ود  اصوااً

اگای اعتمااد    در ال  نو  سیمال  اجتمااعی نود.سیمال  اجتماعی مخدی قلمااد می عخوانب 

اصاطلاح با اعیا   انوادا ی دیستان نادلک کا   ال  اعتماد ا  نعا   ولشان   یجود دارد

اگای قایار اسات مشاارکتی اجتمااعی کا  ناام   رید.ریاتی نمای  نودنامیاا می «ها ود »

ال  مشارکت بیشتی تمال    صورد گیید نودان   مذهبی  سیاسی ی مانی میهمیار ا   ییل 

                                                            
1. Bonding social capital 
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هاا  اجتمااعی  اط ا  مشاارکت ها ی دلگیان ب  ناام غیلبا لاباها جیلان دارد تا با  ود 

لی ها )سیمال  اجتماعی درین گییهی( با  لیمقوا مقوا  اصلی اکتشاری در تحقیق  ورنا.می

ن(   دیآبل)یجود   امکان صحبت با همکاران   نبودبا میدم نامسئوا ،یارتباط ضع ا جمل 

نهادها ی  در صااقت   نبودصااقت در ررتار میدم   نبودگیانلی  ود واهان  د ،یارتباط ضع

 گیانلد  همکار  سودمخا یاجتماع  ها ضع، نبک  رساد ی ا تلاس   با یپارت  هاسا مان

 ود. ارایادنامشخص مای ها ی توج  ب   ود نگیالد طلب  نیا یتوجهیب  ها رقط با  ود

  «اناک  میدم را ریاموش کیدادرن اسدان  مسئواأمت»ک  اعتقاد دارنا   میخ  در ال  نااااع مط

 هااها ی سمتتمامی پست»  «در ال  جامع  هیکس ب  رکی  ودش ی نادلکان  ودش است»

تیل  همکارانت ا  دلام نادلکمی یلی در جامع  بیالم مشک  بود ک  »  «با   استبا پارتی

در الخجاا هایکس رقاط با  رکای  اودش »  «رییش بودنا دنا ی آدمپشت ب  آدم  خجی می

 «.است

را  هاای آن گاذاردمیثیی أت هاتعام -بی عم  دارد ک انارا ب  نیالطی  نیالط ماا ل  گی

ا تخدیا، لاا تغییای نیالط علی رک   استلا ب  بیان دلگی نیالطی  خاکتسهی  لا محاید می

 6جایاگی در پژیهش حاضی ب  نیح نیالط ماا ل (. 3233 )حیار  ی همکاران  .دهامی

 .مشخص ناا است
 

 ی فرعی و اصلیهاهمقول مفاهیم،ر: شرایط مداخله گ -4 جدول
 مقوله اصلی مقوله عمده مفاهیم

ام ری ن»گولخا بعیی ا  اعیا   انوادا بیمار  ای را بایر ناارنا ی می

 واهخا ب  تصور ذهخی اریاد  ک  می ربارۀبایرها  غلط د  «ساام است

انا لا نخیان صاا  اریاد  ک  پیش ا  ال  ا  دنیا ررت   ای آسیب بیسانخا

 نا.یجود  ارجی ناار

 بایرپذلی 

ناآگاهی ا  یضعیت 

 بیمار 
عوارض   ریحیاد اریاد بیمار ریان  اعصاب ی ریان  ماریبا   یناآگاه

توانا با  ودکشی لا آسیب ررتار بیماران ریانی ک  می  ر  ریانیبیما

 .م نودأرسانان ب  دلگیان تو

 ناآگاهی نخا تی
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 مقوله اصلی مقوله عمده مفاهیم

