


تجارب اعتقادات مذهبی بیماران

HBVمبتال به عفونت 

یک مطالعه کیفی 

(PhD)علی ذبیحی

(PhD)لیال ولی زاده

(PhD)وحید زمان زاده

(PhD)رضا نگارنده

(PhD)سیده رقیه جعفریان امیری

دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی بابل



معرفی مسئله



وصبخصجهاندربهداشتیمشکالتترینعمدهازیکیبهپاتیت
.رودمیشماربهتوسعهحالدرکشورهایدر

درنفرمیلیارد2ازبیشجهانیبهداشتسازمانگزارشاساسبر
یعنینفرمیلیون350ازبیشوداشتهمواجههبهپاتیتویروسبادنیا

زانمیاینازکههستندعفونتاینبهمبتالدنیامردمدرصد5حدود
.باشندمیآسیایی75%

دربطوریکهاست،دنیادرمرگعلتدهمینبهپاتیتعفونت
مزمن،هپاتیتبهابتالعلتبهسالهردرمرگمیلیونیکحدود

.باشدمیکبدسرطانوسیروز

ویروسحاملنفرمیلیون2حدودآمدهعملبههایبررسیاساسبر
.دارندوجودایراندربهپاتیت



جسمی،عملکردمحدودیتموجبتواندمیمزمنهپاتیت
ارانبیمازبسیاریدرزندگیکیفیتکاهشنهایتاًوذهنی
.گردد

درمخموادمصرفبابیماریاینارتباطازبیمارانایناکثر
.دارندموضوعکردنپنهاندرسعیوبودهنگرانسخت



بهبیماریانتقالنگرانهپاتیتیبیمارانکهدادنشانایمطالعه
برقراریازوهستندخودروزانهارتباطاتدرنزدیکان،ودوستان

.ترسندمیآنهاباارتباط
ازمراقبتوکارکردنتوانایی،شغلکردنپیدالحاظازبیماراناین

.شوندمیمشکلدچارهایشانخانواده

انگبهمربوطمسائلامروزدنیایدرهپاتیتبیمارانمهممشکالتاز
تتعامالوعادیارتباطاتبرقراریخاطربهبیماریافشاءواجتماعی
.باشدمیمناسباجتماعی



کنندمیکتمانرابیماریدیگرانباعادیارتباطبرقراریبدلیلبیماران.
شدهنانجامپژوهشیبهپاتیتبیماریاجتماعیمسائلدقیقجزئیاتخصوصدر

.است

هستندزندگیپنجمو،چهارمسومهایدههدربهپاتیتمبتالیانبیشتر.



درهاییمحدودیتآن،ماهیتبودنمزمندلیلبههپاتیتبیماری
مقابلهایستراتژیهاازاستفادهوکردهایجادبیمارانازبسیاریزندگی

.سازدمیضروریرازندگیکیفیتارتقاءجهتای

یهایبیمارمدیریتوهدفمندزندگییکداشتندرمعنویاعتقادات
.استمؤثرمزمن



 ًاهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، توجه روانشناسان واخیرا

پزشکان را به خود جلب کرده و نیازهای معنوی در زندگی مدرن و 

ماشینی جدید در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم کرده اند 

 و داشتن یک زندگی هدفمند و معنی دار نقش مؤثریمعنوی باورهای

در بهبود بیماری های جسمی، کاهش دوره نقاهت و تحمل بیماریهای 

.  صعب العالج دارد



یالتتماکهافرادیمیاندرواستنیکیوخیرابعادازبعدیمعنویت

.استهمراهافسردگیکاهشبادارندمذهبی

حوادثواتفاقاتبرابردرکههستندعواملیمعنویتودین

اهشکبهمنجرتواندمیوکندمیمحافظتافراداززندگیناخوشایند
.گرددافسردگیاختالل



هدف پژوهش

از Bدرک و تبیین عمیق  تجارب بیماران مبتال به هپاتیت 

.معنویت گرایی و ارزشهای مذهبی در زندگیجایگاه 



سواالت راهنما ی مصاحبه با بیماران

کنیدبیانرابهپاتیتبیماریازخودتجربیاتد.

