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  چكيده
و  يآوري اطالعات ضرور جمع ياصل ديآنها بوده و كل يانسانن أاحترام به ش ي نشانه ماران،يش كردن فعاالنه به صحبت بگو: مقدمه

 نده،يپزشكان آ يرفتار يعلمي به عنوان الگوها هيأت ينقش اعضا تيبا توجه به اهم. گردد محسوب مي يمشاوره پزشك تيموفق
گوش  يتوانمند يحاضر به بررسمطالعه . رسد به نظر مي يمؤثر، ضرور يارتباط درمان يقراردر بر دياسات يتوانمند تياز كفا نانياطم

  .پرداخت 1389-90مشهد در سال يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك ينيعلمي بال هيأت يدر اعضا مارانيكردن فعاالنه به ب
دانشگاه  يعلمي دانشكده پزشك پزشك عضو هيأت 30مربوط به  مارانيب تيزيمورد و 320 يمقطع يفيپژوهش توص در اين: ها روش

بود  ALOS globalها پرسشنامه  داده يابزار گردآور. ، مورد بررسي قرار گرفتانتخاب شدند يتصادف اي مشهد كه به روش طبقه يعلوم پزشك
با روش  ينيمشاوره بال 330تعداد . تأييد شده بود) α=87/0(آلفا كرونباخ  بيضر ي محاسبهبه روش آن  ييايآن به روش محتوا و پا ييكه روا

و  يتنيمن و كيپارامتر ريغ يها و با انجام آزمون JMP4افزار  ها با استفاده از نرم داده زيآنال .ديو ساختاردار مشاهده، و ضبط گرد يمشاركت ريغ
  .مورد استفاده قرار گرفت يكم يرهايارتباط متغ يبررس يبرا يخط ونيو رگرس رمنياسپ يستگهمب بيضر. ديانجام گرد سيكروسكال وال

 57/2نمره گوش كردن فعال پزشكان،  انهيم .بودند دهيند يآموزش چيه يارتباط يها مهارت نهيعلمي در زم هيأت ياعضا% 30: نتايج
گوش كردن  يها مشاهدات در اكثر مؤلفه ينما. بود 5رتبه  نيشتريو ب 43/1رتبه گوش كردن فعال  نيتر كم. ديمحاسبه گرد) 5برمبناي (

و  يمنف ينوبت داده شده همبستگ مارانيرتبه گوش كردن فعال با تعداد ب نيانگيم. اوقات قرار داشت يگاه ايفعال در طبقات به ندرت 
  ).p 20/0-=r ,=0004/0( داشت  يخط تيتابع

دانشكده  علمي هيأترفتارهاي نشان دهنده گوش كردن فعال در مجموع به ندرت يا گاهي اوقات در رفتار بزشكان عضو : گيري نتيجه
در  يپزشك انيدر دانشجواي  اخالق حرفه تيو رعا يفرد نيب يارتباط هاي نظر به اين كه كسب مهارت. پزشكي مشهد مشاهده شد

جذب  يارهاها در معي مهارت نيجهت توجه به ا ييساز و كارها يطراح رد،گي يصورت م دياز رفتار اسات يو با الگوبردار ينيبال يها عرصه
 شنهاديطبابت پ ياستانداردها نييدر جهت تع ييها انجام پژوهش نيو همچن يتوانمندساز يها علمي، برنامه اعضاي هيأت يو ارتقا

  .گردد مي
  

  ارزيابي عملكرد. علمي پزشك، عضو هيأت ،يارتباط يها گوش كردن فعال، مهارت: هاي كليدي واژه
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، )يپرستاري و كارشناس ارشد آموزش پزشك( يزهرا موفق :نويسنده مسؤول *
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؛ )makarema@mums.ac.ir. (رانيمشهد، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدندانپزشك
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 ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك -كيكوسوماتيو سا يروانپزشك
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 ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،يدانشكده پزشك ،ياجتماع يپزشكبهداشت و  يآموزش
  )Khajedalueem@mums.ac.ir. (رانيا

  19/9/91: ، تاريخ پذيرش30/1/91: ، تاريخ اصالحيه4/12/90: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
 يتوانمند و متعهد، برا سته،يپزشكان شا تيترب

، 21در قرن  يانسان دهيچيپ يازهايبه ن ييگو پاسخ
 در طول دوره  آموزش .و دشوار است ريخط يرسالت

 يصيتشخ يها توانمندي ،ياز دانش پزشك ينيحجم سنگ
و  دهيكسب گرد يستيبا يارتباط يها و مهارت يو درمان

از طبابت و نقش پزشك  يعالوه بر آن درك جامع
نقش  يفايا يالزم برا يها توانمندي. شود ليحصت

 ،ها كننده دانش، مهارت فيتوص قتياي در حق حرفه
در  تيموفق يبرا يضرور يها تيها و مسؤول ارزش
و  ياختصاص يها تيمسؤول نيزو در عمل باشد  مي حرفه
 را تشكيلعلمي  كننده اعضاي هيأت يابيارزش يارهايمع
دانند كه  مي يخوبعلمي به  هيأت ياعضا). 1(دهد مي

 ،يفرهنگ رفتار جاديا نديدر واقع فرا يآموزش پزشك
آن رشته است  تيو هو تيها، باورها، شخص كسب ارزش

 يبه عنوان الگوها يراستا آموزگاران پزشك نيو در ا
 يرفتارها رايز ؛هستند يساز فرهنگ نياساس ا ،يرفتار
 كه ييشوند، جا فراگرفته مي يعمل يها اي در عرصه حرفه

).2(كند مي نياي خود را تماشا و تمر دانشجو نقش حرفه  
پزشكان است و  يمهارت مهم برا كيكردن،  گوش
 مار،يبهتر مشكل ب صيتواند پزشك را در تشخ مي

