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هاي برنامه ،انیدر دانشجو این حسهاي اصلي در ایجاد ارتباط بين پزشك و بيمار است و باید جهت افزایش همدلي یكي از مهارت زمینه و هدف:

 يحس همدل تیاساس مدل اعتقاد بهداشتي بر تقو تعيين تأثير مداخله آموزشي بر با هدف حاضر وارد آموزش پزشكي شود. مطالعه يمند و فعال نظام

 .انجام گردیدو طراحي  يشكپز رشته انیدر دانشجو

 يدانشگاه علوم پزشك يدوره کارورز يپزشك رشته يدانشجو 84 يدو گروه بر رو بود که با يتجرب مهين يا مداخله پژوهش از نوع نیا کار: روش

 ،آزمونشي. در مرحله پگرفتانجام  شاهدو  آزمایشتخصيص تصادفي در دو گروه  وتصادفي با روش گيري اجرا شد. نمونه 2190تهران در سال 

و سؤاالت طراحي  يهمدل ژهیو Jeffersonشده استاندارد  اینامه روا و پااطالعات دموگرافيك، پرسش املنامه سه وجهي شپرسش انیتمام دانشجو

 جهتگرفت.  صورت آزمایشهاي مدل اعتقاد بهداشتي تكميل نمودند. مداخله آموزشي فقط براي گروه اساس سازه بررا شده توسط پژوهشگر 

ها با استفاده از . دادهگردیداستفاده  انیشده توسط دانشجو ليتكم يها نامهشده و پرسش اندارداست مارياز ب ،يحاصل از مداخله آموزش جیسنجش نتا

 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. Independent tو  ANOVA هايتعداد و درصد و ميانگين و انحراف معيار و آزمون

ميانگين حساسيت داري بين تفاوت معني ،مشابه و قابل مقایسه بودند. بعد از مداخله كيمداخله، دو گروه از نظر متغيرهاي دموگرافقبل از  ها:افتهی

هاي موانع درك شده و منافع درك شده در دو گروه ميانگين سازه وجود داشت.دو گروه  (P=  441/4) شدت درك شده( و P < 442/4)درك شده 

  نشان داد را دارييسه ماه پس از آموزش تفاوت معن ،و راهنماهایي براي عمل ارامديهاي خودکسازه ،همچنين(. P < 442/4) دار بوديمعن

(442/4 > P.) 

ه یشود با ارايم هيمؤثر بود. توص يپزشك رشته انیدانشجو يحس همدل تیبر آموزش و تقو ،آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي: یریگجهینت

شغلي  نديافزایش رضایتم ،گامي در جهت افزایش رضایتمندي بيماران و ارتقاي پيامدهاي بهداشتي و همچنين ،هاي همدلي مهارت نهيآموزش در زم

 .پزشكان برداشته شود

 همدلي، مهارت ارتباطي، آموزش، مداخله آموزشي، مدل اعتقاد بهداشتي: هاکلید واژه
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 مقدمه

