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پاسخگویی کالمی طبقهبندی استایلز د اندازهگیریی انروا پرارهگفتارهرا،
تأثیی ساختار کالمی پزشک د بیمار بی میرزام رضرایتمندی بیمرارام مرورد
ارزیابی قیار گیید .ای مطالعه با جمعآدری اطالورات  26پزشرک د 101

بیمار د ضبط مکالمات آنها د نظیسنجی میزام رضایتمندی بیمار در پنج

میکز آموزشی  -درمانی ددلتی دانشرگاه ولرو پزشرکی مازنردرام انجرا

شده اسرت % 95/1 .از بیمرارام رضرایت خرود را از ایر گفتگرو اورال

نمودند ( % 54/5راضی د  % 40 /6کامالً راضی)؛ بی رضایتمندی بیمرارام

د استفاده از پارهگفتارهایی که دملت بی فهم کال پزشرک داشرت یرا در

مورد نحوة درمرام اورال نظری مریکرید ،ارتبراط معنریدار دجرود داشرت

))P>0/02؛ بی استفادة پزشک از پارهگفتارهایی که دملت بی آگاهی از
دضعیت بیمار داشت د پارهگفتارهای نشرامدهنردة دریافرت مفهرو کرال

بیمار د رضرایت بیمرار نیرز تفرادت معنریدار برود ( .)P>0/05زمرانی کره

پزشک ،بیماری د درمام را شیح داد د با سئوامتی ،بیمار متوجه شرد کره

پزشک در پری یرافت مشرکک ادسرت ،درصرد رضرایت بیمرار برام رفرت.

بیشتیی نارضایتیها هنگامی برود کره بیمرار حر

نمرود پزشرک کرامالً

متوجه مشکک اد نشده است یا زمانی که پزشرک در اختیرار دی گذاشرته

است ،کافی نبوده است .استفادة پزشک از پارهگفتارهرایی کره اطالورات

وینی به بیمار میدهد یا کلماتی که بیمار را به ادامة کرال تشروین نمروده،

مکالمه را ت هیک کند ،رضایت بیمار را افزایش میدهد د فیایند تشصیو

د درمام بیماری ت هیک میشود.

واژههای کلیدی :ارتباط کالمی پزشک د بیمرار ،رضرایتمندی بیمرار،
طبقهبندی استایلز ،سبک پاسخگویی کالمی

 .1مقدمه

مهارتهای ارتباط کالمری پزشرک یکری از مهرمتریی ووامرک در ردم مشرادره د معاینره
میباشد د بیای ک ب اطالوات مز از بیمار د در نتیجه تشصیو د درمام ضریدری اسرت.
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افیاد میتوانند با استفاده از مهارتهای خاص بی خدمات پزشکی د درمرانی ترأثیی گذارنرد.
از سویی دیگی ،یکی از ووامک رضرایتمندی بیمرار در فیاینرد میاقبرت بهداشرتی د درمرانی،
داشت تعامک کالمی مناسب با پزشک معالج خود میباشرد .بری طبرن منشرور حقرو بیمرار،
معاینه د مشادرة پزشک با بیمار باید با در نظی گیفت متغییهایی همچوم زبام ،س د جرن
آنام باشد د اطالوات باید در زمام مناسب د متناسب با شیایط بیمرار از جملره زبرام ،سرط
تحصیالت د توام درک در اختیار دی قیار گیید .بنابیای بیرسی وواملی که بی ایر رابطره
تأثییگذار است به نظی ضیدری میرسد .ود بیقیاری یک ارتباط مناسب منجی به شک رت
در درمام شای تة بیمار میگیدد د رضایت از ارتبراط مناسرب در تعرامالت بری پزشرکام د

بیمارام بهونوام موجودات بشیی میتواند منجی به ردنرد سرییعتری درمرام شرود .اسرتایلز 1د