 يمؤثر بر سالمت ياجتماع - يروان يها نهيزم ييشناسا
). 3(دهد ياري يقانون يها تيو اجتناب از شكا ماريب

مؤثر مانند  يارتباط يها دهد كه مهارت نشان مي قاتيتحق
 يها ياز ناخوش ياريتواند در بس گوش كردن فعال مي

بخش  نيكننده و تسك درمان ماريب يبرا ييبه تنها ،ييجز
دادن، مانع مراجعات  مهارت گوش نيهمچن). 4(باشد
بار  جهيو در نت دهيگرد مارانيب يضرور ريو غ يتكرار
  ).5(دهد را كاهش مي يپزشكان عموم يكار
معتقد است كه ) به نقل از روبرستون( ينيو مك

آنها در  يناتوان ،ينيبال انمشكل مشاور نيتر بزرگ"
بازگو كردن داستان خود  يبرا مارياجازه دادن به ب

 ياست كه گوش كردن كار يدر حال نيا). 6("باشد مي

كننده  فرد صحبت يبرا قاًيكه عم يدشوار بوده و تا زمان
 يقادر به گوش كردن به و م،ينباش ئلقا تياحترام و اهم

 يريگوش كردن فعال، تنها فراگ يريادگي. بود مينخواه
مهارت در واقع غلبه بر موانع  نيبلكه ا ست،يمعلومات ن

تنها  ماريب يكالم ريو غ يكالم يها پيام. گوش كردن است
و ادراك  ريتفس افت،يدر يممكن است به درست يموقع

 شيها و پ ينگران ريسا ازكننده خود را  شوند كه گوش
كار الزم  ي اينو برا باشد رها نموده ،يذهن يها فرض

در درون خود  يدر موقع گوش كردن، حت ياست كه و
گوش كردن . كند زياز فكر كردن به پاسخ، پره زين

است كه فرد با تمام حواس خود متوجه فرد  نيمستلزم ا
من به "منتقل كند كه  يرا به و اميپ نيو ا دهيگرد ندهيگو
كردن نه فقط با  عمل گوش. "عالقمند و نگران تو هستم تو

ها، فكر، قلب و تمام حواس انجام  گوش، بلكه با چشم
كردن فعاالنه، ما نه تنها به  گوش نديدر فرا. شود مي

گوش  زينهفته در پس كلمات ن يها كلمات، بلكه به پيام
 زين يه تون صدا، ظاهر فرد و حركات بدن وما ب. ميكن مي

تا تمام آنچه را كه  ميكن و تالش مي كردهگوش 
به آن  يزيكند، بدون آن كه چ كننده ابراز مي صحبت
  ).6(ميكن افتيدر م،يده رييآن را تغ ايو  ميكم كن اياضافه 

نكته مهم در موقع گوش كردن ": معتقد است ليكاتايپال
كه  نينه ا ميكننده تمركز كن است كه بر فرد صحبت نيا

كلمات ممكن است . ميتوجه كن ديگو كه مي يفقط به كلمات
صحبت  اتيو تجرب ها يداور شيبر اساس اعتقادات، پ

سه جزء گوش كردن . داشته باشند يمتفاوت يكننده، معان
، گوش كردن )محتوا( Contentگوش كردن به : از ندعبارت

). مقصود(  Intentو گوش كردن به ) نهيزم( Contextبه 
 به كردن گوش يمعنا به Content به كردن گوش
 جزء نيا. است ندهيگو ارتباط يكالم ريغ و يكالم يمحتوا
 چه ندهيگو كه دهد پاسخ سؤال نيا به تا كند يم تالش

 ييتوانا ،Context به كردن گوش كند؟ يم منتقل را ياميپ
 اتيتجرب و ياجتماع ،ياحساس يها نهيزم به كردن گوش

 است سؤال نيا به پاسخ قتيحق در جزء نيا. است ندهيگو
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 برقرار ارتباط چگونه و است؟ يفرد چگونه ندهيگو كه
 گوش ييتوانا يمعن به Intent به كردن گوش كند؟ يم

 پاسخ و است ندهيگو توسط شده ابراز احساس به كردن
 "كند؟ يم منتقل را اميپ نيا چرا او كه است سؤال نيا به

 صورت نيگوش كردن فعال را به ا ليتاكايپال تيدر نها
اجزاء  افتيدر ييگوش كردن صرفاً توانا": كند مي فيتعر

Content ،Context وIntent بلكه  ست،يارتباط ن كي
درك كامل  ورداجزاء با هم و بازخ نيا بيترك ييتوانا

گوش كردن فعال  زياولسون ن). 7("است ندهيخود به گو
اين كه فرد  دنيفهم": كند مي فيتعر يرا به صورت مشابه

دارد و سپس  يو چه احساس ديگو كننده چه مي صحبت
به خود آن  يفهماندن برداشت خود از فكر و احساس و

عمال گوش كردن  ليتاكاياولسون و پال فيتعار). 8("فرد
: مرحله اول. نموده است ميبه دو مرحله مشخص تقس را
 يكالم ريو غ يكالم يها پيام هيك كامل كلاو ادر افتيدر
دادن درك خود به فرد بازخورد : و مرحله دوم فرد

  .صحبت كننده
 "يمنطق يكيدانش تكن" ليتبد ايو  "عمل"به  "علم " ليتبد
 يرسد، اما اجرا ، اگرچه ساده به نظر مي"يدانش عمل"به 

متون كه اينرغم يعل. روزمره دشوار است تيآن در فعال
بر گوش كردن  يپزشك  شرح حالعلمي مربوط به گرفتن 

ي تأكيد آوري اطالعات كامل و ضرور مؤثر جهت جمع
نظر  قطهاز ن ماريدر حال حاضر توجه به ب دارند؛
 يپ يكردن فعال را كه برا گوش يجا ،يپزشك صيتشخ