   ب  قوا ی قیار  ود پالبخا  نالا دانتن  نخاس بودبسیار یقت

 دادنیسواس نالا در انجام    اجتما  ی مشکلاد کشوربحساسیت 

 حساسیت ب  یظال،پذلی  ی مسئوایت  ها  اجتماعیرعاایت

 
مسئوایت پذلی  رید  

 ی اجتماعی

عواط،     ی مشکلاد اطیا ئحساسیت بیش ا  اناا ا ب  مسا

  گییدگسیخت  ک   واب نب را ا  رید میارکار اجام  گسیخت اجام

  اجتماعی با پیگیی  ئحساسیت ب  مسا    محیط اطیا بحساسیت 

دانت  ا  نخیان ا بار ا   استیس  ها ا  ا بار ا  جیالا ی رساناحظ 

 ها رسان

کختیا عواط، ی 

 احساساد رید 

کختیا عواط، ی 

 احساساد اجتماعی

کختیا احساساد رید  

 ی اجتماعی

قب   دانت  نخصیت ناد  قب  ا  بیمار  دانت  نخصیت اجتماعی بااا

 قب  ا  بیمار  دانت  نخصیت آرام  دانت  نخصیت مطی   ا  بیمار 
 

ی  اجتماعی ریحیاد

 رید 

 

اناارا با   اسات کا   یلبایرپاذ  نااگی ا  نظی اریاد مطااع لکی ا  عوام  مهم ماا ل 

ا  بیمار  ریانای  هاااطلاعی  انوادبی ها دارد.یمار  آندربارۀ ب یمار ی اطیاریان ایببایرها  

کا  در ناود ها ا  پیاماها  بیمار  بیا  رید ی  انوادا باعث مینآناانت  نخا ت کاری  ی

ری نام ساام است ی نیا   ب  درمان لا میاجع  با  پاناک »ک  کخخا   با بیمار  اظهار همواج

ی بیمار  یارد میحلا   نود تا بیمار  در ری ناان لا بیمار عود کخاباعث می ال  امی«. ناارد

بیخاا کا  ناخود ی تصاایلی  را مایدلگی  نود ک  بیمار ا  محیط اطیا  صاااهالی را مای

 واهخا سخخان میا ضبط کیدم ک  دلگیان میدر  لود  ودم احساس می» :بیخخان نمیدلگیا

همیشا  صاااها  عجیاب ی غیلاب : »گولاامای 2بیمار کا  «.کخخا ی علی  م  استدادا کخخا

اما ما باا   ررتار عجیبی دارد اندلالم ک  پسیمر ابتاا مید: »گولا انوادا بیمار می«. نخیاممی

گدات پسایم مایل  ررتارها  میبوط ب  آن آنخا نبودلم ی پاارش مای نی یریا ها  بیمار

تا حااا ررتار لک رید با مشک  ریانی را در  اانوادا »  «نبالا ای را ب  بیمارستان ببیلم. نیست

چیاک   ؛قار بیمار است بایر ناانتیم ک  بیادرم ال »  «بودنشانی یمهبیالمان  م ینالاا بودل
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 واسات  ودکشای میتب  چاقو را بیدانات ی مایکیدن بود ک  لکتبای با ما در حاا صح

 «.کخا

 ملا جتاوان با  ماوارد  ا می نااگی بیاساس تدسیی اریاد مطااع ا  دلگی عوام  ماا ل 

 -یاجتمااع ادیریحی ی اجتماع- احساساد رید کختیا ی ی اجتماع  رید  یلپذتیمسئوا

طاوا  نااگی بسایار در دهخاا کا  تشاکی  مایبیشتی بیمااران را کساانی    انارا کید.رید

 ولشان ی اطیاریاان ی  در قبااکسانی ک  بسیار ؛ اناعاطدی بودا-پذلی ی احساساتیمسئوایت