 مهمي نقش ،سالمت خدمات عرصه در بيمار حقوق رعایت

 در و کند مي ایفا بيمار و پزشك رابطه تنظيم و بهبود در

 (.2) است برخوردار باالیي اهميت از سالمت نظام مدیریت

 در که است همدلي بستر، کنار رفتار در مهم عوامل از یكي

 همدلي (.1) شود مي مشاهده بيمار به نسبت پزشك رابطه

 افزایش باعث که باشد مي پزشكي در يمهم بسيار موضوع

 .(1) شود مي تر صحيح درمان و تشخيص بيماران، رضایت

 قدرت عنوان به را همدلي ،آکسفورد لغات فرهنگ

 تعریف تفكر مورد موضوع در خود شخصيت فرافكندن

 تغييرات براي زیربنایي و مؤثر یندافر یك همدلي کند. مي

 بخش دو ازو  (0) است بيمار با پزشك رابطه در شناختي روان

 شناخت توانایي از عبارت شناختي بخش ؛است شده تشكيل

 تقسيم شامل احساسي بخش و دیگران تجربيات و احساسات

 در همدلي از منظور .باشد مي ها آن تجربيات و احساسات

 (.9) است آن شناختي بخش اغلب ،پزشكي

 درك معناي به و قدرتمند ارتباطي توانایينوعي  همدلي

 توانایي با همراه دیگر فرد هاي دیدگاه و ها دغدغه تجربيات،

 از عبارت همدلي ،دیگر عبارت به باشد. مي آن دادن نشان

 درك ،طریق این از و دیگران جاي به خود دادن قرار توانایي

 (.2) است ها آن تجربيات و احساسات بهتر

 شده مطرح بيمار با پزشك همدلي براي اصلي بخش سه

 به را خود و دلسوزي بيمار، با کالمي ارتباط» شامل که است

 هاي مهارت از یكي ،واقع در (.6) باشد مي« نهادن بيمار جاي

 بيمار با همدلي بيمار، و پزشك بين ارتباط ایجاد در اصلي

 تغييرات براي زیربنایي و مؤثر یندافر یك که است

 به (.7) شود محسوب مي بيمار با پزشك رابطه در شناختي روان

 از که این بر عالوه ،پزشكي علوم در همدلي مهارت بردن کار

 نتایج است، برخوردار بيماران و پزشكان جانب از عمومي اقبال

 زمينه در خدماتي کارهاي بازده افزایش جمله از زیادي مثبت

 در قانوني هاي درگيري کاهش بيمار، بهتر پذیرش سالمتي،

 و بيمار بهتر همكاري بيمار، رضایتمندي افزایش پزشكي، زمينه

 (.8) داردرا به همراه  بيمار تمكين

 گرفتن براي بيمار با ارتباط برقراري حين در که صورتي در

 همدلي درمان، و تشخيص و فيزیكي معاینه انجام حال، شرح

 مشكالت نباشد، مناسب آن کيفيت یا و باشد نداشته وجود

 صحيح مصرف عدم تشخيص، در اشكال جمله از متعددي

 و پزشكان وقت رفتن هدر درماني، مسير پيگيري عدم دارو،

 خاص موارد در و شود مي ایجاد ها هزینه اتالف و بيماران

 اثر تواند مي همدليبنابراین،  گردد. مي بيماران مرگ موجب

 (.9) باشد داشته باليني پيامدهايبر  يمستقيم

 در همدلي بررسي براي مختلفي مطالعات تاکنون

 شده انجام پزشكي کادر و دانشجویان از مختلف هاي زیرگروه

 و سير روي بر همدلي مثبت اثرات برها  که این پژوهش است

 تأکيد آسممبتال به  و قلبي سكتهدچار  بيماران آگهي پيش

 که داد نشان همكاران و Pollak نتایج تحقيق (.24) اند کرده

 همدالنه پاسخ بيماران منفي احساسات به ندرت به پزشكان

 (.22) دهند مي

 مهارت صحيح بردن کار به که است شده ثابت ها بررسي در

 منافع بلكه ،ندارد همراه به را مذکور مشكالت تنها نه همدلي

 مشكل، موارد حل ها، بيماري زودرس تشخيص مانند زیادي

 را به دنبال عاطفي هاي تالش به احتياج عدم و اقتصادي صرفه

 حالت از بيمار که گردد مي باعث بيمار با همدلي (.21) دارد

 بيمار بهبود بر و شود خارج اش بيماري در بودن منزوي

 اعتماد اساس بر بيمار -پزشك رابطه برقراري است. ثيرگذارأت

 به مغز واکنش .دهد مي آرامش احساس بيمار به همدلي، و

 پزشكاني کند. مي زیاد را بيمار تحمل و دهد مي تغيير را تنش

 بيماران شوند مي باعث کنند، مي گوش بيمار به دقت به که

 بيماراني .را کسب نمایند بهتري درماني نتيجه و باشند تر راضي

 ،کنند مي سپري ها بيمارستان در را مدتي درمانشان براي که

 هم باز نمایند، دریافت مناسبي درماني خدمات که هم هرقدر

 رضایتمنديعلت  هستند. مناسب رواني ارتباط یك نيازمند

ها  توجه ناکافي به آن ،درماني سيستم از افراد برخي اندك

 .(21) باشد مي
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 بر عالوه که شود مي باعث همدلي مهارت از مؤثر استفاده

 ببرد سود بيمار با همدالنه روابط برقراري از نيز پزشك بيمار،

 بيماران با که روابطي از پزشك رضایت و همدالنه روابط (.20)