). 5(رفته است، گضرورت دارد  ماريبردن به مشكالت ب
 انيكردن در دانشجو اولوكاگو سطح مهارت گوش

و  يپرستار ،يدندانپزشك ،يپزشك( يسالمت يها حرفه
 فا،يبر اساس پرسشنامه خود ا هيجريرا در ن) يوتراپيزيف

در كشور ما، مطالعه ). 9(است نموده گزارشخوب  نسبتاً
پزشكان فاقد % 48نشان داد كه عملكرد  ييرضا

نشان  ياوريعمادزاده و ). 10(بود يارتباط يها مهارت
دانشگاه علوم  يدستياران دندانپزشك% 43دادند كه 

هاي ارتباطي، از وضعيت  مهارت نهيمشهد، در زم يپزشك

% 56، يدر مطالعه عربشاه). 11(دندمطلوب برخوردار بو
و  رانيا يكارآموزان و كارورزان دانشگاه علوم پزشك

). 12(داشتند يآگاه يتباطار يها كرمانشاه از مهارت
از % 5/37گزارش كردند كه صرفاً  زين و همكاران انيحائر

دادن  از دانشجويان زن گوش% 6/34دانشجويان مرد و 
). 13(دانند كردن با آنها مؤثرتر مي به بيمار را از صحبت

اساتيد از % 78و همكاران،  ينيام يحال در بررس نيبا ا
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جهرم، داراي  دگاهيد

  ).14(هاي ارتباطي مطلوب بودند مهارت
علمي به عنوان  هيأت يو نقش اعضا گاهيجا تيبه اهم نظر

و تأثير نگرش، رفتار و  ندهيپزشكان آ يرفتار يالگوها
 نانياطم ان،يدانشجو ندهياي آ مهارت آنها بر عملكرد حرفه

علمي  هيأت ياعضا يطارتبا هاي مهارت تياز كفا
 نانيمطالعه با هدف اطم نيلذا ا. رسد به نظر مي يضرور

 يتوانمند يبه بررس ،يمناسب آموزش يامدهاياز تحقق پ
در  ،ينيعلمي بال هيأت يگوش كردن فعاالنه اعضا

مشهد، پرداخته  يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك
  .است

  
  ها روش

باشد كه در  مي يمقطع يفيپژوهش توص كيمطالعه  نيا
در  1389-90 هاي ماهه در سال 9 يمقطع زمان كي

دانشگاه علوم  يها بيمارستان ژهيو كينيكل يها درمانگاه
پژوهش را  نيا يآمار تيجمع. ديمشهد انجام گرد يپزشك

در  1389-90 يها مشغول به كار در سال ينياستادان بال
. داد ليمشهد تشك يعلوم پزشك شگاهدان يدانشكده پزشك

انجام اي  و به روش طبقه يگيري به صورت تصادف نمونه
عضو  23 لوتيحجم نمونه بر اساس مطالعه پا. ديگرد
نفر  30دقت به شيافزا يشد كه برا نييعلمي تع هيأت
 11، تعداد )15(و با استناد به مطالعه مارول افتي شيافزا

مشاوره  330و در مجموع تعداد  كمشاوره از هر پزش
 يها گروه. ديگرد يابيشاهده، ضبط و ارزشم ينيبال
 يساز يداده و تصادف ليرا تشك گيري نمونه طبقات ينيبال
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 يو با كمك جدول اعداد تصادف ينيكارگز ستيل لهيبه وس
ي به دليل تفاوت در ماهيت گروه روانپزشك. رفتيانجام پذ
پزشك و  تيرضا. ديطبقات حذف گرد نياز ب ها مشاوره

مشاوره، شرط شركت اتاق  ربه حضور پژوهشگر د ماريب
  .در مطالعه بود

كردن  اطالعات مربوط به مهارت گوش يگردآور ابزار
 "مشاهده گوش كردن فعال اريمع" ستفعال، چك لي

)ALOS global ( بود، كه مهارت گوش كردن فعال را با
/ غالباً/ همواره( كرتياي ل پنج نقطه اسيهفت مؤلفه در مق

 يها رتبه). 5(بندي نمود رتبه) هرگز/ به ندرت/ اوقات يگاه
و هرگز ) 5نمره (تا پنج به صورت همواره  كيفوق از 

اختصاص نمره  ب،يترت نيبا ا. شد يگذار نمره) كينمره (
مرتبط با مؤلفه مربوطه،  ياست كه رفتارها يمعن نيبه ا 1

 نيبه هم. هرگز در رفتار پزشك مشاهده نشده است
 3به ندرت، نمره  2رفتارها با اختصاص نمره  نيا بيترت
در عملكرد  همواره 5و با نمره  غالباً 4اوقات، نمره  يگاه

  .اند پزشك مشاهده شده
مسلط به زبان  يابزار توسط دو كارشناس آموزش پزشك

دو نسخه از . ديترجمه گرد يصورت موازبه  يسيانگل
 ييمعنامطابقت داده شده و تفاوت  گريبا همد ينظر مفهوم

ابزار به روش محتوا  ي نسخه ترجمه شده ييروا. نداشتند
 قياز طر يدرون يهمبستگ يآن به روش بررس ييايو پا

  .ديبه تأييد رس) α%= 87(كرونباخ  لفاآ بيضر ي محاسبه
 ريبه روش مشاهده غ ALOS global پرسشنامه

روش  نيدر ا. ديگرد ليساختاردار تكم يمشاركت
 فايموسسه ا ايگروه  تيدر فعال يكننده نقش مشاهده

مشاهدات بر اساس  يثبت و كدبند ،يبند كند و دسته نمي
  ).16(شود انجام مي ستم،يس كي

 هيگران، كل مشاهده نيب ييايپا دنيبه حداكثر رس جهت
مشاوره  330تعداد. ديفرد انجام گرد كيمشاهدات توسط 