 انا.ب  جامع  احساس مسئوایت دانت در قباا حتی 

 تعامل ها(-)عمل راهبردها

ل  صاورد ئانا ک  بیا  ح  لک مسا  بامخظور عما هکخش  هاتعام -راهبیدها لا عم 

 نالان ذکی اسات کا  راهبیدهاا با  گیید.یرت  آن ها پالاا نک  میگیینا ی با صوردگمی

. (3233 )حیاار  ی همکااران ناود می گدت کخا نیا گولا ی میآنچ  رید در درین  ود می

نااا اسات. گااارش  2در جاایا ری در تحقیاق پایش تعاما -تیل  راهبیدها لا عما همم

یابستگی عاطدی بیمار ب  پانک ی کادر درماان ی   جایا مشخص است طورک  در ال همان

 هاست. ا  اریاد بیمار عام  مهمی در بهبود  آن هااپشتیبانی ی حمالت  انوادهمچخی  
 

 ی فرعی و اصلیهاهمقول مفاهیم،: ها(تعامل-)عمل راهبردها -5 جدول

 مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم

ن رابط  عاطدی بیمار با کادر درما  بیمارستان بهبود بیمار با بستی  در

ثیی داریها  تجولا أت  ها  پانکیمیاقبت  ن ی پیستاران(کا)پان

 ن حماد پیستاران ی پانکا  درمانیوکن  پانک

یابستگی عاطدی ب  کادر 

 درمان

پشتیبانی حمالتی 

 ی عاطدی 

تشولق بیمار ب    )همارد ( ها  بیمارتوج   انوادا ب  صحبت

  جاا نود  اکارها  متدیق  تا تمیکا ای ا  موضوعاد تخش دادننجاما

ها  رید  ی کیدن مسئوایتمحوا  کیدن آرامش در  انواداریاهم

  الدر طوا ری  ی جو ماریصحبت با ب  اجتماعی ب  رید پس ا  تی یص

  دن انک در چشمان پار ی مادرحلق   احواا ای نان

 یابستگی عاطدی  انوادا

 محیط  انوادا آرامش

 پشتیبانی  انوادا ا  بیمار
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 مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم

  درمانی گییهیالجاد انسجام گییهی در بیماران در جلساد ریان

  ها ری  کاغذنونت  نگیانی   ناگی بیا  گییا ها یدادن نگیانتوضی 

ب     ناگی ها یآمو ش تحم  سخت  هاها ی نگیانیصحبت ا  تخش

 تقاب  بیماراندهی مپاسخ  چااش کشیان عقالا مخدی

 اثیبخشی درمان درمانی  ریانهاانیو

 

ل  ئمسا در پاساخ با گیی  کخش لا عما  معیخای گیی  لا عام نک نک پیاماها: هیجا 

ا  سو  رید لا اریاد  انتخاب  سلامت ریانی مخظور ادارا لا حدظ موقعیتب بیمار  ریانی لا 

تعام  بیماران ریانی -هبیدها لا عم را نود.بیمار  ریانی مشخص می پیاماها  پالاا  نود

تایک مسائوایت  ی ا جمل  الجاد تشخ  ی هایاس در  اانوادا در نیالط موجود ب  پیاماهال

در  نود یمخجیمی   انوادا ها لی   انوادگی ی اجتماعی در رید ی همچخی  اراالش هالخپذ

در پای  واهاا دانات ی  هالخ  داری ی... را   درمانی ی بیمارستان ها هالخ موارد  ا جمل 

اابتا  تدسایی  ؛بیشاتی   واهاا دلاا ها  اطما اانوادا   آیر  اانوادا باناااگی بیماار ناان

  اوابی بای گیای  ثییاد رید  ال  پالاا دااات بی موارد  ا جمل  گون أپاسخگولان ا  ت

 پی انگی  ی موارد  ا  ال  قبی  دارد.