 و شغلي هاي استرس برابر در مانعي همچون کند، مي برقرار

 و کند مي عمل هستند، رو هروب آن با پزشكان که فرسودگي

 محسوب پزشكان بهزیستي براي اي بالقوه عامل همدلي

 ميزان تغيير یا ثبات درباره مطالعاتنتایج . (29) گردد مي

 با همدلي ميزان که است داده نشان تحصيل طول در همدلي

  (.26) کند مي پيدا کاهش پزشكي دانشكده در تحصيل

 همدلي عدم برايمتفاوتي  دالیل مختلف، هاي پژوهش در

 به توان مي جملهآن  از که است شده ذکر بيمار و پزشك

 در درمان امر بر تمرکز و زیاد مشغله (،27) کافي وقت نداشتن

 لحاظ از کردن همدلي که مسأله این و بيمار مشكالت زمينه

 نگران حتي که جایي تا کند مي خسته بسيار را ها آن احساسي

 ، (28) شوند مي خویش خانواده و روزمره زندگي به آسيب

ذکر  را زمينه این در کافي آموزش عدم نيز اي عده کرد. اشاره

 اساس بر که و همكاران Abu-Akel نتایج تحقيقاند.  کرده

 داد نشان ،انجام شد کارگاهي آموزش و Jefferson نامه پرسش

 و آموزش قابل ها مهارت سایر مانند همدلي هاي مهارت که

 بر رويو همكاران  Chen مطالعه (.29) باشد مي یادگيري

 آموزش تحت که دانشجویاني داد نشان پزشكي دانشجویان

 برخوردار بيشتري همدلي نمره سطح از ،گرفتند قرار همدلي

 .(14) بودند

 درمان و تشخيص در همدلي مهم نقش به توجه با

 همدلي ميزان پزشكي دانشكده در تحصيل با اگر ها، بيماري

 افزایش جهتي فعال و مند نظام هاي برنامه باید ،یابد کاهش

 .(12) شود پزشكي آموزش وارد همدلي

 کشورمان در پزشكي علوم آموزش ،گذشته دهه چند طي در

 زیربنایي، و بنيادین تغييرات براي راسخ اي اراده تجلي شاهد

 .است بوده محتوا لحاظ به چه و ساختاري لحاظ به چه

 که این براى است هایى فرصت آوردن فراهم ،موزشآ

 به استاد هاى فعاليت انجامموارد،  در اغلب .بگيرد یاد فراگير

 به یا تنهایى به گيرندگان یاد در یادگيرى کردن آسان قصد

 فعاليتى آموزش .شود ناميده مي آموزش آموزشي، مواد کمك

 و کند مي ریزى طرح یادگيرى ساختن آسان براى معلم که است

 کنش صورت به گيرنده یاد چند یا یك و او بيناین فرایند 

 فعاليت هرگونه آموزش ،دیگر عبارت به. یابد مي جریان متقابل

 یادگيرى کردن آسان هدف با شده ریزى طرح پيش از تدبير یا

 .(11) است گيرندگان یاد در

 مدل یك انتخاب ،آموزشي ریزي برنامه فرایند در گام اولين

 اعتقاد مدل، 2994 دهه اوایل از .باشد مي آموزش براي مناسب

 هاي پژوهش مفهومي چهارچوب در گسترده طوره ب بهداشتي

 مرتبط رفتارهاي تداوم و تغيير توصيف براي و سالمت رفتاري

 فرد هر رفتار ،مدل . بر اساس اینشد برده کاره ب سالمت با

 شخص توسط که ارزشيقرار دارد. اول،  عامل دو ثيرأت تحت

 را رفتارش فرد وقتي یعني ؛شود مي گذاشته هدف یك روي بر

 او براي رفتار آن انجام که رسد  مي نتيجه این به و دهد مي تغيير

 رفتاري اجراي احتمال از شخص تخميندوم،  و است سودمند

 د.شو مي نظر مورد هدف به یافتن دست باعث که

 شده درك حساسيت» هاي از سازهاعتقاد بهداشتي  مدل

(Perceived susceptibility)، شده درك شدت  

(Perceived severity)، راهنماي شده، درك موانع و منافع 