 ريز يها اقدام. ديگرد يابيمشاهده، ضبط و ارزش ينيبال
گر  جهت به حداقل رساندن تورش حضور مشاهده

مشاهده كننده،  يابيآموزش و ارزش: رفتصورت پذي

چهره  كيكننده باتجربه، استفاده از  استفاده از مشاهده
كارشناسان شناخته  يكننده به جا به عنوان مشاهده ديجد

حاصل از  يها داده ليو تحل هيشده در دانشگاه، عدم تجز
  .مشاهده نياول
دانشكده و  نيلعه پس از كسب مجوز از مسؤولمطا

 يدانشگاه علوم پزشك يآموزش يها حراست بيمارستان
 مارانيجهت كسب اجازه آگاهانه، به ب. ديمشهد، انجام گرد

 يارتباط يها مطالعه مهارت نيو پزشكان گفته شد كه ا
به جهت مصالح . دهد يقرار م يپزشكان را مورد بررس

 هيكل. ديگرد نشيخانم گز ي مشاهده كننده ،يو عرف يشرع
. ديانجام گرد ژهيو كينيعصر كل فتيمشاهدات در ش

مشهد در نوبت  يدانشگاه علوم پزشك ژهيو يها نكيكل
 ياعضا يدوم كار فتيبوده و ش يعصر خصوص

سو  كيمطالعه به صورت . گردد علمي محسوب مي هيأت
كننده و  هكار فرد مشاهد نيانجام ا يبرا. كور انجام شد

كننده  ليو تحل هياطالعات، با فرد تجز هكنند آوري جمع
ضبط شده از  يصوت نوارهاي. ها متفاوت بود داده

در صورت لزوم جهت كنترل، رفع  ينيبال يها مشاوره
اطالعات مورد استفاده و تأييد صحت  يشبهات احتمال

  .قرار گرفت
گر مربوط به پزشكان  و مداخله كيدموگراف يرهايمتغ

 س،يسابقه طبابت و تدر ،يمرتبه دانشگاه ت،يسن، جنس(
سن، ( مارانيو ب) يارتباط يها مهارت يريسابقه فراگ

سكونت، تكرار  تيسطح درآمد، وضع الت،يتحص ت،يجنس
آن نوبت داده شده در  مارانيتعداد ب نيو همچن) مراجعات

 يخستگ رير متغبه منظور حذف تأثي. ثبت گرديد روز
 11 نيگيري از ب مطالعه، نمونه يها افتهيپزشك بر 

  .نخست هر پزشك صورت گرفت ي مشاوره
 يفيبه روش آمار توص JMPنرم افزار لهيبه وس اطالعات

آوري شده  جمع يها و نظر به اين كه داده دهيگزارش گرد
در ( يتنيو من يها بود، با استفاده از آزمون اي از نوع رتبه

 يها در حالت( سيو كروسكال وال) يدو گروه يها حالت
 بيضر. ديگرد ليو تحل هي، تجز)از دو گروه شيب
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رتبه گوش  نيارتباط ب نييتع يرمن براياسپ يهمبستگ
نوبت داده شده استفاده شد و  مارانيكردن فعال و تعداد ب

رتبه گوش كردن  راتييتغ ينيب شيپ يبرا يخط ونيرگرس
نوبت داده شده مورد استفاده  مارانيتعداد ب رييفعال با تغ

به عنوان سطح  ≥05/0αها  آزمون هيقرار گرفت در كل
  .شد گرفتهدر نظر  يمعنادار

موظف بود كه در هر جلسه پس از اتمام كار  پژوهشگر
خود و قبل از ترك درمانگاه، در صورت پرسش و 

گوش كردن  ستيچك ل ،علمي درخواست پزشكان هيأت

در  ستيچك ل ليدستورالعمل تكم مهيبه ضمفعال را 
  .قرار دهد شانيا ارياخت

  
  نتايج

 نينخست(انجام شده تعداد ده مشاهده  مشاهده 330از 
اطالعات مربوط به  تاًيكنار گذاشته شد و نها )ها مشاهده

  .ديگرد ليو تحل هيتجز ينيمشاوره بال 320

  
 گوش كردن فعال يها دهي به مؤلفه نمره يارهايمع :1 جدول

دهد كه در حين  نشان مي. 1
مصاحبه حواسش به هيچ 

  .شود چيزي پرت نمي

 :كند كه نمره باال وقتي مورد پيدا مي) الف

(a        محيط مصاحبه آرام و ساكت باشد و يا اين كه سر و صداي محيطي حواس پزشك را پرت نكند. 

(b        شود كند و به كار ديگر مشغول نمي پزشك تمام توجه خود را صرف بيمار مي. 

هايي كه مصاحبه را به شكل آزاردهنده قطع كند و باعث شود كه بيمار به شكلي ناديده گرفته شود،  درصورت وجود مزاحمت) ب
  :مثل .كند پايين ترين نمره مورد پيدا مي

(a         بزندصداي تلفن كه پشت سر هم زنگ 

(b        منشي يا كمكي ديگر كه وارد اتاق بشود 

       (c ورود يا حضور يك بيمار ديگر در اتاق  
       (d مشغول شدن پزشك با مانيتور، كامپيوتر، پرونده، يك بيمار ديگر، وسايل معاينه  

بدون عجله و با آمادگي . 2
  .كند عمل مي

 :پزشككند كه  نمره باال وقتي مورد پيدا مي

 (a       كند صحبت بيمار را قطع نمي 

(b        دهد به سؤاالت بيمار به درستي پاسخ مي 

      (c كند تند تند و با عجله صحبت نمي 

      (d اندازد بيمار را به عجله نمي 

(e        دهد كه بيمار به شيوه و با سرعت خودش صحبت كند اجازه مي.  
 :كند كه نمره باال وقتي مورد پيدا مي) لفا  .دهد با توجه گوش مي. 3

(a        كند روي خود را به سمت بيمار مي 

(b        نشيند متمايل به سمت بيمار مي 

(c        كند كند و تماس چشمي برقرار مي به بيمار نگاه مي 

(d        كند دهد و با احترام با او رفتار مي به بيمار اهميت مي 

(e        كند اقتصادي و فرهنگي، به بيمار توجه مي -صرف نظر از موقعيت اجتماعي. 