 مقوله مرکزی

در  میامون اصالی در پاژیهش معیرای کاید. عخوانب ن توامقوا  هست  لا میکا  را می

کا  در نظی گیرت  نااا اسات مقوا  هست   عخوانب  «نخصیت آگاا نکخخاا»  ریتحقیق پیش

 ناا ا  بیمارستان اعصاب ی ریان را دارد.توان تحلی  ریالخا درک ی تدسیی بیماران تی یص
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 اعصاب و روان هاییبر بروز بیمارمؤثر بنیاد عوامل اجتماعی ادهالگوی پارادایمی د -1 شکل

 

 گیرینتیجه. 5

 هاا  ماریب  ییاگدر ناک  ماؤثی  یاجتماع  ها خی مری در تلاش است تا تحقیق پیش

تشیل  کخا. در ال   صوص نیالط علای لاا  ا  میخ   لنظی  با استدادا ا  استیاتژ را ریان 

 اعصااب ی ریان هاا  اادها ی یقالعی هستخا کا  بای پالااا بیمارسا  ک  دریاق  ریلسبب

نتاال  مهام تحقیاق الا  لکی ا   نونا.گذارنا  ب  چخا دست  تقسیم میپیلشی( اثی می)ریان

ا   ریانی دارناا. ها  الجاد بیمار در انوادگی نقش مهمی  ها اها ی مشاجیتخشاست ک  

جا  گدت ی ناخود در رد ی تخش ب وها  د ی    در آنلی کهاا انواد  ناانظی اریاد مطااع 

بساتی الا  امای     ی مشکلاد رید  ی اجتماعی اعیا   انوادا در جیلاان اساتئح  مسا

 نیالط علی

 مشاجیا ی تخش در  انوادا

 یحساس عاطد تینخص

  اقتصاد  ها تخش

 ی انوادگ تلحما نبود

 مصی  مواد مخار  سو

 ا  میخ نیالط 

 ی ناگ  ها دغاغ

  ی آمو ش کاربید مشایرا

 ب  عااات یوجهتیب

  یگییهدرین یاجتماع  لسیما

  ماریب ودع

 

 

 نیالط ماا ل  گی

  ینخا ت یگاهآنا   یلبایرپذ

کختیا   یی اجتماع  رید  یلپذتیمسئوا

 ادیریح  یی اجتماع  احساساد رید

  ی رید یاجتماع

 پالاا

 )ریان پیلشی( بیمار  اعصاب ی ریان

 تعام -عم 

ی  یتلحما یبانیپشت

 یاثیبخش  عاط،

 درمان

 اها:پیام

تشخ  ی  جادلا

هیاس در 

 تیک   انوادا

 تیمسئوا

ی  ی انوادگ

  یاجتماع

 شلاراا

  ها خلها

 یادیتاث   انوادا

  رید
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 یانات لکای ا    ا  طای  دلگای سات.ا کایدایا هها ممخاسبی را بیا  بیمار  ریانی در آن

اان ا  دلگی عواملی هساتخا توجهی  انوادا ب  تیبیت ری نبی طلاق عاطدی ی طلاق   یجی  

 تلاحما ا.خکخیا میهاعصاب ی ریان م ها  ک  ا  درین  انوادا  میخ  مخاسبی را بیا  بیمار

 یریان ها  ماریدر بیی  ب گیلعام  مهم د عخوانب توانا ی انوادا ا  اریاد م تلحما نبود ال

کااهش   ها مقواا  مااریقبا  ا  ب طلک  در نیاکیدنا  اظهار انلپاسخگو بیشتینود.  یتلق

 هاا  اریاد  کا  با  بیمار  ا  طی  دلگی انا. انوادگی ی اجتماعی را تجیب  کیدا تلحما

انا ا  بودادارا  نخصیت یلژا نااتداسیی ارائ ا  احاظ   اناپیلشی دچار نااریانی ی ریان

را نیا   اقتصاد  هاتخش ال   بی علایا نام نهاد. «نکخخاا نخصیت حساس»را  توان آنک  می

اعتیاد ب  مواد  .ثییگذار دلگی بی الجاد بیمار  ریانی قلمااد کیدأعام  مهم ت عخوانب توان می