همکارام ( )290:1991وقیده دارند در مواردی که ای رضایت دجود نداشته باشد ،در ایر
ردند اختالل ایجاد میگیدد د اگی ناهماهنگی بی نظی پزشک د بیمرار در مرورد بیمراری از
بی نیدد ،ود رضایت از جمله پیامدهای آم خواهد بود .هیچه در فیایند مشرادرة پزشرک
اوتقرراد بیشررتیی برره بیمررارمحوری دجررود داشررته باشررد ،رضررایت بیمررار بیشررتی خواهررد بررود

(آربورلرروی  2د بیدمبرری 61:1992 ،3؛ پوتنررا  4د همکررارام .)74:1985 ،بصررش مهمرری از
رضایت بیمار نیز ارتباط م تقیم با مقردار اطالوراتی دارد کره از پزشرک م رتقیم ًا بره دسرت

میآدرد (بیتاکی  5د همکارام .)175:1991 ،استفاده از مهارتهای مناسب ارتباطی نهتنهرا
رضایت هی چه بیشتی بیمار را در پی خواهد داشت بلکه پزشک نیز اح اس یأس نمیکند د

از کارم رضایت بیشتیی دارد (هرام 6د همکرارام .)419: 2007 ،در ب ریاری از مطالعرات،
نتیجه گیفته شده که مکالمه بی پزشک د بیمار اساساً مکالمهای بیابی نی ت د پزشرکام برا
تعداد سئوامت بیشتین بت به بیمارام ،کنتیل مکالمه را در دست دارند د بیمارام نیرز اغلرب
از ای نرو رابطره اح راس رضرایت نمریکننرد (هرام د همکرارام .)419:2007 ،ورادلی د
همکارام ( )1391نشام دادند یکی از معیارهای سنجش میزام رضایتمندی بیمرارام از نحروة
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حضور د وملکید دانشجویام د دستیارام پزشکی ،توانایی ارتباط برا بیمرار د فر بیرام بروده
است .آنها همچنی نشام دادند که بی متغییهای س  ،تأهک ،جن یت ،قومیت د سط سرواد
د مفهو رضایت همب تگی معنراداری دجرود نردارد .خردابصش د منصروری ( )1390نشرام
دادند از آنجا کره همردلی در افرزایش رضرایت بیمرار از فیاینرد درمرام نقرش مهمری دارد،
بیرسی تأثییی که همدلی در آموزم اخال پزشکی بهونروام وراملی تأثییگرذار در بهبرود
کیفیت ردابط پزشک د بیمار ایفا میکنرد ،مریتوانرد رهنمودهرای ارزشرمندی را در زمینرة
تأمی بهداشت ردانی از سط پیشگییی تا درمام در دستیس افیاد د نهادهای مصتلف نظیری

دزارت بهداشت د کلینیکهرای ردامشناسری د مشرادره بره همریاه داشرته باشرد .تاکرت 1د
همکارام ( )1985بیام میکنند که پزشکام بهندرت از بیمارام خود میخواهند تا نظیاتشرام
را بهصورت دادطلبانره ابریاز نماینرد ( )6%د در حقیقرت پزشرکام اغلرب نظریات بیمرارام را
نادیده میگییند د نظیات خود را مطیح مینمایند د اگی ناهماهنگی بی نظی پزشک د بیمار
در مورد بیماری از بی نیدد ،درک ضرعیف د ورد رضرایت بیمرار از جملره پیامردهای آم
خواهد بود.
 .2مبانی نظری

از آنجایی که تحلیک کمّی رفتارها بددم مقولهبندیهای نظا مند حاصک نمیگریدد ،بری آم
شدیم تا در قالب ای پژدهش ،ارتباط کالمی بری پزشرک د بیمرار تحلیرک گریدد .بره بیرام

دیگی ،از توصیف صیف رفتارهای ارتباطی که منجی به دادههرای مشرادرهای بهتری مریشرود
بییدم آمده ،بره تعیری فیاینردهای ارتبراطی برهصرورت شراخوهرای تعییرفشرده د قابرک
اندازهگییی بپیدازیم که در تعامالت پزشکی کاربید داشته باشد د بتوانرد برهصرورت معتبری
در مدلهای ارتباطی مورد استفاده قیار گیرید .بردی منظرور در ایر تحقیرن از طبقرهبنردی
کالمی استایلز که شامک هشت نو طبقهبندی است ،استفاده شد.