(f        دهد هاي اوست، پاسخ مي به رفتارهاي غير كالمي بيمار كه نشان دهنده عواطف و نگراني . 

(g        كند دردي مي با بيمار هم. 

  :كند در موارد زير پايين ترين نمره مورد پيدا مي) ب
(a        كند نه مانند يك فرد هم سطح خودش شك با بيمار مانند يك مافوق رفتار ميپز. 

(b        دهد ي بيمار، رفتار پزشك را تغيير مي ظاهر و لهجه.  
(c        كند در مورد رفتار، تصميم و شخصيت بيمار قضاوت مي. 

(d        كند از بيمار انتقاد مي . 

(e        دهد سخر و اهانت انجام ميرفتارهايي همچون طعنه، تم.  
 :كند كه نمره باال وقتي مورد پيدا ميدهد تا  به بيمار فرصت مي. 4
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 .دهد تا حرفش را بگويد و تمام كند پزشك صبورانه به بيمار فرصت مي        a)  .مشكل خود را ابراز كند

(b        دهد به دانستن آنچه بيمار بايستي بگويد، عالقه نشان مي. 

(c        احساسش را كنترل كند/ به ياد بياورد/ دهد كه فكرش را جمع كند كند و به بيمار فرصت مي از سكوت استفاده مي. 

(d        كند تا مشكل خود را روشن كند به بيمار كمك مي. 

(e        كند تا سؤاالت خود را بپرسد بيمار را تشويق مي. 

(f        كند صحبت كند فهمم، خوب، بيمار را تشويق مي ه نظير آها، بله، ميهاي كوتا با به كار بردن عبارت.  
از سؤاالت كاوشگر . 5

  .كند استفاده مي
 :كند كه نمره باال وقتي مورد پيدا مي

(a        كند كند و بيمار را به سمت پاسخ خاصي هدايت نمي در ابتداي مصاحبه از سؤاالت باز استفاده مي. 

(b         كند سازي استفاده مي بسته در انتهاي مصاحبه براي شفافاز سؤاالت.  
مصاحبه را به خوبي . 6

  .كند هدايت مي
 :كند كه نمره باال وقتي مورد پيدا مي

(a        كند كننده شروع مي مصاحبه را به طور جلب.  
(b        گيرد بيمار را درگير ميكند و به مشاركت مي. 

(c         كند را براي خودش بازگو ميمحتواي كالمي بيمار. 

(d        كند احساس بيمار را منعكس مي.  
(e        كند موضوع را خالصه مي.  
(f         تصميم خود)شود كه بيمار درست فهميده  كند و مطمئن مي و يا مالقات بعدي را تكرار مي) دارو، آزمايش، نكات آموز داده شده
  .است

درك خود را به صورت غير . 7
  .كند المي ابراز ميك

 :براي مثال با. دهد كند كه پزشك درك خود را از احساس بيمار به صورت غير كالمي نشان مي نمره باال وقتي مورد پيدا مي

(a        ابراز همدلي با حالت نگاه و حركات صورت  
(b        سر تكان دادن  
(c        لبخند زدن 

(d        دست بر شانه زدن  

 
كننده در  پزشكان شركت ينفر 30در نمونه  يسن نيانگيم
علمي  هيأت ياز اعضا%) 57(نفر  17. سال بود 47مطالعه  نيا

آنها %) 70(نفر  21. سال قرار داشتند 40- 55 يسن فيدر رد
 سابقه و %) 47(نفر  14در  بيسابقه طبابت به ترت. مرد بودند

از پزشكان %) 60(نفر  18 در در دانشگاه سيتدر
%) 67(نفر  20 .سال بود 6- 15مطالعه  نيكننده در ا شركت

پزشكان عضو %) 43(نفر  13. بودند ياريدر رتبه استاد
آموزش مدون  يارتباط يها مهارت نهيمعلمي در ز هيأت

 9بودند و  دهيد) يتوانمندساز يها كارگاه/ ليدوران تحص(
  .بودند دهيند يآموزش چيه نهيزم نيدر ا%) 30(نفر 
در دو دوره  ،علمي پزشك هيأت 30 يجلب همكار يبرا

 ماران،يدر مورد ب. دينفر مكاتبه گرد 65با  مجموعاً يمتوال
كه در سالن انتظار با آنها مصاحبه  ماريب 354 نياز ب
نفر به حضور پژوهشگر در سالن  24فقط  د،يگرد

مشاركت  زانيرو م نياز ا. ندادند تيمشاوره رضا
مطالعه و موافقت با  نيدر ا مارانيبعلمي و  هيأت ياعضا

 بيبه ترت ينيبال يها حضور پژوهشگر در ضمن مشاوره
  .ديمحاسبه گرد% 93و % 46

كننده در مطالعه،  پزشك شركت%) 26( 30نفر از  هشت
 تيزيزمان در اتاق و را به صورت هم ماريب نيچند
را  مارانيب%) 17(پزشك  5تعداد  گروه نياز ا. رفتنديپذ مي
چند  تيزيو%) 10(پزشك  3كردند اما  مي تيزيتك و تك
  .دادند با هم انجام مي را مشتركاً ماريب
ها در  مشاهدات در اكثر مؤلفه يها نشان داد كه نما افتهي