 در اورتعاااد  عام  مهمی در بیی  بیمار  ریانای باودا اسات.  صخعتییلژا مواد ب  مخار

عتیااد رنا  ا  معیا  ا بودناا بساتی   نااا  ا  بیمارانی ک  در بیمارستان مطااعا املاحظ 

  .بودنا هم جوانان بیشتیی بیدنا می

بای نظاام  ا  میخا   ا  عوام  در قااب نیالط امجموع تحقیق ال  است ک   دلگی نتال 

تاوان ا  الا  میاان با  کا  مای ثیی دارنااأتا نااامعخالی بیماران بهبودلارت  در بستی مطااعا 

  یطاقت ریسا باودن اماور  نااگ» اا نا  نظی اریاد مطااع  انارا کید. «ی ناگ  ها غاغد»

ی ئلی مساا « ااستیس یمشکلاد  ناگ  یصااقت در ریابط اجتماع   نبود ی ابودن تمکتخش

 ا.خکخریانی الجاد می ها   میخ  را بیا  بیمارا  ال  قبی  

نتال  تحقیق است ک  در قااب  نیا لکی دلگی ا   ی آمو ش کاربید مشایرااهمیت 

توان راهکار  ک  در ال   میخ  می ثییگذار بانا.أتوانا بی بیمار  ریانی تمی ا  میخ عوام  

نهاد ا  طیلق الجاد بستی آمو نی ی ال  است ک  نهادها  دیاتی ی میدم  مطیح کید

 ود تجیب    ناگیلی ک  بیماران ریانی را در هااا  مطلوب بیا  اریاد ی  انوادمشایرا

 ا  میخ احساس محییمیت نسبی دلگی عام   ا.خبیمار  بکاها ا  ناد ختوانمی انا کیدا

تعااد  بی آن حکالت دارد. «عااات اجتماعی»در قااب مقوا   ناااست ک  تدسیی اریاد مطااع 
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کخخا    ناگی میاسدان  در جامع أکخخا ک  متاحساس می با  ود ناا لاد  ا  اریاد مطااع 

  ا  طی  دلگیتوج  ناارنا.  اجتماعی جامع ی  یریهخگ نیالط اقتصاد   ب  انک  مسئوا

ا  در الجاد ملاحظ  در ورنقش  ا  میخ نیالط  عخوانب نیا  یگییهدرین یاجتماع  لسیما

با کشیان  ط قیما بی   اصوااً ال  نو  سیمال ریانی بیا  اریاد دانت  است.  ها  بیمار

 نعا  محاید اعتماد  نت ی با دا دانخا(میها را دنم  ک  آن ها لا غیلب) ا ی دلگیانه ود 

عیا   انوادا ی دیستان نادلک ک  ا  ولشان  ک  ا  سط   امشارکت ی ارتباطاد نبک 

  اگی قیار است مشارکتی صورد گیید رید.ریاتی نمی  نودنامیاا می «هاود  » اصطلاحب 

ا   ها یان ب  نام غیلبی دلگ لاباها جیلان ال  مشارکت بیشتی تمال  دارد تا با  ود 

ال  نو  سیمال  با اراالش ناد  بستی مخاسبی را   ورنا.مشارکت ها  اجتماعی  ط می

  .کخاریانی مهیا می ها  یی  بیمارگبیا  نک 

ا  کسانی کا  بیماار  اعصااب ی ریان را  بسیار تعااد نتال  دلگی تحقیق ال  است ک  

دچاار عاود دیباارا  رستان  در مااد  ماان کوتااهیپس ا  تی یص ا  بیما انا کیداتجیب  

را با  بیمارساتان هاا آناناا مجبور ناا دیبارا  الشان هااتا آنجا ک   انواد انابیمار  ناا

 «یتب داریممصی  نا»  بی عود مجاد بیمار مؤثی . لکی ا  عوام  کخخای بستی   نابا گیدانا

 است.

