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 يارتباط يها پنهان با مهارت يدر برنامه درس يمحور ماريارتباط ب
  يپزشك انيدانشجو

  
  ريظه پور يتق يعل ،ياختر جمال ،يمحمدرضا سهراب ،*يوند مهناز جالل

  
 

  چكيده
با توجه به . كنند تأكيد مي مارمحوريب يپزشك يها مراقبتگذاران بر  استيو س يپزشك يها سازماناز پزشكان،  ياريامروزه بس: مقدمه

 يدر برنامه درس يمارمحوريرابطه ب يپژوهش به منظور بررس نيا ،يپزشك انيدانشجواي  حرفه يپنهان در رفتارها يبرنامه درس تياهم
  .شد انجام يپزشك انيانشجود يارتباط يها مهارتپنهان با 
تهران،  يواحدها(يدانشگاه آزاد اسالم يكارورز به عنوان نمونه از سه دانشكده پزشك 327 يهمبستگ-يفيپژوهش توص نيا در: ها روش

شامل سه بعد (يدر برنامه درس يمارمحورياطالعات پرسشنامه ب يابزار گردآور. انتخاب شدند تصادفي به طور 1392در بهار  )زديمشهد و 
 ها داده ليو تحل هيتجز. بود انيدانشجو يارتباط يها مهارتو پرسشنامه ) مارمحوريب تباطاز ار تيدانشجو و حما اتينقش، تجرب يالگوها
  .انجام شد وي يتنيو من و رمنياسپ يها آزمونو  يفيآمار توص يباروشها
و  نيباالتر 100از  1/63 نيانگيبا م مارمحورياز ارتباط ب تيپنهان، بعد حما يدر برنامه درس يمارمحوريابعاد ب نيدر مجموع از ب: نتايج

با دو بعد  انيدانشجو يارتباط يها مهارت. نمره را به خود اختصاص داد نيتر كم 100از  9/44 نيانگيبا م انيدانشجو اتيبعد تجرب
ن نسبت دخترا). p= 001/0و  r =37/0و  r = 24/0 بيبه ترت( داشت معناداررابطه مثبت و  مارمحور،ياز ارتباط ب تينقش و حما يالگوها

از  تياختالف فقط در بعد حما نيا يول ،داده بودند يتر كمخود نمره  يارتباط يها مهارتو  يدر برنامه درس يمارمحوريبه پسران به ب
  ).p=005/0، 9/66در برابر  4/58( بود معنادار مارمحوريارتباط ب
 تر بيششناخت هرچه  ،يدر برنامه درس يمارمحوريبا دو بعد از ابعاد ب انيدانشجو يارتباط يها مهارتبا توجه به ارتباط : گيري نتيجه

  .گردد يم شنهاديمحور پ ماريمطلوب، جهت توسعه ارتباط ب راتييتغ جاديا يبرا يمداخالت يو طراح يريادگي طيمح
  

  پنهان يبرنامه درس ،يپزشك انيدانشجو مار،يب -ارتباط پزشك ،يمارمحوريب: هاي كليدي واژه
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مقدمه  
 نيو مهم تر ياساس ينيمهارت بال كي ماريارتباط با ب

                                                 
گروه  ،يآموزش تيريمد يدكتر ي، دانشجويوند مهناز جالل: نويسنده مسؤول *
. رانيتهران، ا ،يتهران،دانشگاه آزاد اسالم قاتيواحد علوم و تحق ،يآموزش تيريمد

mz.jalalvandi@gmail.com   
دانشگاه علوم  ،ياجتماع ي، گروه بهداشت و پزشك)اريدانش( يمحمدرضا سهرابدكتر 
اختر دكتر  ؛)m_sohrabi@sbmu.ac.ir(. رانيتهران، ا،يبهشت ديشه يپزشك
تهران، دانشگاه آزاد  قاتيواحد علوم و تحق ،يآموزش تيريگروه مد ،)ارياستاد( يجمال
 يتق يعلدكتر  ؛)akhtar_jamali2000@yahoo.com(. رانيتهران، ا ،ياسالم
تهران، دانشگاه آزاد  قاتيواحد علوم و تحق ،يآموزش تيريگروه مد ،)اريدانش( ريپورظه
  )taghipoor2@yahoo.com(. رانيتهران، ا ،ياسالم

  6/8/92 :تاريخ پذيرش ،25/6/92: ، تاريخ اصالحيه12/4/92 :تاريخ دريافت مقاله

مرتبط با  يها افراد شاغل در حرفه يالزم برا يژگيو
 يعنصر اساس مار،يرابطه پزشك و ب). 2و1(سالمت است

ارتباط  يبرقرار). 3(است تيفيبا ك يمراقبت پزشك كي
از درمان، بهبود  يرويپ شيموجب افزا مارياثربخش با ب

و پزشك،  ماريب تيرضا شيافزا مار،يب يسالمت يامدهايپ
 يكاهش استفاده از داروها مارستان،يكاهش اقامت در ب

برطرف شدن  مار،يب يادآوريدرك و  شيمسكن، افزا
 ،يزندگ تيفيك شيافزا ،يدرمان يها نهيعالئم، كاهش هز