با ). 2جدول (به ندرت قرار داشت  اياوقات  يطبقات گاه
نمره  انهيم ،يمورد بررس رياي بودن متغ توجه به رتبه

 نيتر كم. ديمحاسبه گرد 57/2گوش كردن فعال پزشكان، 
  .بود 5رتبه  نيشتريو ب 43/1رتبه گوش كردن فعال 

ابزار مطالعه كه  ي مشاهدهمتقاضي %) 10(پزشك  3 تعداد
را  شانيمشاوره ا ازدهيآن تعداد  ي لهيپژوهشگر به وس

 ،دهي ش نمرهو در مورد روشدند ، بود كرده يابيارزش
  .پرسش نمودند
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  يمورد بررس يها مولفه كيبه تفك مارانيعلمي در مهارت گوش كردن فعال به ب هيأت ياعضا يها نمره نيانگيم و يفراوان :2 جدول
  )5از (ميانگين   هرگز  به ندرت  گاهي اوقات  غالباً  همواره  

  88/2±18/1 %)20(64 %)13(42 %)28 91 %)35(113 %)3(10  .شود ميندهد كه در حين مصاحبه حواسش به هيچ چيزي پرت  نشان مي. 1
  58/2±94/0 %)15(48 %)27(86 %)44(142 %)12( 39 %)1( 5  .كند بدون عجله و با آمادگي عمل مي. 2
  66/2±77/0 %)6( 20 %)33(107 %)50(160 %)9( 30 %)1( 3  .دهد با توجه گوش مي. 3
  47/2±87/0 %)13(41 %)39(126 %)37(118 %)10( 32 %)1( 3  .دهد تا مشكل خود را ابراز كند به بيمار فرصت مي. 4
  71/2±73/0 %)3( 9 %)35(112 %)50(161 %)11( 35 %)1( 3  .كند ت كاوشگر استفاده ميسؤاالاز . 5
  53/2±94/0 %)13(43 %)38(120 %)33(105 %)15( 49 %)1( 3  .كند مصاحبه را به خوبي هدايت مي. 6
  81/2±73/0 %)2( 7 %)30( 96 %)54(171 %)13( 42 %)1( 4  .كند درك خود را به صورت غير كالمي ابراز مي. 7

  
  

  )5حداكثر نمره (علمي  هاي باليني پزشكان هيأت توزيع ميانگين نمره گوش كردن فعال در مشاوره :3جدول 
  مجموع  )غالبا(  4-5  )گاهي اوقات( 3-9/3 )به ندرت(2-9/2 )هرگز(1-9/1  نمره گوش كردن فعال

  %)100(320  %)5( 16  %)27( 86 %)55(178 %)12(40  تعداد مشاوره
  
  

  )5حداكثر نمره (هاي مركزي نمره گوش كردن فعال  شاخص :4جدول 
  تعداد مشاهدات بيشترين ارزش چارك سوم ميانه چارك اول  ترين ارزشكم
43/1 28/2  57/2 1/3 5  320  
 

گر بر ميانگين رتبه  تأثير متغيرهاي دموگرافيك و مداخله
واليس و  گوش كردن فعال به وسيله آزمون كروسكال

ميانگين  ويتني  بر اساس آزمون من. ويتني بررسي شد من
در بين پزشكان به طور معناداري  رتبه گوش كردن فعال

بود ) 45/2±54/0(بيش از پزشكان زن ) 76/2±66/0( مرد
)790/3-, z= 001/0p<.(  

هاي گوش كردن فعال در پزشكاني  همچنين ميانگين رتبه
هاي ارتباطي آموزش ديده بودند  كه در زمينه مهارت

هاي ضمن  كارگاهآموزش / آموزش دوران تحصيل(
به طور معناداري بيش ) 72/2±66/0) (خودآموزي/ خدمت

از پزشكاني بود كه در اين زمينه آموزش نديده بودند 

)58/0±54/2( ،)02/0P< ,25/2-=Z .( تأثير ساير
گر بر توانمندي گوش  هاي دموگرافيك و مداخله متغير

  . كردن فعال معنادار نبود
، براي بيش از )نفر 15(ان در مطالعه حاضر، نيمي از پزشك

. بيمار نوبت داده بودند 44بيش از %) 25( نفر 8بيمار و  35
نمره . بيمار نوبت داده بودند 60- 80، %)20(شش پزشك 

گوش كردن فعال پزشكان با تعداد بيماران نوبت داده شده، 
). r=-%20و  >0004/0P( همبستگي منفي معنادار داشت
شان داد كه به ازاي افزايش هر ارتباط رگرسيوني دو متغير ن

بيمار به ليست بيماران نوبت داده شده، ميانگين نمره گوش 
  ).1نمودار ( كاهش پيدا كرد 0007/0 به ميزانكردن فعال 
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  علمي با تعداد بيمار نوبت داده شده رابطه رگرسيوني ميانگين نمره گوش كردن فعال پزشكان هيأت :1نمودار 

 
  بحث
 ديگوش كردن فعاالنه اسات يمطالعه، توانمند نيدر ا
مشهد در  يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك ينيبال

هفت  نيب در. شد يبررس ماران،يب تيزيمورد و 320
 نيتر مؤلفه گوش كردن فعال، مؤلفه چهارم و ششم كم

مشاهدات  يدو مؤلفه نما نيدر ا. نمره را به دست آوردند
پزشكان  بيترت نيبه ا. در طبقه به ندرت قرار داشت

خود فرصت دادند تا  مارانيبه ب"علمي به ندرت  هيأت
مؤلفه ششم  نيينمره پا. "مشكل خود را ابراز كنند

 يمهارت ناكاف "كند مي تيهدا يمصاحبه را به خوب"
 يها و ارائه بازخورد ماريپزشكان را در جلب مشاركت ب

و خالصه  دن، انعكاس دايياز جمله بازگو يمؤثر كالم
حس  نيها نه تنها ا كيتكن نيانجام ا. دهد كردن، نشان مي