اسات. گای نایالط ماا لا   دارد همیت استریانی ا ها  بیمار بارانکت  دلگی  ک  در

اطیاریاان ی ناخص انارا با  بایرهاا   گیلکی ا  نیالط ماا ل  عخوانب  ناآگاهی نخا تی

توانا آن را الجاد ا  بیمار  ریان ی عواملی ک  می هاااکثی  انواد .بیمار ا  بیمار  ریان دارد

گیرت  ناد»انا ی ال  موضو  باعث    آن اطلاعی ناانتها ا ی همچخی  ا  علالم ی نشانخکخ

ی   راید  یلپاذتیمسئواتوان ب  گی میا  دلگی عوام  ماا ل  در بیمار ناا است. «بیمار 

پاذلی  ی نخصایت ارایاد را دارا  ناوعی مسائوایت هاا انوادی ک  اکث نارا کیدا یاجتماع

عواما  ماذکور در  اناا.   انوادگی ی اجتماعی معیری کایدائبودن در مساعاطدی ی حساس

ساو  تواناا راید را با می «یی اجتماع  احساساد ریدنکیدن کختیا»گی کخار عام  ماا ل 
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مشاک  »بیمار در دیران قب  ا  بیماار   اود   کخخاگانا  نظی مشارکتبیمار  هاالت کخا. 

مقوا  کختیا احساساد راید  ی ست. دانت  ا«   ی مشکلادئمسا ب حساسیت بیش ا  اناا ا 

ی   ئا  اناا ا ب  مساا شیب تیحساسلی ا جمل  ها مقوا  اصلی با  لیمقوا عخوانب تماعی اج

  یدیگیک   واب نب را ا  رید م خت یگسارکار اجام  خت یگسعواط، اجام  مشکلاد اطیا 

 الا بار ا  جیا  ااحظ   ییگیبا پ یاجتماع  ئب  مسا تیساس  حاطیا  طیب  مح تیحساس

نااونا. ا  نظاای معیراای ماای ها ا بااار ا  رسااان انیداناات  ا  نااختیساساا  ها ی رسااان

یلژگی  ااص   (نااکخخاگان در تحقیق )پخ  ندی ا  اعیا   انوادا بیماران بستی مشارکت

توان با مقوا  اصلی ریحیاد اجتماعی ی رید  مشخص کاید کا  بیمار را قب  ا  بیمار  می

دانات     مااریقبا  ا  بساط  باااا  یاجتماع تیدانت  نخصلی ا جمل  ها نام   لیمقوا

   مااریآرام قبا  ا  ب تیدانت  نخص   یمط تیدانت  نخص   ماریناد قب  ا  ب تینخص

دارا  لک ریحی  اجتماعی ی  ناادها ک  اریاد مطااع مشخص کید. ال  مشخصاد نشان می

 انا.رید  مهیبان ی حساس بودا

گیای  کخخاگان جهاتمشارکت حاکی ا  آن است ک راهبیدها ی تعاملاد  دربارۀاما نتال  

پالااا بیماار  اعصااب ی ریان را در  بارۀنان درذهخی  ود لا بایرها  حاکم بی طی  تلقی

خخاا کا  ا  ساو  کجهت بهبود  با مقوااتی ا جمل  پشتیبانی حمالتی ی عاطدی مشخص می

یابستگی عاطدی   و  دلگیا  س گیید. انوادا ی همچخی  کادر درمان در بیمارستان نک  می

ثیی بسیار  لاد  بی بیماار  ریانای أتوانا تب   انوادا ی دریاق  پشتیبانی  انوادا ا  بیمار می

 ناا در بیمارستان دانت  بانا. اریاد بستی 

ریانای ی  هاا  لکای ا  پیامااها  بیمارحااکی ا  آن اسات کا   نتال  حاص در پالان 

 هاا  اناا کا  پیامااها  بیمارها اذعان دانت آن وادا است.الجاد تشخ  در  ان  پیلشیریان