كاهش  نيو همچن ييو دارو يپزشك يكاهش خطاها
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  ).11تا4و1(گردد مي پزشكان هيعل اتيشكا
پزشك و  تيبا محور يميارتباط از مدل قدامروزه مدل 

 رييمحور و انسان محور تغ ماريب ديبه مدل جد ،يماريب
 دگاهيمحور را از د ماريمراقبت ب دتيها  ).3(است افتهي

با  يبه عنوان فرد ماريب رفتنياستوارت، به مفهوم پذ
 نياكند و  مي فيو شرح حال منحصر به فرد تعر ازهاين

 ياثربخش اساس ينيبال يها مراقبتارائه  يموضوع را برا
احترام  يمحور به معن ماريمراقبت ب نيهمچن). 12(داند مي

 حاتيو ترج ازهاي، نها گذاشتن و پاسخ دادن به خواسته
كه آنها بتوانند در مراقبت خود  ياست به طور مارانيب

آنها  يفرد طيداشته باشند كه با شرا ييها انتخاب
در  يكرديرو نيچن ياساسي  مؤلفه .داشته باشد ياهنگهم

  ). 7(است يارتباط يها مراقبت، مهارت
 يطور ديمحور با ماريدر مراقبت ب ماريب -ارتباط پزشك

خود را در خصوص  يها دگاهيباشد كه دو طرف رابطه د
 ها دگاهيد نيبه طور واضح و روشن مطرح و ا يناخوش
مشترك هماهنگ  يهدف درمان كيتحقق  يرا برا

  ).12(ندينما
 ماريب دگاهيدرك د: بعد است 4محور شامل  ماريارتباط ب

احساسات و  ازها،يانتظارات، ن د،يمالحظات، عقا(
- يمنحصر به فرد روان نهيدر زم ماريدرك ب ،)كاركردها
درك مشترك از مشكل و درمان آن به  ،او ياجتماع
و شدداشته با يهمخوان ماريب يها كه با ارزش يطور
در  ماريبا مشاركت دادن ب تيمسؤولقدرت و  ميتقس

  ).13(است ليكه ما يتا حد ها انتخاب
و  يپزشك يها سازماناز پزشكان،  ياريبس امروزه

تأكيد محور  ماريب يپزشك يها مراقبتگذاران بر  استيس
نوع مراقبت، الزم است كه  نيارائه ا يبرا. كنند مي

از  يدرك بهتر يبهداشت يها مراقبت كنندگان ارائه
داشته  شيها و ارزش ها دگاهيد مار،يب يفرد يازهاين

بدهند تا آنان در مراقبت از  ياطالعات مارانيب هباشند، ب
تفاهم و اعتماد  ماريپزشك و ب نيخود مشاركت كنند و ب

  ).7(برقرار گردد

توسط پزشكان،  مؤثرارتباط  يبرقرار تياهم رغم علي
 ها رتمها نيدهند كه در حال حاضر ا مي نشان قاتيتحق

 قيتحق جيبه طور مثال نتا. قرار ندارند يدر سطح مطلوب
 نيو همكاران در كرمان نشان داد كه در ب يغضنفر
ارتباط مناسب با  يآموزش برقرار ،يارتباط يها مهارت
 ييو توانا يدرمان ميشركت فعاالنه در ت ييتوانا ن،همكارا
 يگان پزشكآموخت دانشاز نظر  يگروه درمان يرهبر
و همكاران  يخاتم قيتحق نتايج نيهمچن). 14(است يناكاف

به  نيقزو ينشان داد كه كارورزان دانشكده پزشك
دارند اما به علت  ليتما مارانيبا ب مؤثرارتباط  يبرقرار

 صينقا ،نهيزم نيالزم در ا يها وزشو نبود آم يعدم آگاه
 جينتا ).15(شود مي دهيارتباط د يعمده در برقرار

را در  يپزشك ارانيدانش و نگرش دستكه اي  مطالعه
 يدر دانشگاه علوم پزشك يارتباط يها مورد مهارت

نشان داد كه دانش  زيقرار داد ن ياصفهان مورد بررس
ف است يضع يارتباط يها در خصوص مهارت ارانيدست

بخش دانش و نگرش  تينه چندان رضا يو دورنما
 ليضرورت تشك ،يارتباط يها در مورد مهارت ارانيدست

مطالعه  جينتا ).16(سازد مي آشكاررا  يآموزش يها كالس
با  يارتباط كارورزان پزشك يبرقرار تيوضع زين يگريد
و  ماريب دگاهياز د يريگ حال شرح نيدر ح ماريب

  .)17(كرد يابيارز يسطح متوسط دررا گر  مشاهده
 مارمحوريمراقبت ب يبخش اساس يارتباط يها مهارت
به آموزش  تر بيشضرورت توجه  نيبنابرا). 7(است

در برنامه  يمحور ماريب دگاهيبا د يارتباط يها مهارت
  . شود مي مطرح يرشته پزشك يدرس

 ينظران در خصوص سطوح برنامه درس صاحب
كه از جمله اند  را ارائه كرده يمختلف يها بندي طبقه

و برنامه ) يرسم(آشكار يآنها، برنامه درس نيمشهورتر
آشكار،  يبرنامه درس. است) يرسم ريغ(پنهان يدرس

