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 تحصیالت تكمیلي و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشجویان ین همایشششم-158 

 
 
 

مقایسه  میزان همدلی با بیمار در دستیاران تخصصی رشته های بالینی  
 1333-1331دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی

 
 
 بهدانی فاطمه 1
 رضایت اخوان کامبیز 2
 *یشاهین نجمه 3
 شجاعی زاده حبیب رضا 4
 رضایت خوان امیر 5
 مقدم دادگر ملیحه 6
 
 روانپزشکی تحقیقات مرکز روانپزشکی، استاد -1

 دانشکده سینا، ابن بیمارستان رفتاری، علوم و

 ایران مشهد،، مشهد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،
 ایران مشهد،، مشهد پزشکی علوم دانشگاه استادیار -2

 تحقیقات مرکز روانپزشکی، یتخصص دستیار -3

، سینا ابن بیمارستان رفتاری، علوم و روانپزشکی
د، مشه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده

 دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته و ایران مشهد،

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم
 پزشکی، دانشکده ارتوپدی، تخصصی دستیار -4

 کمیته ایران مشهد،، مشهد پزشکی علوم دانشگاه

 مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات

 ایران مشهد،

 دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشجوی -5

 تحقیقات کمیته ایران مشهد،، مشهد پزشکی علوم

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی،

 دانشکده اجتماعی، پزشکی گروه استادیار -5

 ایران مشهد،، مشهد پزشکی ومعل دانشگاه پزشکی،
 

 دانشکده، مشهد پزشکی علوم دانشگاه - دمشه *

 تحقیقات مرکز ،سینا ابن بیمارستان پزشکی،

 رفتاری علوم و روانپزشکی
Email: mj.mirlohi@gmail.com 

 خالصه 
 مقدمه

پزشک سودمند  که برای هر دو بیمار و. همدلی یکی از مهمترین فاکتورها در ارتباط پزشک با بیمار است 
 .می باشداین مطالعه با هدف دستیابی به نمره همدلی در دانشجویان دوره دستیاری صورت گرفت

 کار وشر
دستیاران چند . انجام شد  1323دستیار تخصصی   در سال 14که بر روی  در این مطالعه توصیفی  مقطعی

. انجام شد 21ورژن   spssوسط نرم افزار انالیز داده ها ت. رشته پرسشنامه همدلی جفرسون را تکمیل کردند 
درنظر  4.45سطح معنی داری در تمام ازمون ها .انجام شدchi-square  ، t testsو ازمون های اماری 

 .گرفته شد
 نتایج
میانگین نمره کل همدلی در نمونه ها  .درصد نمونه ها زن بودند  55درصد نمونه ها مرد و  32.4

21.45(±SD:15.14 )میانگین .در این مطالعه میانگین نمره همدلی در سه حیطه نیز محاسبه شد. بوده است
و ایستادن همراه با ( SD:7.94±) 32.21و مراقبت دلسوزانه ( SD:13.11±) 38.90 ):نمره احترام گذاشتن

) بین سه رشته روانپزشکی ، داخلی و جراحی در نمره کلی همدلی. می باشد  ,,(SD:2.80±)8.89 :بیماران 
p value: 0.001 )وو نمره احترام گذاشتن (p value : 0.008   ) تفاوت معنی دار اماری وجود داشت

 p value≤0.05نمره همدلی با توجه به عالقه به رشته و تعداد کشیک تفاوت اماری داشت .
 جه گیریینت

مطالعه همچنین نشان  بیشتراست. این مطالعه نشان داد که همدلی در زنان،  سال چهارم و سن های پایین تر 
داد که نمره همدلی در رزیدنت های روانپزشکی بیشتر از رشته جراحی است که مواجهه و اموزش حرفه ای 

 .در این زمینه باعث اتفزایش همدلی می شود
 ، پرسشنامه جفرسونهمدلی، دانشجوی پزشکی :یکلمات کلید
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