 سازه در (.11) تشكيل شده است« مدياخودکار و عمل

 به ابتال شانس مورد در شخص عقيده شده، درك حساسيت

 شخص عقيدهنيز  شده درك شدت سازه و در خاص شرایط

 مورد در .شود مي بررسي اوضاع شدت و وخامت مورد در

 کردن دروني و بررسي از بعد پزشكي رشته دانشجوي همدلي،

 شدت از تصویري همدلي، از استفاده عدم اجتماعي نتایج

 رفتاري به منجر امر این که کند مي ایجاد خود براي مشكل

 شده درك منافع سازه شود. مي وي در کننده پيشگيري

(Perceived benefits )از بعضي که این از شخص تصور به 

 حد چه تا دهد مي انجام مشكل از پيشگيري براي که کارهایي

 که کند مي انتخاب را رفتاري فرد پردازد. مي ،شود مي واقع ثرؤم

 دردوم این که  و باشد داشته را سود بيشتریندر وهله اول 
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 شده درك موانع در باشد. دسترس قابل جامعه

 (Perceived barriers فرد )هزینه تحليل و تجزیه به- 

 رفتار انجام آیا که این و پردازد مي شده توصيه اعمال اثربخشي

 اختصاص آن به که را وقتي یا و شده پرداخت هزینه ارزش

  عمل انجام براي راهنما سازه دارد؟ را است شده داده

(Cues to action ) یا داخلي رویدادهایي هعمدنيز به طور 

را  رفتار تحریك و عمل براي فرد آمادگي که هستند خارجي

 سال در( Self-efficacy) مدياخودکار سازه کنند. مي معين

 مدل به شتيبهدا مشكالت با تر مناسب برخورد براي 2988

 که است مفهومي مدياخودکار .گردید اضافه بهداشتي اعتقاد

 اجتماعي شناخت تئوري در Bandura توسط بار نخستبراي 

 به شخص اطمينان به و رفت کاره ب اجتماعي یادگيري یا

 کند مي اشاره کارهایش، آميز موفقيت انجام جهت اش توانایي

(19 ،10). 

 تخصصي هاي مهارت از یكي همدلي که این به توجه با

 آن به پرداختن لزوم و شود محسوب مي بيمار و پزشك ارتباط

توصيه  بيمار و پزشك رابطه بهبود براي ابزاري عنوان به

 آموزشي مداخله تأثير تعيين ا هدفبحاضر  مطالعه گردد، مي

 همدلي حس تقویت بر بهداشتي اعتقاد مدل اساس بر

 انجام شد. پزشكي رشته دانشجویان

 

 کار روش
 با همراه تجربي نيمه آموزشي مداخله نوع از این پژوهش

 مشغول که پزشكي رشته دانشجوي 84 بود. شاهد گروه

 در تهران پزشكي علوم دانشگاه در کارورزي دوره گذراندن

 جدول و ساده تصادفي گيري نمونه روش هببودند،  2190 سال

 شاهد و آزمایش گروه دو درانتخاب شدند و  تصادفي اعداد

 هاي یافته اساس بر شده محاسبه نمونه حجمقرار گرفتند. 

 84 آماري توان و درصد 99 اطمينان سطح در پایلوت مطالعه

 رضایتشامل  مطالعه به ورود هايمعيار .محاسبه گردید درصد

 براي مناسب جسمي شرایط داشتن مطالعه، در شرکت به

 و شناختي مشكالت وجود عدم و سؤاالت به پاسخگویي

 آموزشي جلسات در شرکت تداوم عدم .بود رواني بيماري

 در نظر گرفته شد.نيز به عنوان مالك خروج  جلسه یك از بيش

آوري  جمع وجهي سه نامه پرسش یك ها با استفاده از داده

 و سؤال( 9) دموگرافيك اطالعات شامل اول بخش گردید.

 Jefferson استاندارد شده پایا و روا نامه پرسش نيز دوم بخش

 (سؤال 14 )شامل افراد همدلي ميزان سنجش براي همدلي ویژه

 الؤس هر به کارورزیا  پزشك، Jefferson نامه پرسش در بود.