ابعاد گوناگون  تيرشد و ترب ياست كه برا يبرنامه درس
 يريز برنامهو  يآگاهانه طراح طوربه  رانيفراگ تيشخص

و  نيمع يمدون، محتوا ياهداف آموزش يشود و دارا مي



  وندي و همكاران مهناز جالل  يارتباط يپنهان و مهارت ها يبرنامه درس
 

 http://ijme.mui.ac.ir )11(13؛ 1392بهمن / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  922

 يريادگي -ياددهي يها شده، اصول و روش يده سازمان
هماهنگ  يابيارزش يها وهيمتناسب با اهداف و محتوا و ش

و  ها يريادگياما مجموعه ). 18(شده است يبين پيشو 
محدود به برنامه  نند،ك مي كسب رندگانيادگيكه  يتجارب
به طور  يگريو عوامل د ستيآشكار ن اي يرسم يدرس

آشكار وجود دارد  يدر كنار برنامه درس يريناپذ اجتناب
و  دارتريتر، پا به طور گسترده ها از جنبه ياريكه در بس

و  ها تجارب، انتقال افكار، نگرشگيري  نافذتر در شكل
. دينما مي عمل رندگانيادگيو اعمال و رفتار  ها ارزش

شده  نييتع شيپ از يكه جزو برنامه درس يتجارب نيچن
پنهان است كه در طول  يهمان برنامه درس ست،ين

فرهنگ و رفتار  انيبه دانشجو ينيآموزش بال يها سال
در طول . دهد مي آموزش يرا به صورت ضمن يپزشك

را از مكالمات سر  يموارد نيچن انيدانشجو ،ينيدوره بال
 رفتار و مشاهده يآموزش يرسم ريغ جلساتراندها، 

 ادي مارانيدر حال تعامل با ب يخود به عنوان الگو دياسات
  .)19(رنديگ مي
دانشگاه آزاد در حال حاضر در اين كه  توجه به با

 يدر برنامه درس يارتباط يها آموزش مهارت ياسالم
 يبرنامه درس تيگنجانده نشده است و با توجه به اهم

 نيا ،يپزشك انيدانشجو يرفتارهاگيري  پنهان در شكل
در  يمارمحوريب زانيارتباط م يپژوهش با هدف بررس

 يپزشك انيدانشجو يارتباط تارپنهان با رف يبرنامه درس
  .انجام شد يدانشگاه آزاد اسالم

  
  ها روش

 يكارورزان پزشك يبر رو توصيفي همبستگيمطالعه  نيا
سال  بهشتيو ارد نيدر فرورد يدانشگاه آزاد اسالم

دانشگاه آزاد  يواحد دانشگاه 10 نياز ب. انجام شد 1392
 يواحد پزشك 3هستند،  يرشته پزشك يكه دارا ياسالم

تعداد . ندانتخاب شد يبه طور تصادف زديتهران، مشهد و 
نفر بود و در هرواحد  425 ،سه واحد نيكارورزان در ا

 هيكل. انجام شد يبه صورت سرشمارگيري  نمونه

انجام پژوهش در مراكز  يكه در دوره زمان يكارورزان
تحت پوشش دانشگاه حضور داشتند و حاضر  يدرمان

وهش وارد كنند، به نمونه پژ ليشدند پرسشنامه را تكم
  .شد دادهنفر  400 بهشدند، لذا پرسشنامه 

سنجش  يبرا. اطالعات پرسشنامه بود آوري جمع ابزار
 اسيپنهان از مق يدر برنامه درس يمحور ماريب زانيم

 نيا. و همكاران استفاده شد دتيها شده توسط نيتدو
بعد اول آن . سؤال و سه بعد است 29 يدارا اسيمق

 11(دانشجو اتي، بعد دوم تجرب)پرسش 15(نقش يالگوها
 ماريارتباط ب يت از برقراري، و بعد سوم حما)پرسش

). 12(سنجد مي را) پرسش 3(انيمحور توسط دانشجو
) نقش يالگوها(در بعد اول اسيمق نيذكر است كه ا انيشا

شده  هيپرسشنامه توص يسؤال دارد كه در نسخه اصل 5
: شود دهيپرس انيبار از دانشجو 3سؤال  5 نياست كه ا

ك بار درباره يكارورزان،  يبار درباره رفتار ارتباط كي
بار هم درباره رفتار  كيو  ارانيدست يرفتار ارتباط

حاضر از  قياز آنجا كه تحق. علمي هيأت ياعضا يارتباط
در دانشگاه آزاد  يكارورزان سؤال شده است و از طرف

پرسش فقط  5 نيوجود ندارد، ا ياريدوره دست ياسالم
استادان  يبار از كارورزان درباره رفتار ارتباط كي
و به اين ترتيب تعداد كل سواالت اين بخش  شد دهيسپر
 7نقش  يمالك پرسشنامه در قسمت الگو .سوال بود 19

. بود) 7(شهيتا هم) 1(از هرگز دهي نمره وهيش واي  درجه
 وهيو شاي  درجه 5 يبعد طهيپرسشنامه در دو ح اسيمق

  .دبو )5(اديز يليتا خ) 1(از هرگز دهي نمره
توسط  يارتباط يها سنجش كاربرد مهارت يبرا