؟بودچگونهبیماریتشخیصازاطالعازبعدتانالعملعکس

دهیدتوضیحرابیماریبامقابلهراهبردهای.

یحتوضبیشتررامورداینچیه؟...ازمنظورتان:کاوشیسؤاالت

.بزنیدمثالیکدهید؟



مع
وري  دآدهروش  ج 

هاآ 

مصاحبه:
 بدون ساختار عمیق و
و پیگیرسؤاالت باز
30 دقیقه105تا
استفاده از ضبط صوت
یادداشت در عرصه



کیفی:مطالعهنوع
گراییطبیعت:پارادایم

رکزمتبریز،وبابلشهرهایدرمانیبهداشتیمراکز:مطالعهعرصه
وکبدبیماریهایتحقیقاتمرکزوبابلرفتاریبیماریهایمشاوره
آملشهریورهفدهبیمارستانگوارش

:گیرینمونه
شدهتعریفمعیارهایاساسبرکنندگانمشارکتانتخاب

تنوعحداکثرباوهدفمند
(کنندهمشارکتنفر18بامصاحبهمورد18)اشباع



وهش   ژ  اسی پ  ن  روش  ش 



نمونه یادداشت در عرصه

کهتیوق،خوردزنگخانمکنندگانمشارکتازیکیتلفنمصاحبه،حین

دهمشاهاتفاقیبطوربردارد،کیفداخلازراموبایلشگوشیخواست

دازهانبهرنگسبزشدهدوختهایپارچهبستهیکگوشیباهمراهکردم

چیناوکهکردمسؤالکنندهمشارکتاز.افتادبیرونکیفشازنمازمهر

یاتآآندرکههستدعابستهیکاینکهگفتند،پاسخدرایشانهست؟

خداازودارمهمراهبههمیشهمادرمتوصیهبهوشدهنوشتهدعاوقرآن

.بدهشفارابیماریموکنهکمکمخواهممی

(الهیقرب)دینیهایآموزهازاستعانتبابیماریباآمدنکنار

بیمارستانگوارشوکبدبیماریهایتحقیقاتمرکز.......



هاداده تجزیه و تحلیل 



استراتژی ها و ابزار تحلیل

مداوم و پارادایم کد گذاریو انجام مقایسهاز داده هااستفاده از سؤال



مشارکت 
کننده

سن
محل مصاحبهراه انتقالزمان تشخیصوضعیت تأهلتحصیالتسطحشغلجنس(سال)

محل کاردندانپزشکیسال5متأهلسیکلکشاورزمرد132

منزلتاتو کردنماه7متأهلسیکلرانندهمرد224

مرکز مشاورهنا مشخصا سال متأهلدیپلم آزادمرد337

مرکز مشاورهمادر به فرزندسال5مجردکارشناسی ارشددانشجوزن424

محل کارنا مشخصسال15متأهلکارشناسی ارشدآزادمرد542

مرکز بهداشتنا مشخصسال13متأهلکارشناسیکارمندمرد649

مرکز بهداشتنا مشخصسال2متأهلسیکلکارگرمرد750

مرکز بهداشتمادر به فرزندماه10متأهلسیکلخانه دارزن838

مرکز مشاورهمشخصناماه6متأهلدیپلمخیاطزن923

مرکز بهداشتمادر به فرزندسال6متأهلدیپلمخانه دارزن1021

مرکز بهداشتفرزندمادر بهسال11متأهلفوق دیپلمخانه دارزن1132

مرکز بهداشتدندانپزشکیماه14متأهلابتداییکارگرمرد1245

مرکز بهداشتنا مشخصسال7مجردکارشناسیکارگرمرد1326

مرکز بهداشتدندانپزشکیسال10متأهلابتداییخانه دارزن1434

مرکز مشاورهمشخصناسال3متأهلسیکلدارخانهزن1537

مرکز تحقیقاتنا مشخصسال14متأهللیسانسکارمندمرد1647

تحقیقاتمرکزفرزندمادر بهسال6متأهلدیپلمخانه دارزن1728

مرکز تحقیقاتنا مشخصسال5متأهلدیپلمکارمندمرد1835



مدیریت و  تحلیل داده ها

=هاابزار مدیریت داده



هنمونه ای از کدگذاری باز استخراج شده از متن مصاحب

«خاطربهو،بیامخودمبهبیشترشدهسبباومدهپیشبرایمکهمسئلهاین
،شدبهتردیدگاهمکردم،دورخودمازرانومیدیویأسرفتارمدرخدابهنزدیکی