وش او گ يها كند كه پزشك به حرف منتقل مي ماريرا به ب
از صحت آنچه  را است؛ بلكه پزشك دهيداده و آنها را فهم

از . سازد استنباط نموده مطمئن مي ماريب يها از صحبت
در  موالو انعكاس دادن مع يريگيپ يها آنجا كه مهارت

 يها كيبه صورت تكن ك،يو كالس يكارگاه يها آموزش
 نيينمره پا رند،يگ قرار مي نيمورد تأكيد و تمر يكاربرد
اي  ژهيتواند به طور و مؤلفه مي نيعلمي در ا هيأت يااعض

. باشد يارتباط يها كننده نقصان آموزش مهارت منعكس
% 30بر عدم آموزش  يمطالعه مبن يجانب يها افتهي

 ،يارتباط يها مهارت نهيعلمي در زم هيأت كانپزش
  .باشد هيفرض نيا ديتواند مو مي

مصاحبه حواسش  نيدهد كه در ح نشان مي"مؤلفه اول  
 ياي است كه نما ، تنها مؤلفه"شود پرت نمي يزيچ چيبه ه

كسب . قرار گرفته است "غالباً" ي مشاهدات در طبقه
است كه بر  يمؤلفه در حال نينمره توسط ا نيباالتر

دهي به مهارت گوش  اساس دستورالعمل مشاهده و نمره
كه  يپزشك 8از  تيزيو 88، تعداد )1جدول (كردن فعال 

 رفتند،يپذ مي تيزيرا مشتركا در اتاق و ماريب نيچند
وجود  نيبا ا. اند مؤلفه كسب نموده نينمره را از ا نيتر كم

تواند با تعداد  مؤلفه مي نينمره توسط ا نيكسب باالتر
 يتعداد باال. نوبت داده شده، ارتباط داشته باشد مارانيب
پزشكان  يكار فتيش نيشده در دوم ادهنوبت د مارانيب

مؤلفه  نيا ينسب يتواند علت برتر زمان مي تيو محدود
  .گوش كردن فعال باشد يها مؤلفه رينسبت به سا

از گوش ) 8(و اولسون) 7(ليتاكايپال فيبه تعربا توجه 
 يستيبا ،يريگ جهينت يرسد كه برا كردن فعال، به نظر مي

گوش كردن فعال به  يدر هر دو مرحله  دياسات يتوانمند
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مرحله نخست گوش . رديقرار بگ يمورد بررس كيتفك
و  يكالم يكامل محتوا افتيدر" يعنيكردن فعال 

 يها مؤلفه لهيبه وس عمدتاً "ماريب يها صحبت يكالمريغ
 ينما. قرار گرفت ياول تا پنجم مطالعه مورد بررس

با توجه (مؤلفه سوم  ژهيها به و مؤلفه نيمشاهدات در ا
دهد تا  فرصت مي ماريبه ب(و مؤلفه چهارم ) كند گوش مي

اوقات و به  يدر طبقات گاه) مشكل خود را ابراز كند
  .ندرت، قرار گرفت

بازخورد " ييتوانا يعنيدوم گوش كردن فعال  مرحله
به  ماريدادن و فهماندن برداشت خود از فكر و احساس ب

و هفتم ابزار مطالعه مورد  ششم يها در مؤلفه "يخود و
 زيها ن مؤلفه نيمشاهدات درا ينما. قرار گرفتند ،يبررس

  .اوقات، قرار گرفت يدر طبقات به ندرت تا گاه
 يدر اعضا )57/2(گوش كردن فعال  يرتبه توانمند انهيم

دهد كه  مشهد نشان مي يدانشكده پزشك ينيعلمي بال هيأت
مرتبط با مهارت گوش كردن فعال بر اساس  يها رفتار

 ديدر رفتار اسات "به ندرت"مطالعه در مجموع  اسيمق
در هر دو  دياسات يو در مجموع توانمند دهيگرد مشاهده

در  نيا. باشد مي ديفعال مورد ترد دنمرحله گوش كر
پژوهش از جمله حضور  نيا يها تياست كه محدود يحال

و %) 46(پزشكان  نييمشاركت پا زانيگر، م مشاهده
 كيتواند  نخست هر پزشك مي ماريب 11گيري از  نمونه

  .كرده باشد جاديتورش رو به باال را ا
 ي،خستگ ريمطالعه اگرچه جهت حذف متغ نيا در

نخست هر پزشك به عمل آمد،  ماريب 11گيري از  نمونه
نوبت داده شده با  مارانيتعداد ب يارتباط منفباز هم 
 قاتيتحق. ديبه ثبت رس مارانيگوش كردن به ب يتوانمند

تواند قضاوت و  از كار مي يناش يدهد كه خستگ نشان مي
 يناگوار جيمختل نموده و نتا راپزشك  يها توانمندي

است كه در  يدر حال نيا). 17(به بار آورد مارانيب يبرا
علمي نه تنها  از پزشكان عضو هيأت% 10مطالعه حاضر 

مشاوره  اتاقدر  يگروهرت به صورا  مارانيب

 يرا هم به صورت گروه مارانيب تيزيبلكه و رفتنديپذ مي
  .دادند انجام مي
 يها كه در كارگاه يحاضر نشان داد پزشكان پژوهش
 يگريبه روش د ايشركت كرده بودند و  يارتباط يها مهارت

را آموخته بودند،  يارتباط يها مهارت ياز جمله خودآموز
را در  يباالتر يها رتبه يبه طور معنادار نيرينسبت به سا

دهد كه  نشان مي افتهي نيا. گوش كردن فعال كسب نمودند
 كي ،يارتباط يها مهارت ريفعال همچون سا كردنگوش 