و  يشده توسط اشورب نيكارورزان از پرسشنامه تدو
سنجش  يخود برا قيآنها در تحق. همكاران استفاده شد

توسط پزشكان  يارتباط يكاربرد راهبردها زانيم
در طول  يارتباط يراهبردها يبراسؤال  13خانواده از 

دادن  انيپا يها مهارت يسؤال برا 9و  يمالقات پزشك
 نياستفاده از ا جهت ).20(به مالقات استفاده كردند

 يقسمت راهبردها پرسشنامه در پژوهش حاضر دو
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دادن  انيپا يها و مهارت يدر طول مالقات پزشك يارتباط
 يها پرسش هيكلبه طوري كه  شد بيبه مالقات با هم ترك

 )سؤال 17جمعاً ( پرسش از قسمت دوم 4قسمت اول و 
پرسشنامه از  نيدر ا. مورد استفاده قرار گرفت

 مارانيب يادآوريخواسته شده است كه با  دهندگان پاسخ
اند،  ماه گذشته آنها را مالقات كرده كيكه در  يبزرگسال

به شكل  را يارتباط يها از مهارت كيكاربرد هر زانيم
-100و % 61-80، %41-60، %21-40درصد، 20از  تر كم
  . اعالم نمايند% 81
برگرداندن پرسشنامه از روش ترجمه معكوس  يبرا

هر دو پرسشنامه توسط دو متخصص زبان . استفاده شد
سپس . ترجمه شد يبه طور جداگانه به فارس يسيانگل

 ييترجمه نها. شدند قيو تلف سهيمقا گريكديبا  ها ترجمه
برگردانده و با  يسيبه انگل يگريتوسط فرد دمجدداً 

و نسخه  ينسخه اصل نهايتاً. شد سهيمقا ينسخه اصل
 علمي هيأت يدو نفر از اعضا اريترجمه در اخت يينها

محتوا كنترل  ييقرار گرفت و از نظر روا يرشته پزشك
اجرا  ينمونه مقدمات كيهردو پرسشنامه در  نيهمچن. شد

هر دو  ييايپا يجهت بررس. و اصالحات الزم انجام شد
 بيضر. كرونباخ محاسبه شد يآلفا بيپرسشنامه ضر
 اتينقش، تجرب ياز ابعاد الگوها كيهر يمحاسبه شده برا
 78/0و 70/0، 85/0 بياز ارتباط به ترت تيدانشجو و حما

  . بود 89/0 يارتباط يها پرسشنامه كاربرد مهارت يو برا
تحت  يبه مراكز درمان پرسشگر با مراجعه نامهپرسش

تهران، مشهد و  يواحدها يپوشش دانشگاه آزاد اسالم
در همان كننده  چنانچه كارورزان شركت. شد عيتوز زدي

همان  پرسشنامه داشتند، در ليتكم يبرا يروز وقت كاف
داشتند در  يتر بيشبه وقت  ازيكه ن يروز و در موارد

سپس . شد آوري ل شده جمعيتكم يها روز بعد پرسشنامه
و  هيتجز يبرا SPSS-11.5 افزار انجام و از نرم يكدگذار

  . استفاده شد ها داده ليتحل
پاسخ به سؤاالت پرسشنامه  فيآنجا كه ط از
 7 فيط(متفاوت است،  يدر برنامه درس يمارمحوريب

نمره به ) سؤاالت هيدر بق ييتا 5سؤال اول و  5در  ييتا
 100تا  0از ابعاد پرسشنامه به  كيردست آمده در ه

نمره ( نسبي و نمره اريانحراف مع ن،يانگيو سپس م ليتبد
نمره در همان  نيتر نيينمره به پا نيانگيم مياز تقس ينسب

نمره باالتر . ديگزارش گرد )بخش به دست آمد
  . است تر بيش يمحور ماريب دهنده اننش

توسط  يارتباط يها در خصوص كاربرد مهارت
با  نيهمچن. و درصد گزارش شد يفراوان ان،يدانشجو

) درصد موارد20از  تر كمپاسخ  يبرا( 0اختصاص نمره 
در هر  نيانگي، م)درصد موارد 81-100پاسخ  يبرا(4تا 
از  تيبا توجه به عدم تبع. محاسبه شد) مهارت( هيگو
 ليو تحل هيتجز يبرا يانتخاب يها نرمال در نمونه عيتوز
 بياز ضر يفيآمار توص يها عالوه بر شاخص ها داده

و  ها ريسنجش ارتباط متغ يبرا رمنياسپ يهمبستگ
نمرات دختران و پسران  سهيمقا يبرا يتنيآزمون من و
  .استفاده شد

  
  نتايج

 335شد و  عينفر از كارورزان توز 400 نيپرسشنامه ب
پرسشنامه  7تعداد . به پرسشنامه پاسخ دادند%) 84(نفر 
سؤاالت بدون پاسخ، حذف و  ياديوجود تعداد ز ليبه دل
. قرار گرفت ليو تحل هيپرسشنامه مورد تجز 327 نهايتاً

 تسال و اكثري 5/27±6/2 كنندگان شركت يسن نيانگيم
 يواحدها كنندگان تعداد شركت%). 55(بودندآنان مرد 