-میریبیشتمواظبترفتارمتواالنبودم،منفیآدمخیلیبیماریازقبلچون

بیشترداخبهکنممیاحساسشدهباعثبیماریهمینوشدهبیشترتمدقیاکنم
(P17)«.شدمترنزدیک

«داخبهامتوکلهمیشههستممبتالکهفهمیدمشدممریضکهوقتیاز
درهموباشیمخدایادبهبایدهمیشهوداره،دوستخیلیروآدمخداوهست
-دهبنمنمیگهخداو.بزنیمصداراخداباید،سالمتیزماندرهموبیماریزمان

منشفایبرایحتیشوهرموکنممیدعانمازسرهمیشهدارم،میدوستراام
(P18)«....وکردهابوالفضلسفرهیهنذر



اصلیطبقهطبقه فرعیکد باز

کهدادهوتبهروبیماریاینخدافکرکن-بودهتقدیرتکهفکرکن

واددقراراینجوریخداوندشاید-نشیکشیدهانحرافوبدکاربه

کنهامتحانمنوخواست

بیماری تقدیر 

الهی

معنویت 

گرایی

بهبیشترکهشدهعاملیبیماریاین-هستخدابهامتوکلهمیشه

نمازبیشتراالن-شدمنزدیکخدابهکنممیاحساس-برمخداسوی

.شدبیشتراممعنویتوخوانممی

قرب الهی

نچنیمنکهبدوننبایدهمکارانمدینیووجدانیاخالقی،نظراز

اگه-هستهموجدانییهکهمیادخودشبهآدم-دارمروبیماری

الناسحقمیشهاینکنم،آلودهرادیگرانونگمرابیماریم

بیداری وجدان

کنممییبیشترمواظبترفتارمتو-شدبهتردیدگاهمبیماریازبعد

رشد و بالندگی.شدهربهتجباافرادمثلرفتارمبیماریازبعد-شدهبیشتردقتمیا



مالحظات اخالقی

:بودندزیرشرحبهپژوهشایندرتوجهمورداخالقیکاتن

امهنطی)تبریزپزشکیعلومدانشگاهاخالقکمیتۀازموافقتکسب
(93/4/5مورخه5/4/2949شماره

تبیکرضایت نامۀگرفتنوکنندگانمشارکتبرایپژوهشاهدافبیان
آنازاستفادهوصداضبطدستگاهازاستفادههدفتوضیح
شرکت کنندگاندلخواهبهمصاحبهمدتوزمان،محلتعیین
ازهاییبخشبیاندرکنندگانمشارکتمختاریخودواستقاللرعایت

شانتجربیات
اطالعاتماندنمحرمانهوراز داریاصلرعایت
قتحقیدرشرکتادامۀازانصرافدرشرکت کنندگانبهآزادیحقدادن

پژوهشازمرحلههردر
کیالکترونیوچاپیمنابعومتونازاستفادهدرمؤلفینحقوقرعایت



یافته های پژوهش



وهش   ژ  ه هاي پ  ت  اف  لاصه ی  خ 

 طبقه فرعی خالصه 4، (معنویت گرایی)یافته ها در یک طبقه اصلی
.شدند

طبقات فرعی عبارتند از:

بیماری تقدیر الهی
قرب الهی
بیداری وجدان
رشد و بالندگی



یافته ها    

بیماری تقدیر الهی:

آنهابرایخداوندکهدانستهتقدیریرابیماریکنندگانشرکتازبعضی

.شدتسلیمنموده،مقدرخداوندکهآنچهبهبایدوزدهرقم

«...بوده،تقدیرتکهفکرکنونکنفکرشومیگهکهبابامقولبه

یدهکشانحرافوبدکاربهکهدادهتوبهروبیماریاینخدافکرکن

(P17).«نشی

«...بهتاکنهامتحانمنوخواستودادقراراینجوریخداوندشاید

طریقاینازونکنممنتقلدیگرکسبهروبیماریونشمکشیدهبدکار

(P10).«گیرممیقلبقوتخیلی

معنویت گرایی



یافته ها    

قرب الهی:

مظاهربارزترینازیکیخدابهبیشترتوجهونزدیکی

.دبوهامصاحبهدرکنندگانشرکتازبرخیتوسطگراییمعنویت

«خداایدبوهستخدابهامتوکلهمیشههستم،مبتالفهمیدمکهوقتیاز

وکردهابوالفضلسفرهنذرمنشفایبرایحتیشوهرمبزنیم،صدارا

...».(P18)

«اینهکزمانیازوبرمخداسویبهبیشترکهشدهعاملیبیماریاین

نمازربیشتاالنشدم،نزدیکخدابهکنممیاحساسگرفتمروبیماری

(P17).«شدبیشتراممعنویتوخوانممی

معنویت گرایی



یافته ها    

بیداری وجدان:

رعایتمذهبی،اعتقاداتگرفتننظردرباکنندگانمشارکتازبعضی

کردنمخفینمودنلحاظوالناسحقگرفتننظردروجدان،اخالقیات،

.دکردنمیاحترازبیماریکتمانازکبیرهگناهودروغعنوانبهبیماری

«بهدمآوبودوجدانبیماریاینبهابتالازپسمنتجربهبهتریننظرمبه

پستقاصبایدآدمموضوعییهخاطربه.هستهموجدانییهکهمیادخودش

(P11).«بده

«.اخالقرعایتووجداناین،کناردروضعیفهرسانیاطالعکردمعرض

یامارستانبیبهاگرنکنه،کتمانرابیماریشوبشهرعایتبایدشخصایمانو

الناسقحمیشهاینکنم،آلودهرادیگرانونگمرابیماریموبرمدندانپزشکی

معنویت گرایی



یافته ها    

رشد و بالندگی:

نوعی،بیماریبهابتالازپسکردند،عنوانهامصاحبهدرکنندگانمشارکت

بهتنسبدیگرانوخودمورددرآناننگرشورفتاردرتکاملورشدتحول،

.شدایجادبیماریازقبل

«بهومکنمیرعایتروچیزهاخیلیکنممیاحساسبیماریبهابتالازپس

ابافرادمثلخیلیرفتارتوگرفتیراساله45فردیکعقلخواهرمقول

(P10).«بشهبیشترخیلیاعتقاداتمشده،باعثبیماریده،مینشانتجربه

«بودم،منفیآدمخیلیبیماریازقبلچونشد،بهتردیدگاهمبیماریازبعد

شتریبیمواظبترفتارمتونیست،اخالقیخوشازبهترهیچینه،االنولی

(P17).«شدهبیشتردقتمومیکنم

معنویت گرایی



بحث و نتیجه گیری



ماریبیبهابتالازبیمارانمذهبیتجارببیانمطالعه،اینازهدف

.بودBهپاتیت

اتاعتقادوباورهابهبازگشتبیانگرحاضرمطالعههاییافته

انکنندگمشارکتدرکهباشدمیشدهفراموشارزشهایومعنوی

شدههتجربمعنویهایفعالیتوخدابابیشترارتباطصورتبه

.است

بحث



بحث

الهیتقدیرمطالعه،ایندرگراییمعنویتاصلیمفاهیمازیکی

داوندخسویازشدهمقدرسرنوشتبهراسخیاعتقادبیماران.بود

.داشتند

زنانما،مطالعهنتایجمشابهنیزهمکارانوطالقانیمطالعهدر

اوندخددستاندرآنانبیماریکهداشتندعقیدهسرطانبهمبتال

.(20)است

خواستراخودبیماریبیماراندیگرایمطالعهدرهمچنین

تمشیوهدیهعنوانبهراآنازناشیرنجودردودانستهخداوند

.(21)گرفتندنظردرالهی

سرنوشتمانندباورهاییکهاستاهمیتحائزنکتهاینذکر،

یوهشدرتغییرایجادمانعاستممکننگریمقدروالهیتقدیر

هایبرنامهدرمشارکتدربیمارتمایالتکاهشوزندگی

.شودپیشگیریومراقبتی



بحث

ابلهمقدربیمارانگراییمعنویتدیگرمهممضامینازالهیقرب
.بودبیماریبا

بهوسلتخدا،بهتوکلبابیمارانکهدادنشانحاضرمطالعهنتایج
رگاهدبهبیشترتقربجهتعبادیهایفعالیتانجاموائمهودعا