اختصاص )کامالً موافق(  7 تا)کامالً مخالف(  2 اي بين نمره

 ميزان به ،رود پيش 7 سمت به 2عدد  از هرچه .دهد مي

 شده طراحي سؤاالت سوم خشب .شود مي اضافه موفقيت

 شامل بهداشتي اعتقاد مدل هاي سازه اساس بر پژوهشگر توسط

 مربوط سؤال 7 ه،شد درك حساسيت سازه به مربوط سؤال 7

 درك موانع سازه به مربوط سؤال 7ه، شد درك شدت سازه به

 مربوط الؤس 7، شده درك منافع سازه به مربوط سؤال 7، شده

. بود عمل راهنماهاي به مربوط الؤس 1 و مدياخودکار سازه به

  کامالً صورت به ها سازه از کدام هر امتياز و مقياس

=  مخالف ،1 نمره=  نظر بي ،0 نمره=  موافق ،9 نمره=  موافق

  .دش گرفته نظر در 2 نمره=  مخالف کامالً و 1 نمره

 19 آن حداکثر و 7 شده درك حساسيت سازه نمره حداقل

 موانع و شده درك منافع شده، درك شدت نمرات حداقلو 

 به مدياخودکار سؤاالت. بود 14 ها آن حداکثر و 6 شده درك

 بهگردید و  طراحي زیاد تا اصالً از اي گزینه چهار صورت

اختصاص داده  0 نمره ،زیاد گزینه به و 2 نمره، اصالً گزینه

 و 6 به ترتيب مدياخودکار سازه نمرهو حداکثر  حداقل. شد

 در 8 آن حداکثر و 1 عمل راهنماي سازه نمره حداقل بود. 10

 دو صورت به نيز آخر سازه االتؤس مقياس. شد گرفته نظر

 بود. خير و بلي اي گزینه

 14 توسط نامه پرسش ابزار، پایایي و روایي سنجش جهت

 گردید. تكميل کارورزي مقطع در پزشكيرشته  دانشجوي

 نفر( 29)شاهد  و نفر( 9) آزمایش گروه دو به افراد این سپس

 ،آزمایش گروه در آموزشي مداخله انجام از پس و ندشد تقسيم

 گردید تكميل گروه دو هر در نامه پرسشدوباره  هفته دو از بعد
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 آن اشكاالت و شد داده تطبيق درصد 99 اطمينان با نوبت هر و

 شدند. خارج اصلي مطالعه از افراد این .گردید برطرف نيز

 74/4 نامه، بيشتر از پرسش Cronbachs alpha ضریب مقدار

 سوم قسمت Cronbachs alpha ضریب مقدار .به دست آمد

 جهت .گردید محاسبه جداگانه سازه هر براي نامه پرسش

 پزشكي دانشجوي 14 در اختيار ابزار صوري، روایي بررسي

 سؤاالت از افراد درك ميزان و داده شدقرار  کارورزي مقطع

  نداشت. وجود مشكلي که دگردی بررسي

 دموگرافيك، ابزارهاي ،بررسي مورد دانشجویان تمام

 در را بهداشتي اعتقاد مدل هاي سازه و همدلي ميزان سنجش

 نمودند. تكميلآزمون  پيش مرحله

 ترم یك طي آزمایش گروه براي فقط آموزشي مداخله

 سه ،اول مرحله در. گرفت انجام مرحله دو قالب در و تحصيلي

 تقویت منظور به ساعته سه ارتباطي هاي مهارت آموزش کارگاه

 شد. برگزار منظم صورت به بيمار با دانشجویان همدلي حس

 از کدام هر توسط بيمار از گيري حال شرح دو دوم، مرحله در

 آن اجزاي همه سپس و ضبط ویدئو صورت به دانشجویان

 جانشيني رفتارهاي مورد در سپس وگردید  تجزیه و تحليل

 شد. بحث دانشجویان اب شده پيشنهاد

 هاي سازه براي ،شده برگزار آموزشي هاي کارگاه در

 آموزشي، فيلم از شده درك شدت و شده درك حساسيت

 استفاده افكار بارش و پاسخ و پرسش سخنراني، ناتمام، داستان

 در حقایق هاي برگه عمل، براي راهنماهایي سازه براي .گردید

 ارامدي نيزخودک سازه براي گرفت. قرار دانشجویان اختيار

 تكنيك ،همچنين و عملي نمایش و گروهي بحث هاي شيوه

آزمایش  گروه دانشجویان تمام .شدگرفته  کار به مسأله حل

 داشتند. شده هایار هاي آموزش دري فعال حضور

 بيمار از ،آموزشي مداخله از حاصل نتایج سنجشجهت 

 بعد بيمارنما شد. استفاده بيمارستاني محيط در شده استاندارد

 شده ساخته ليست چك تكميل به اقدام ،دانشجو با تعامل از

 ،بود شدهتأیيد  آن پایایي و روایي سنجش که پژوهشگر توسط

 سه نامه پرسش دانشجویان بيمارنما، با مواجهه از پس نمود.