، و %)23(77، %)46(149 بيو مشهد به ترت زديتهران، 
  . نفر بود%) 31(101
نمرات  ،يدر برنامه درس يمارمحوريخصوص ب در
 اتينقش، تجرب يابعاد الگوها يو نمره نسب نيانگيم

از  كيمحور در هر مارياز ارتباط ب تيدانشجو و حما
  .آمده است 1در جدول  يمورد بررس يها دانشكده
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  ها دانشگاه كيبه تفك يدر برنامه درس يمارمحوريابعاد ب نمره اريو انحراف مع نيانگيم: 1 جدول
  حمايت از ارتباط بيمارمحور  تجربيات دانشجو الگوهاي نقش دانشگاه

  نمره نسبي  ميانگين و انحراف معيار  نمره نسبي  ميانگين و انحراف معيار **نمره نسبي انحراف معيار و ميانگين
  41/1  4/73±19  1 5/41±4/9 37/1 5/69±6/18 تهران
  11/1  7/57±3/10  14/1 5/47±9/6 12/1 9/56±10 يزد

  1  9/51±4/26  15/1 8/47±7/13 1 7/50±5/23 مشهد
  -  1/63±3/22  - 9/44±9/10 - 7/60±5/20 مجموع

   .محاسبه شده است 100تا  0نمرات به  ليپس از تبد ها نيانگيم*
  .نمره در همان بخش به دست آمده است نيتر نيينمره به پا نيانگيم مياز تقس ينمره نسب** 
  

كسب شده  يجدول و نمرات نسب نيا جيبا توجه به نتا
شود كه  مي مشخص ،يمارمحوريهر بعد از ابعاد ب در

 مارمحور،ياز ارتباط ب تينقش و حما يالگوها در بعد
حالي است در  ينمره نسب نيتر بيش يواحد تهران دارا

نمره  نيتر كمدانشجو  اتيواحد در بعد تجرب نيا كه
به عكس در واحد . خود اختصاص داده است هرا ب ينسب

، مربوط به بعد 1باالتر از  يمشهد، تنها نمره نسب
نمره  نيتر كم گر،يدانشجو است و در ابعاد د اتيتجرب
  . را كسب نموده است ينسب

با  يمحور ماريدر ابعاد ب انينمرات دانشجو يهمبستگ
 نيب. شد يبررس رمنياسپ يهمبستگ بياستفاده از ضر

 يمثبت متوسط يهمبستگ تينقش و حما ينمره الگوها
بعد  يول) p>001/0و  r=53/0( وجود داشت يمعنادار
 يهمبستگ ت،ينقش و حما يدانشجو با الگوها اتيتجرب

و  r ،093/0=p=-126/0: به ترتيب نداشت يآمار معنادار
162/0-=r  ،064/0=p(.   
توسط  يارتباط يها خصوص كاربرد مهارت در

  .استذكر شده  2جدول  در جيكارورزان، نتا
مهارت از  12شود، در  طور كه در جدول مشاهده مي همان

اند كه  كنندگان اظهار كرده از شركت يمياز ن شيمهارت، ب 17
ها را  مهارت نيا مارانيخود با ب يها مالقات% 60از  شيدر ب

كاربرد  نيتر مهارت، بيش 12 نيا نيدر ب. اند به كار برده
 مارانيب امربوط به مواجهه گرم و دوستانه و محترمانه ب

- يروح يازهايشناخت ن يو پس از آن، تالش برا%) 62(

تر از  مهارت، كم 5در . بود%) 60( مارانيب ياعو اجتم يروان
 يها مالقات% 60از  شيكنندگان آنرا در ب از شركت يمين

از %) 37(نفر  122به طوري كه تنها . خود به كار گرفته بودند
موارد مذاكرات مطرح شده % 60از  شيدهندگان در ب  پاسخ
 نيخالصه كرده بودند و همچن انيمالقات را در پا يدر ط
% 60از  شيكنندگان در ب از شركت%) 2/39(نفر  128فقط 

  . را مرور كردند يموارد برنامه درمان
 يمارمحوريب زانيم نيبا توجه به اين كه قرار بود ارتباط ب

توسط  يارتباط يها با كاربرد مهارت يدر برنامه درس
مربوط به  يها شود، پاسخ يبررس يپزشك انيدانشجو

كه به  يشد به طور يكدگذار ها مجدداً كاربرد مهارت
 4تا  0نمره  بي، به ترت%81- 100تا % 20تر از  كم يها پاسخ

 كيدر هر ارينمره و انحراف مع نيانگيسپس م. تعلق گرفت
. ديها محاسبه گرد كل مهارت نيها و همچن از مهارت

و  يروح يازهايشناخت ن يبه تالش برا نيانگيم نيتر بيش
 هاي ، پاسخ دادن به پرسش)68/2±92/0(ي و اجتماع يروان

به  گرانه تيا، نشان دادن واكنش حم)67/2±99/0( ماريب
 نيتر كم نهمچني. مربوط بود )66/2±98/0( مارياحساسات ب

، )11/2±2/1( درمان يبه مشخص كردن مراحل بعد نيانگيم
ي در خصوص درك برنامه درمان مارپرسش از بي