.نمودندمیاستفادهخداوند

ترشحنیایشودعاهنگام(2009)کوئینگنظراساسبر
وشدهمتوقفنفریناپینورونفریناپیکورتیزول،هورمونهای

ومتعادلباعثنتیجهدرکهشودمیتقویتفردبدندفاعیسیستم
.(23)شودمیفردشدنآرام

بهدبایبیمارانازمراقبتدردیگر،مطالعاتبهتوجهباهمچنین

ازیکیعنوانبهنیایشودعابهتوسلخدا،بهتوکلمقوله

.شودتوجهمؤثرایمقابلههایاستراتژی



بحث

یکودروغعنوانبهرابیماریکتمانبیمارانمطالعهایندر

بموجوکردندمیتلقیالناسحقنمودنپایمالوکبیرهگناه

.شدمیآنهاوجدانآزردگی

هپاتیتبهمبتالبیماراننیزهمکارانوپورحسنمطالعهدر

رابیماریکهدهدنمیاجازهآنهاوجدانکهکردندعنوانمزمن

.(25)کنندپنهان

هپاتیتبهمبتالبیماراندرصد60ازبیشدیگرایمطالعهدرB
ودهبوبیماریانتقالخطرمعرضدردیگرانکهداشتنداعتقاد

.(11)بودنددیگرانبانزدیکارتباطبرقرارینگران



بحث

لتحوومعنویاتبهگرایشوتمایالتحاضرمطالعههاییافتهبراساس
رشدپختگی،بهمنجرHBVعفونتبهابتالازپسافرادزندگیدرشدهایجاد

.استگردیدهآنانفردیتکاملوبالندگیو

ایطشرورویدادهابامواجههکهاستدادهنشانتحقیقاتوهابررسینتیجه

خودزندگیهببیشترافرادتاباشدفرصتیتواندمیخودکننده،تهدیدوسخت

راودخقوتنقاطوتواناییپیشازبیشوبخشندمعناآنبهکرده،فکر

.(26,27)یابندرشدمسیرایندروبندندکاربهراآنوبازیافته



نتیجه گیری

،زندگیبرکنندهتحریکنیرویمعنویاعتقاداتکلیطوربه

هبمنجرمعنویاعتقادات.استافرادارتباطاتورفتارسالمتی،

رمسیدرگرچه.شودمیبیماراندرروانیروحیفیزیکی،تعادل

پنهاناستممکنانسانوجوددرمعنویارزشهایوعقایدزندگی

میکنندهتهدیدومهمحادثهیکبروزاماگردند،کمرنگیاشده

یمعنواعتقاداتوارزشهاازدستهاینمجددشدنزندهسببتواند

..گرددانسانفطرتدر



نتیجه گیری

بهالابتنظیرسختشرایطبامواجههحاضرمطالعهنتایجبراساس

فکراتتبهبازگشتباافرادتااستفرصتیخودهپاتیت،بیماری

وندبخشمعنیخودشانزندگیبهدیگرباردینیارزشهایومعنوی

گونهنایانعکاسلذا.گردندمسلطبیماریوزندگیدشوارشرایطبر

ائمهونیایشودعابهتوسلخدا،بهتوکلنظیربیمارانتجربیات

ظامنمسئولینتوسطدینیهایآموزهواعتقاداتازاستمدادواطهار

هدایتگریومساعدتهمراهبهدرمانیبهداشتیپرسنلسالمت،

.گرددمیپیشنهادمذهبیودینیکارشناسانوروحانیون



از حسن توجه شما بسیار ممنونم