 بهداشتي اعتقاد مدل هاي سازه آن سوم قسمت در که را وجهي

  .کردند تكميل ،گرفته بود قرار سنجش مورد

 مرحله اتمام از پس اخالقي، موازین رعایت منظور به

 هر در و داده شد شاهد گروه به هاي الزم آموزش ،آزمون پس

 ها آن اطالعات که شد داده اطمينان افراد به ،مطالعه از مرحله

 به افرد ورود ،همچنين .ماند مي باقي محرمانه محقق نزد

 بود. آگاهانه رضایت اخذ با پژوهش

 و تعداد از ،شده بندي طبقه هاي داده توزیع گزارش جهت

 و ميانگين از ،کمي هاي داده توزیع گزارش براي و درصد

 دو در همدلي نمره بين فاوتگردید. ت استفاده معيار انحراف

قرار  بررسيمورد  Independent t آزمون با استفاده از جنس

 گرفت.

 

 ها یافته
 مشغول که پزشكيرشته  دانشجوي 84 حاضر، مطالعه در

 در تهران پزشكي علوم دانشگاه در کارورزي دوره گذراندن

 و فراواني درصد فراواني،. شدند مطالعه واردبودند،  2190 سال

 است. شدهارایه  2 جدول در همدلي نمرات تجمعي درصد

 بود. 224 تا 246 محدوده در همدلي نمرات فراواني بيشترین

 در تأهل وضعيت و يتجنس سن، تفكيك به همدلي نمرات

 .آمده است 1 و 1 ولاجد

 و يتجنس سن، و همدلي نمراتداري بين  ارتباط معني

بر اساس نتایج آزمون  .مشاهده نشد تأهل وضعيت

Independent tزنان و مردان نمرات بين داري معني فاوت، ت 

 اعتقاد مدل هاي سازه بخش دروجود نداشت.  بررسي مورد

 پس شده درك حساسيت ميانگين که گردید مشخص ،بهداشتي

 از تفاوت این که یافت افزایش آزمایش گروه در آموزش از

افزایش  ،نهمچني .(P < 442/4) بود دار يمعن آماري نظر

 مشاهده شد شده درك شدت ميانگينداري در  معني

(441/4=P).  

 آزمایش گروه در ،مداخله از بعد شده درك موانع نميانگي

 منافع ميانگين .(P < 442/4نشان داد ) داري را معني کاهش
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 طور به مداخله از بعد نيز شده درك ارامديخودک و شده درك

داري در  کاهش معني .(P < 442/4داشت ) افزایش داري يمعن

 آزمایش گروه در مداخله از بعد عمل براي راهنماهایي ميانگين

 .(P < 442/4مشاهده گردید )