 شده در مالقات كرات مطرح، خالصه كردن مذا)98/0±12/2
مربوط  )23/2±99/0(، و مرور برنامه درماني )99/0±22/2(

نمره كل حاصل از پرسشنامه كاربرد  نيانگمي. بود
  . بود 51/2±62/0 زين يارتباط يها مهارت
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  انيتوسط دانشجو يارتباط يها از مهارت كيكاربرد هر زانيم و اريو انحراف مع نيانگيم: 2 جدول

 ميانگين و  ها پرسش  رديف
  انحراف معيار

كه در بيش  فراواني و درصد افرادي
به اين مهارت را  ها مالقات %60از 

  اند بردهكار 
  203%) 62(  63/2±1/1 با بيمارانتان به روشي محترمانه، گرم و دوستانه مواجه شديد 1
  168%) 51(  55/2±96/0 استفاده كرديدت باز و تشويق بيمار به توصيف مشكلسؤاالاز 2
  178%) 54(  58/2±95/0 كمك كرديد كه بيمار احساس خود را بيان كند 3
  174%) 53(  58/2±96/0 بيماران را براي بيان احساس خود در خصوص مشكل فعلي فعاالنه تشويق كرديد 4
  181%) 55(  63/2±97/0 كرديدكنيد و با او همدليميبه بيمار نشان داديد كه مشكلش را درك 5
  185%) 57(  66/2±98/0 گرانه واكنش نشان داديدحمايتايبه احساسات بيمار به شيوه 6
  195%) 60(  68/2±92/0 براي شناخت نيازهاي روحي، رواني و اجتماعي بيماران تالش كرديد 7
  174%) 53(  57/2±94/0 به بيمار در خصوص مشكلش و علت آن آموزش داديد 8
ي درماني ممكن و تعيينهادر جهت آموزش بيمار در خصوص انتخاب 9

  ي ارائه شده تالش كرديدها ميزان درك او از آموزش
95/0±60/2  )56 (%182  

  189%) 58(  67/2±99/0 ات كافي و به زبان ساده پاسخ داديدييي بيمار با جزها به پرسش 10
  175%) 53(  57/2±98/0 فعاالنه مشاركت داديدبيماران را در فرايند تدوين برنامه درماني 11
وقتي برنامه درمان مشخص شد، در ايجاد تعهد و پايبندي بيمار به پيگيري 12

  برنامه درماني تعيين شده تالش كرديد
03/1±59/2  )52 (%172  

  147%) 45(  24/2±08/1 بيمار را در طي مالقات فعاالنه درگير كرديد 13
  122%) 37(  22/2±99/0 طي مالقات را خالصه كرديد مذاكرات مطرح شده در 14
  129%) 39(  12/2±98/0 ات مشكل و برنامه درماني را فهميده است؟يياز بيمار پرسيديد كه آيا جز 15
  128%) 39(  23/2±99/0 برنامه درماني را مرور كرديد 16
بهمراحل بعدي درمان را مشخص كرديد تا اطمينان يابيد كه اودرمان را 17

  طور مناسب اجرا خواهد كرد
2/1±11/2  )41 (%134  

  19) 06/0(  51/2±/.62  كل پرسشنامه  
  

با ابعاد  يارتباط يها كاربرد مهارت زانيم يهمبستگ
با استفاده از آزمون  يدر برنامه درس يمارمحوريب

نشان داد كه كاربرد  جينتا .شد دهيسنج رمنياسپ
با نمره  انيتوسط دانشجو يارتباط يها مهارت

از ارتباط  تينقش و حما يالگوها يرواحدهايز
به (دارد  يمعنادار فيمثبت و ضع يهمبستگ مارمحوريب

هر چند كه ) p=001/0و  r=37/0و  r=24/0 بيترت
دانشجو  اتيواحد تجرب ريبا ز يول ،پايين بود همبستگي

  . وجود نداشت يمعناداررابطه 

 مارينمرات ابعاد ب اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا
نشان ) 3جدول (دختر و پسر  انيدانشجو نيب يمحور

 يمحور ماريدختر به دو بعد ب انيداد كه اگرچه دانشجو
) از ارتباط تينقش و حما يالگوها( يدر برنامه درس

 يدانشجو نمره باالتر اتيو به بعد تجرب تر كمنمره 
تفاوت  نيا يدانشجويان پسر داده بودند، ول بهت نسب

بود  معنادارمحور  مارياز ارتباط ب تيفقط در بعد حما
)005/0=p.(  
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  دختر و پسر انيدر دانشجو يمحور مارينمرات ابعاد ب اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا: 3جدول 

  دانشجويان پسر  دانشجويان دختر z pمقدار   ميانگين  ابعاد
  170/0  373/1  6/62±2/17  4/58±7/23  الگوهاي نقش

  477/0  711/0  6/44±9/8  2/45±9/12  تجربيات دانشجو
  005/0  783/2  9/66±18  4/58±9/25  حمايت از ارتباط بيمار محور

  
در  ها كاربرد مهارتي  ميانگين و انحراف معيار نمره

 53/2±56/0 و در پسران برابر 48/2±/.67 دختران برابر
و  z=053/1(تفاوت از نظر آماري معنادار نبود  كه اين