 یاگایانگیباا  تشاخ  در  اانواد جاادلا   انوادا  اعیا یناراحتریانی با مداهیمی ا جمل  

با نیی  بیمار  ریانای  ناا است. همیاای  انوادگ  هاتییک مسئوای ت تیک نغ   ینغل

 نونا.همیش  با استیس ا   واب بیاار میدلگی اعیا   انوادا   بیا  لک رید در  انوادا
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هاا   اانوادگی ی توان ب  تیک مسئوایتمی بیمارا  دلگی پیاماها  بیمار  ریانی بیا  

لکی ا  مشکلاتی کا    ا  طی  دلگی کید.ناا انارا مقوا  اصلی استخیاج عخوانب اجتماعی 

آیر درماان اسات.   سیسامها اراالش هالخ  کیدناهم  اعیا   انوادا بیماران ب  آن انارا 

  «آیر  اانوادانان»گی پار  انوادا ک  ا    انوادا همیاا است.ها هالخ اراالشال  اراالش با 

حتی پوا  یلان لاک ناان »  ها  نغلی  ود بیسانود  دلگی نتوانا ب  رعاایتمحسوب می

کا  طور ؛ ب ناود  درمان سیسام آیر میها می  هالخأت  ا  طی  دلگی «.خواهخا دانترا ن

  «. ها  دیاتی جا   اای بیا  بیماران ناارنااکثی بیمارستان»

ی همچخی  مقواااد اکتشااری    حاص هااری بیمبخا  ریالخا تحقیق ی داددر تحقیق پیش

در مقواا  هسات   عخوانبا  «نخصیت آگاا نکخخاا»در میحل  موسوم ب  کاگذار  گالخشی  

ناا ا  بیمارستان تحلی  ریالخا درک ی تدسیی بیماران تی یصک  توان نظی گیرت  ناا است 

عاما   عخوانبا بیناا ی اعتیااد تی بیمارانی ک  ا  اعتیااد رنا  مای. حاعصاب ی ریان را دارد

ها    آنهااب  قوا  انوادبیشتی ها هم نقش مهمی دانت  است  بیانگیاانخاا بیمار  ریانی آن

در توضی  مقوا  هست  میکاا   انا.ا  عود بیمار  بودا اریاد  با ریحی  عاطدی حساس قب 

حساسایت    اجتمااعی ئمساا ا جمل  مشکلاد  نااگی  یلئ  مساببالا گدت ک  حساسیت 

  اجتمااعی ئکیدن ماایم ا بار حوادث ی مساپذلی  نالا  دنباااحساس مسئوایت عاطدی 

  ئبا  مساا   ریحیا  حساسایلی ا  ال  قبی  باعث ناا است کئی مسا ها ا  جیالا ی رسان

 یاسی ی حتی ریهخگی دانت  بانخا ی احساس نگیانی ماایم ک  گااهیس اقتصاد   اجتماعی 

اا مای  بای  گا اسات. کیدارا مستعا بیمار  ریانی  هاآنگیید  یم «واب نب را ا  چشم »

  توانا انساان را در الا  غدلت میادلوانگی ی سلامت همچون مولی بارلک است ک  احظ 

هما  ارایاد اگای علاالم ی پیامااها   مسیی ناهموار ا  سلامت ب  دام بیمار  ریانای انااا د.

ا  دردناک ا   ناگی ا  ال  پ  بارلاک توانخا در احظ می  ریانی را درک نکخخا ها  بیمار

  هاای کادر درمانی ی نایو هااب  پیتگاا جخون بیدتخا ی گاهی حتی با تمامی  حماد  انواد

لی کا  حاضای با  مصااحب  هااا انواد بیشتی یرنا.آنتوانخا بهبود  دائمی ب  دست  پانکی
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