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  49 سخنرانی -  چکیده مقاالت
 

: بیمار –بررسی الگوهاي ارتباطی پزشک   
یزد صدوقی شهید بیمارستان در موردي مطالعه  

 4ی، فریماه شمس3، علی اکبرزاده مقدم2، الهام طایفی1*روح اله عسکري

  درمانی شهید صدوقی ،یزد، ایران -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی –دانشکده بهداشت  -استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی -1
  اندرمانی شهید صدوقی ،یزد، ایر -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی –دانشکده بهداشت  -کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی -2
  درمانی شهید صدوقی ،یزد، ایران -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی –دانشکده بهداشت  -کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی -3

  درمانی شهید صدوقی ،یزد، ایران -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی –دانشکده بهداشت  -مربی گروه آمار و اپیدمیولوژي -4
  

و هـا   آن به پزشکان متفاوت یا سـرگردانی ها  آن ب پزشک و بیمار باعث اعتماد بیماران، جلوگیري از مراجعات پی در پیارتباط مناس
ایـن مطالعـه بـا    . جامعـه را در پـی دارد   بازتاب عمیق روانشناختی، رفتاري، زیستی، اجتماعی و نیز اقتصادي سرایت کننده به خانواده و

پـور بیمارسـتان   پزشک و بیمار در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی و فـوق تخصصـی بقـائی   هدف تعیین الگوي غالب ارتباط 
 بـر  1393 سـال  در مقطعـی  صورت به که بوده توصیفی ايمطالعه حاضر مطالعه. صورت پذیرفته است1393شهید صدوقی یزد در سال 

 به وابسته پوربقائی تخصصی فوق و تخصصی درمانگاه پزشکان به خود یراخ بیماري دلیل به بار اولین براي که بیمارانی از نفر 300 روي
 19سـؤال عمـومی و    10سشنامه محقق ساخته که شـامل  پر با هاداده. پذیرفت انجام بودند، کرده مراجعه یزد صدوقی شهید بیمارستان

بات درونی آن بـا محاسـبه ضـریب آلفـاي     روایی محتواي پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی ث. سؤال نگرش سنجی بود گردآوري شد
و بـا اسـتفاده از آزمـون مجـدد کـاي و ضـرایب همبسـتگی پیرسـون و          SPSSها به کمک نرم افزار  داده. تأیید گردید) 85/0(کرونباخ 

گونـه نشـان داده   هاي این مطالعه فراوانی الگوهاي ارتباطی پزشک و بیمار به ترتیب ایـن  مطابق با یافته .اسپیرمن، تجزیه وتحلیل شدند
بین نوع الگـوي  ). درصد 7/4(منفعل  -و الگوي فعال) درصد 7/37( ، الگوي مشارکت فعال)درصد 3/57(همکاري -شد؛ الگوي راهنمایی

داري مشاهده نشد، اما الگوي ارتباطی پزشک و بیمـار بـر   ارتباطی پزشک و بیمار با سن، سطح تحصیالت و طبقه اجتماعی تفاوت معنی
 015/0P(داري وجود داشتداري بود و بین دو تخصص ارتوپدي و مغز و اعصاب تفاوت معنیپزشک داراي تفاوت معنی اساس تخصص

ترین فراوانی بود، لذا بیماران تا حدودي از وضعیت سـالمتی خـود    همکاري داراي بیش -الگوي ارتباطی راهنماییکه  این با توجه به). =
ي هـا  مهارتپزشکان نیز آشنایی نسبتا خوبی با . تري داشته باشندد که در فرآیند درمان نقش فعالچنین، تمایل دارن آگاهی داشته و هم

موثرترین الگـو در ارتبـاط پزشـک و بیمـار     که  این ولی با توجه به. را در روند درمان مشارکت می دهندها  آن ارتباطی با بیماران دارند و
تر در روند  براي مشارکت بیشها  آن ش آگاهی بیماران از وضعیت سالمتی خود و تشویقالگوي ارتباطی مشارکت متقابل می باشد، افزای

  .تواند اعتماد بین بیمار و پزشک، دستیابی به سطح سالمت بهتر را تسهیل نماید درمان و در نتیجه افزایش مسؤولیت می
 اري، الگوي مشارکت متقابلهمک ،منفعل، الگوي راهنمایی ،بیمار، الگوي فعال ،رابطه پزشک :یديواژگان کل
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