292/0=p(  
  

  بحث
 يها رابطه كاربرد مهارت يمطالعه به منظور بررس نيا

برنامه  بيمار محوري توسط كارورزان با ابعاد يارتباط
كاربرد  زانينشان داد كه م جينتا. پنهان انجام شد يدرس

 يبا ابعاد الگوها ان،يتوسط دانشجو يارتباط يها مهارت
دانشجو رابطه مثبت و  ياز رفتار ارتباط تينقش و حما

ارتباط  انيدانشجو اتيبا بعد تجرب يول. دارد معنادار
 يدگيچيموضوع به پ نيرسد ا مي به نظر. نبود معنادار
 - يآموزش دهيچيپ يها طيدر مح انيدانشجو اتيتجرب
بر رفتار  اتيتجرب نيا ريتاث يو مبهم بودن چگونگ يدرمان

الزم است تا بتوان تري  قيمطالعات دق. آنان مربوط باشد
  .كردگيري  جهيخصوص نت نيدر ا

 يمارمحوريپژوهش در خصوص ب نيا جيدر مجموع نتا
 ياز برقرار تيحما نشان داد كه بعد يدر برنامه درس

در هر سه  ان،يتوسط دانشجو مارمحوريارتباط ب
را به خود  يتر بيشابعاد نمره  ريدانشكده نسبت به سا

 اتينمره به بعد تجرب نيتر كماختصاص داده است و 
  مطالعه جيبا نتا جهينت نيا. است هدانشجو تعلق گرفت

در مطالعه  نيهمچن). 21(مطابقت دارد كايدر امر دتيها
دانشجو  اتيبعد تجرب زين يدر عربستان سعود يباورد ال
نمره متعلق به بعد  نيتر بيش ينمره داشته ول نيتر كم

 نيا تيوضع نيعلت ا ديشا). 22(نقش بوده است يالگوها

پراسترس  طيدر شرا اغلب انيدانشجو اتيباشد كه تجرب
دهند و  مي رخ يدرمان يها طيمح يبين پيشقابل ريو غ
دادن بازخورد مثبت به رفتار  علمي هيأت ياعضا يبرا

از كنترل تر  ريپذ و امكانتر  دانشجو آسان يارتباط
از  يكيرسد  مي به نظر. روزمره آنان است اتيتجرب
شناخت هرچه  ،يآموزش پزشك يروبرو يها چالش
 يها طيدر مح انيدانشجو اتيانواع تجرب تر بيش

 اتيتجرب رييتغ يبرا يراه افتنيو  يدرمان -يآموزش
  .نامطلوب باشد

دهد  مي نشان يمارمحورينمرات سه دانشكده در ابعاد ب
نمره مربوط به  نيتر بيشكه اگرچه در هر سه دانشكده 

نمرات در هر دانشكده  يالگو يبود، ول تيبعد حما
 يدانشكده پزشك 9 نيب دتيها  سهيمقا. متفاوت بود

 ها نمرات در دانشكده ينشان داد كه الگو زين كايامر
 طيدهد كه مفهوم مح مي نشان جهينت نيا. ودمتفاوت ب

است و اگر قرار باشد اي  دهيچيمفهوم پ ،يريادگي
در جهت  يريادگي يها طيبهبود مح يبرا يمداخالت

گردد، بدون  نيو تدو يطراح يمارمحوريگسترش ب
منحصر به فرد هر مؤسسه  طيشرا قيشناخت دق

  .نخواهد بود زيآم تيموفق
 يارتباط يها از مهارت كيمربوط به كاربرد هر جينتا

 انينشان داد كه در مجموع دانشجو انيتوسط دانشجو
 يابيخوب ارز يليرا خ يارتباط يها كاربرد مهارت زانيم

از  شيب يتنها كم ها در اغلب مهارت راينكرده بودند ز
 ددرصد موار 60از  شيآن را در ب كنندگان از شركت يمين

كه رفتار  يقاتيتحق جيبا نتا جينتا نيا. برده بودندبه كار 
تطابق اند  كرده يبررس رانيكارورزان را در ا يارتباط
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 يعملكرد ارتباط يدر بررس يكه خاتم يبه طور. داشت
ده مع صيبه وجود نقا ن،يقزو يكارورزان دانشكده پزشك

ه كرده ارتباط توسط كارورزان اشار يدر برقرار
ارتباط  يبرقرار تيفرج زاده وضع نينهمچ). 15(است

 جينتا). 17(كرد يابيتوسط كارورزان را متوسط ارز
متوسط بودن عملكرد  دهنده نشان زين يعنبر قيتحق

 يارتباط يها كارورزان قبل از آموزش مهارت يارتباط
احتماال به  يارتباط يها نقص در كاربرد مهارت). 23(بود

توكل  قيتحق جينتا. ستمربوط ا نهيزم نيكمبود دانش در ا
از دانش  ينشان داد كه كارورزان پزشك زيو همكاران ن

برخوردار  يارتباط يها در خصوص مهارت يكم
  ). 4(بودند

و  يحاضر با مطالعه اشورب قيتحق جينتا سهيدر مقا
كه  يمهارت ق،يشود كه در هر دو تحق مي همكاران مشاهده