هاي ارتباطي در  آموزش مهارت. است يمهارت آموختن
آموزش پزشكي در كشور ما موضوعي نوپاست و تنها 

ند دانشگاه علوم پزشكي اي در سطح چ هاي پراكنده حركت
اين در حالي است كه مفيد . در اين راستا صورت گرفته است

در بسياري از كشورها  تباطيهاي ار بودن آموزش مهارت
گذاري كوچك با دستاوردهاي فراوان  به عنوان يك سرمايه

  ).18(تلقي شده است
  

  گيري نتيجه
 يپژوهش نشان داد كه اعضا نيحاصل از ا يها افتهي

مشهد، در مجموع به  يدانشكده پزشك ينيعلمي بال هيأت
 يها مرتبط با مؤلفه ياوقات رفتارها يگاه ايندرت و 

خود بروز  يگوش كردن فعال را در رفتارها ياساس
ساز و  يكه طراح گردد يم شنهاديرو پ نياز ا. دادند
اي و  حرفه يها ارزش باورها،جهت توجه به  ييكارها

 يجذب و ارتقا يارهايمرتبط با آنها در مع يرفتارها
عالوه بر . رديعلمي در دستور كار قرار گ هيأت ياعضا

در كنار  يستيآموزش مهارت گوش كردن فعال با نيا
 ماريب نينو يها و نگرش يارتباط يها مهارت ريسا

علمي  هيأت ياعضا يتوانمندساز يها در برنامه يمحور
 اريبه صورت بس ناريبه صورت كارگاه، كنفرانس و سم

انجام  ندهيآ يبرا. رديمورد تأكيد قرار گ يتر يجد
آموزش و  يها روش نيمؤثرتر نييدر جهت تع يقاتيتحق

 ياستانداردها نييمهارت گوش كردن، تع يابيارزش
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 طيپزشكان متناسب با شرا يطبابت و حداقل حجم كار
  .گردد مي هيتوص رانيا يبوم

  
  قدرداني

 يمشترك دانشگاه علوم پزشك يپژوهش با همكار نيا
. ديمشهد انجام گرد يو دانشگاه علوم پزشك يبهشت ديشه
خود را از زحمات جناب  ژهيو يتشكر و قدردان لهينوسيبد
 يوتكنولوژياستاد محترم گروه ب يدكتر فارس يآقا

به جهت ارائه  ،يدانشگاه فردوس يدانشكده كشاورز

محترم گروه  نياز مسؤول. ميينما ابراز مي يمشاوره آمار
به  يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك يآموزش پزشك

دكتر  يجناب آقا ،يزدانيدكتر شهرام  يجناب آقا ژهيو
 هياز كل نيو همچن يسركار خانم دكتر مرتضو ،يونيهما

مشهد كه با  يدانشكده پزشك ينيعلمي بال هيأت ياعضا
را  هشگراننموده و حضور پژو يپژوهش همكار نيا

 مانهيخود تحمل نمودند، صم مارانيب تيزيهنگام و
  .ميارزگ سپاس
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Heshmati Nabavi5, Mohammad Khajedaluee6 
 

Abstract 
 
Introduction: Active listening to the patient not only is an essential key to take necessary information and 
achievement in medical consultation, but also shows respect to the patient. Considering teachers as the role 
models of future physicians, making sure about their qualifications and abilities in creating an effective 
therapeutic relationship seems to be necessary. Therefore, this study investigated the competency of active 
listening to the patients among clinical faculties of medical school in Mashhad University of Medical 
Sciences.  
Methods: In this descriptive cross-sectional study, the sample included 30 faculty members of medical 
school in Mashhad University of Medical Sciences that were selected randomly using stratified sampling 
method. Data gathering tool was ALOS global questionnaire that its content validity and reliability (α=.87) 
has been confirmed. Three hundred and thirty clinical consultations through structured non-participative 
method were observed and tape recorded, of them, 320 visits were analyzed. Data was analyzed by JMP4 
software using nonparametric tests of Mann Whitney and Kruskal–Wallis. Spearman correlation coefficient 
and linear regression were used for analyzing quantitative variables.  
Results: It was revealed that 30% of faculty members had received no education on communication skills. 
The median for active listening was 2.57 (out of 5), the lowest degree of active listening was 1.43 and it was 
5 at its highest. The mode of observations was ranked as seldom and sometimes categories in most variables 
of active listening. The active listening mean was significantly and negatively correlated with the number of 
booked appointments (r=-0.20, p<0.0004).  
Conclusions: Clinical faculty members of Mashhad University of Medical Sciences rarely or sometimes 
showed active listening skills in their behaviors. Medical students learn interpersonal communication skills 
and observe professional ethic rules within clinical settings, as they follow professional behaviors of faculty 
members. Therefore, it is recommended to design mechanisms to consider these skills in faculty member 
appointment and promotion criteria as well as planning for conducting studies on standards of medical 
practice and its improvement.  
 
Keywords: Active Listening, Communication Skills, Physician, Faculty Member,  Performance Assessment 
 
Addresses: 
1 Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical 
Sciences, Mashhad, Iran. E-mail: makarema@mums.ac.ir. 
2 ( ) MSc of Medical Education and Nursing. Education Development Office, School of Medicine, 
Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. E-mail: movaffaghiz1@mums.ac.ir. 
3 PhD Student of Medical Education, Education Development Center, Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran. E-mail: hosseini2761@hotmail.com. 
4 Associate Professor, Department of Psychiatry and Psychosomatics, School of Medicine, Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail: nbeyraghi@yahoo.com. 
5 Assistant Professor, School of Nursing, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. E-mail: 
Heshmatinf@mums.ac.ir. 
6 Associate Professor, Department of Health and Community Medicine, School of Medicine. Mashhad 
University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. E-mail: Khajedalueem@mums.ac.ir. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1993-fa.html
http://www.tcpdf.org