 ± 09/4) آزمایش هاي گروه در همدلي نمرات ميانگين

 کارگاه برگزاري از بعد (81/2 ± 11/4) شاهد و (99/1

 P ،29/20 < 442/4) داد نشاني را دار يمعن تفاوت ،آموزشي

= t.) قبل بهداشتي اعتقاد مدل هاي سازه ميانگين مقایسه نتایج 

 این. است شده ارایه 0 جدول در گروه دو در مداخله از پس و

 مداخله ثيرأت دهنده نشان و دار يمعن آماري نظر از ها اختالف

 همدلي ميزان بر بهداشتي اعتقاد مدل اساس بر آموزشي

 بود. پزشكي کارورزان
 

 همدلي نمرات تجمعي درصد و فراواني درصد فراواني، :2 جدول

 تجمعي درصد فراواني درصد فراواني همدلي نمرات

 94/1 94/1 1 79کمتر از 

84-76 9 19/6 79/8 

89-82 9 19/6 4/29 

94-86 7 79/8 79/11 

99-92 9 19/22 4/19 

244-96 22 79/21 79/08 

249-242 22 79/21 94/61 

224-246 20 94/27 4/84 

229-222 6 94/7 94/87 

214-226 9 19/6 79/91 

219-212 1 94/1 19/96 

214-216 1 79/1 244 

219-212 4 4  

204-216 4 4  

  244 84 کل جمع
 

 يتجنس و سن تفكيك به همدلي نمرات :1 جدول

 معيار نحرافا ± ميانگين نمره حداکثر نمره حداقل تعداد )درصد( متغير

     جنسيت

 9/224 ± 1/21 218 69 90( 1/01)  زن

 2/224 ± 2/21 218 61 16( 8/14)  مرد

     سن )سال(

19-14  (0/98 )71 91 218 1/26 ± 4/240 

14-16  (9/6 )7 61 218 2/21 ± 1/241 
 

 تأهل وضعيت تفكيك به همدلي نمرات :1 جدول

 معيار نحرافا ± ميانگين نمره حداکثر نمره حداقل فراواني درصد وضعيت تأهل

 4/244 ± 2/20 218 67 96( 4/74)  مجرد

 7/224 ± 8/21 218 61 12( 19/16) متاهل

 224 224 224 2( 19/2) مطلقه

 - - - 1( 9/1) نشده ذکر
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 گروه دو در مداخله از پس و پيش بهداشتي اعتقاد مدل هاي سازه معيار انحراف و ميانگين :0 جدول

P 
 مداخله از پيش مداخله از پس

 سازه
 نفر( 02شاهد ) گروه نفر( 19) شیآزما گروه نفر( 02شاهد ) گروه نفر( 19) شیآزما گروه

 شده درك حساسيت 06/29 ± 11/0 04/14 ± 19/0 81/29 ± 88/1 90/19 ± 18/1 ˂ 442/4

 شده درك شدت 90/14 ± 29/0 77/12 ± 07/0 74/14 ± 81/1 19/19 ± 21/1 ˂ 442/4

 شده درك موانع 84/16 ± 98/1 11/16 ± 71/1 28/16 ± 64/0 01/28 ± 11/1 ˂ 442/4

 شده درك منافع 97/14 ± 97/1 77/12 ± 86/0 64/14 ± 09/1 97/16 ± 49/1 ˂ 442/4

 شده درك ارامديخودک 90/27 ± 96/1 09/28 ± 76/0 27/28 ± 98/1 92/10 ± 29/1 ˂ 442/4

 عمل راهنماي 92/9 ± 62/4  70/9 ± 62/4  09/9 ± 62/4  07/1 ± 00/4  ˂ 442/4

 P < 494/4داري در سطح  معني

 