به  مارانيدرصد ب 60از  شيدر ب كنندگان شركت تر بيش
گرفتند، مواجهه محترمانه، گرم و دوستانه با  ميكار 

كه مهارت  يدهندگان البته درصد پاسخ). 19(بود مارانيب
بردند،  ميبه كار درصد موارد  60از  شيرا در ب ذكورم

حاضر بود  قيباالتر از تحق اريبس ياشورب قيدر تحق
 ريدر سا ريتفاوت چشم گ نيا%). 1/62در مقابل  6/92%(

 يالبته اشورب. خورد مي به چشم شيكم و ب زين ها مهارت
را در پزشكان خانواده  يارتباط يها كاربرد مهارت

حاضر كارورزان به  قيدر تحق حالي كهبود در  دهيسنج
تفاوت  نياز ا يو ممكن است بخشاند  پاسخ داده ها پرسش
نشان داد كه عملكرد  جينتا. باشد ليدل نيبه هم
 يها مهارت ژهيبه و ها مهارت يدر برخ انيدانشجو

دادن به  انيو خالصه كردن و پا بندي مربوط به جمع
. بودتر  فيضع ها مهارت رينسبت به سا زيمالقات ن

 يها در مهارت انيتفاوت در عملكرد دانشجو نيهمچن

 يمنظم آموزش يازسنجيضرورت ن دهنده مختلف نشان
  . است يهرگونه مداخله آموزش يو اجرا يطراح يبرا
و  ريدر تفس ديبود كه با ييها تيمحدود يدارا قيتحق نيا

 نيااين كه  ازجمله. آن در نظر گرفته شود جيكاربرد نتا
به  يدانشگاه آزاد اسالم يدانشكده پزشك 3مطالعه در 

 يدگيچيعنوان نمونه انجام شده است كه با توجه به پ
 ريآن به سا جينتا ميدر تعم يمورد بررس ميمفاه

 يها دانشگاه ريسا نيدانشگاه و همچن نيا يها دانشكده
عملكرد  نيهمچن. نمود اطياحت ديكشور با يعلوم پزشك

 دهيسنج فايبا استفاده از پرسشنامه خودا انيدانشجو
ابزار در استفاده  نيا يها تيمحدود يستيشده است كه با

  .رديآن مد نظر قرار گ ريو تفس جياز نتا
  

  گيري نتيجه
بعد الگوهاي نقش با  معناداربا توجه به رابطه مثبت و 

بود كه  نيا قيتحق نيا نتيجه ني، مهم ترها كاربرد مهارت
 يتواند بر چگونگ مي نقش يبه عنوان الگوها ديرفتار اسات

. گذار باشدريتأث مارانيبا ب يپزشك انيرفتار دانشجو
محور از  ماريب طارتبا ياز برقرار دياسات تيحما نيهمچن
رفتار در  نيا تيدادن بازخورد مثبت، موجب تثب قيطر

بعد  نيعدم وجود ارتباط ب. خواهد شد انيدانشجو
از  ي، احتماال ناشها و كاربرد مهارت انيدانشجو اتيتجرب

 نيا ريتأث يو چگونگ انيدانشجو اتيتجرب يدگيچيپ
 نيبودن ا غيرخطيو  انيبر رفتار دانشجو اتيتجرب
 يدر كنار آموزش رسم جينتا نيتوجه به ا. است اطارتب

 يمارمحوريتواند موجب توسعه ب مي يارتباط يها مهارت
در جامعه به شدت  مارانيمردم و ب يازهايو پاسخ به ن

  .گردد يكنون رييحال تغ و در دهيچيپ
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Abstract 
 
Introduction: Nowadays, physicians, medical organizations, and policy makers increasingly emphasize 
patient centered medical care. Regarding the importance of hidden curriculum in development of medical 
students’ professional behaviors, this study was conducted to investigate correlation between patient-
centered hidden curriculum and medical students’ communication skills. 
Methods: This descriptive correlation study was performed in spring 2013 within 3 Branches of Islamic 
Azad University (Tehran, Mashhad, and Yazd) on 327 randomly selected interns. Data gathering instruments 
were 2 questionnaires: One for patient-centered curriculum (including 3 dimensions of role modeling, 
students’ experiences, and support for students’ patient-centered behaviors) and the other for students’ 
communication skills. Data analysis was performed using descriptive statistics as well as Spearman and 
Mann-Whitney U tests. 
Results: Among dimensions of patient-centered hidden curriculum, the highest and lowest scores belonged 
to support for students’ patient-centered behaviors dimension (mean: 63.1 out of 100) and students’ 
experiences (mean: 44.9 out of 100). There was a significant positive correlation between students’ 
communication skills with two dimensions of “role modeling” and “support for students’ patient-centered 
behaviors” (r= 0.24, r= 0.37 respectively and P=0.001). Female students reported lower scores for patient-
centeredness in curriculum and their communication skills compared to male students. But this was 
significant only in “support for students’ patient-centered behaviors” dimension (58.4 versus 66.9, p= 
0.005). 
Conclusion: Considering significant correlation between communication skills and 2 dimensions of patient-
centered curriculum, deeper understanding of learning environment and designing interventions for 
favorable changes, is recommended for development of patient-centered communication. 
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