 گیری نتیجه و بحث
 اساس بر آموزشي مداخله تأثير تعيين با هدف حاضر مطالعه

 دانشجویان در همدلي حس تقویت بر بهداشتي اعتقاد مدل

 .شد انجام تهران پزشكي علوم دانشگاه کارورزي دوره پزشكي

 عملكرد بينداري  تفاوت معني که داد نشان پژوهش نتایج

 گروه در همدلي هاي مهارت آموزش از بعد و قبل کارورزان

 شاهد و آزمایش هاي گروه بين ،همچنين .شتدا وجود آزمایش

مشاهده نشد،  يدار يمعن تفاوت ،آموزشي مداخلهانجام  از قبل

 این ،آموزشي مداخله در آزمایش گروه شرکت از بعد اما

 نمرات تحقيق حاضر، نتایجبر اساس  د.ش معنادار تفاوت

 اختالف ،تأهل وضعيت و يتجنس سن، تفكيك به همدلي

 .نداشتند یكدیگر با داري معني

 تمام در تا حدودي جنسيت، با همدلي نمره رابطهدر زمينه 

 ها خانم در توجهي قابل طور به همدلي ميزان ،مرتبط مطالعات

 پژوهش در اما (،16-18) است شده گزارش آقایان از بيشتر

 و 9/224مرد و زن به ترتيب  پزشكان در همدلي ميزان حاضر،

 نداشت. با هم يدار يمعن اختالف که بود 2/224

در تحقيق  همدلي نمره و سن بين ارتباط ارزیابي جهت

 بين که شدند تقسيم گروه دو به سني نظر از کارورزان ،حاضر

 در مشابهي نتيجه .مشاهده نشد يدار معني اختالف ها گروه

 ميانگين همچنين، (.19) است نيز گزارش شده يدیگر پژوهش

به  7/244 متأهلافراد  در و 242 ،مجردافراد  در همدلي نمره

 .دهد را با یكدیگر نشان نمي داري معني اختالف که دست آمد

 همدلي ميزان که آن است از حاکي متعدد هاي نتایج پژوهش

 کاهش ،تحصيلي سنوات افزایش با پزشكي هاي دانشكده در

را  ها مهارت این آموزش به بيشتر توجه لزوم امر این و یابد مي

 از توان مي که اند دادهنشان  متعددي مطالعات .کند گوشزد مي

 همدلي ميزان افزایش براي مختلفي آموزشي هاي روش

 (.14، 12) کرد استفاده پزشكيرشته  دانشجویان

 و آموزشي جلسات برگزاري دنبال به حاضر بررسي در

 نمرات ميانگين بين که گردید مشاهده آزمون، پس انجام

 شدت شده، درك )حساسيت بهداشتي اعتقاد مدل هاي سازه

 و ارامديخودک شده، درك منافع شده، درك موانع شده، درك

 وجود داري يمعن اختالف آموزش از پس و قبل عمل( راهنماي

 اعتقاد مدل مؤثر کاربرد اختالف، بودن دار معني این .شتدا

 .دهد مي نشان گروه این آموزش در را بهداشتي

 تا ،ها مهارت سایر با مقایسه در همدلي مهارت گرچها

 حاضر مطالعه نتایج اما دارد، بستگي افراد شخصيت به حدودي

 هاي مهارت که دهد مي نشان مشابه تحقيقات از بسياري و

 افزایش باعث و باشد مي یادگيري و آموزش قابل همدلي

 همدلي هاي مهارت آموزش (.22) گردد مي بيماران رضایتمندي

 تجارب کسب و است شده فراموش پزشكي آموزش برنامه در

 اثرات تواند مي ها، مهارت این مناسب آموزش بدون باليني

 باشد. داشته دانشجویان همدلي بر زیانباري

 رابطه ایجاد کهداد  نشان همكاران و Chenتحقيق  نتایج

 روي بر مثبتي فراوان تأثيرات و باشد مي آموزش قابل همدالنه
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حاکي از  نيز دیگريهاي مطالعه  یافته (.11) دارد بيمار و پزشك

 که باشد مي تعليم و آموزش قابل توانایي یك همدلي که آن بود

 هاي کالس و ها کارگاه برگزاري موضوع، این اهميت به توجه با

 (.11) نماید مي توصيه را پزشكان به آن آموزش و آموزشي

 بررسي حاضر، مانند نيز (11، 11) هاي مذکور پژوهش در

 رشته دانشجویان همدالنه عملكرد بر همدلي مهارت آموزش

 و حاضر مطالعه نتایج به توجه با .داشت يمثبت تأثير پزشكي

 در را همدلي هاي مهارت آموزش توان مي ،مشابه تحقيقات

 با توان ، ميهمچنين .منظور نمود پزشكي رشته درسي برنامه

رشته  آموختگان دانش براي آموزشي هاي کارگاه برگزاري

 بيماران، رضایتمندي افزایش جهت در يمؤثر گام ،پزشكي

 افزایش و بهداشتي پيامدهاي ارتقاي و ها آن تمكين افزایش

 .برداشت پزشكان شغلي رضایتمندي

 محدود توان به مي ،تحقيق حاضر هاي محدودیت جمله از

 با پزشكان رابطه بررسي عدم و دانشگاه یك به طرح بودن

 کرد. اشاره واقعي شرایط در بيماران

 مانند نيز همدلي مهارتنتایج پژوهش حاضر،  سبر اسا

 باشد. مي یادگيري و آموزش قابل ،ارتباطي هاي مهارت سایر

 در نهایت، و گردد بيمار عاید تواند مي مداخله این مثبت اثرات

 د.شو جامعه سالمتي سطح ارتقاي منجر به
 

 سپاسگزاری
را از  خودقدرداني  نویسندگان این مقاله مراتب تشكر و

انشگاه علوم دانشجویان و پرسنل محترم دانشكده پزشكي د

 .پزشكي تهران به عمل مي آورد
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