استایلز در سرال  1992برا اسرتفاده از سی رتم سربک پاسرخگرویی کالمری (VRM) 2در

مکالمات بی پزشک د بیمار ،نووی طبقهبندی را ارائه نمود کره برا کمرک آم مریتروام برا
Tuckett
Verbal Response Mode

1
2
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اندازهگییی میزام بهکارگییی انوا متفادت پارهگفتارهای پزشک د بیمرار در ق رمتهرای
متفادت یک مکالمه دکمّی نمودم ای فیایند ،ارتباط بی نو پرارهگفتارهرای برهکاررفتره د
میزام هماهنگی د محوریت مکالمه را مورد ارزیابی قیار داد.
سی تم  VRMردشی بیای تعیی د طبقهبندی تعامالت کالمی در رابطرة بری پزشرک د

بیمار میباشد که بی اساس تئوری کارگفت 1بنا شده د بهدسریلة اسرتایلز د پوتنرا در تحلیرک
مکالمات پزشکی به کار بیده شده اسرت .سی رتم  VRMبری محتروای پرارهگفتارهرا تأکیرد

ندارد بلکه بری قصرد یرا جنبرة ارتبراطیای کره پرارهگفترار در ارتبراط بریوهرده دارد ،تأکیرد
مینماید .در بهکارگییی ای طبقهبندی ،هی پارهگفتار دد بار کدگذاری میگیدد :یک برار
با توجه به صورت 2دستوری آم د بار دیگی با توجه به نیرت ارتبراطی یرا معنرای کراربیدی.3

بیای مثال پارهگفتار «میتوانید دهانتام را باز کنید؟» کد  QAمیگیید ،یعنی دارای صرورت
سئوال د نیت دستور یا خواهش است .بنابیای طبقهبندی میتواند دارای  64تیکیرب ممکر

صورت -نیت باشد 8 .مورد آنها سبک خالو 4ه تند که صرورت د نیرت یک رام اسرت د

 56مورد آنها سبک آمیصته 5ه تند کره صرورت د قصرد در آنهرا متفرادت اسرت .گفتمرام
پزشک د بیمار را میتوام بری مبنرای  VRMدر  3بصرش شریححرالگیریی ،معاینرة بردنی د
نتیجهگییی مورد ارزیابی قریار داد .موضرووات  VRMبیمرار کرامالً برا موضرووات VRM

پزشک متفادت است ،گیچه هی دد در مورد موضووات یک ام د در یک موقعیرت برا هرم
در تعامررک کالمرری ه ررتند (اسررتایلز د همکررارام335:1979 ،؛ اسررتایلز .)4:1992،در سی ررتم
 VRMمیتوام تفادت کال د پارهگفتارهای بهکارگیفتهشده توسط پزشرک د بیمرار را در
هی میحله از فیایند گفتمام برهصرورت من رجم توصریف نمروده ،انردازهگیریی کرید .البتره
تبادمت غییکالمی نیز دجود دارند اما در ای نو تحلیک مورد استفاده قیارنمیگییند.
خالصهای از  8طبقهبندی در جددل شرمارة  1آمرده اسرت .طبقرات بری اسراس صرورت
دستوری کال د نیرت برهکارگیفترهشرده وبارتنرد از :آشکارسرازی ) ،(Dآگراهسرازی )،(E
1
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توصیه ) ،(Aتأیید ) ، (Cپیسش) ،(Qتصدین ) ،(Kتف یی ) (Iد بازتاب ) .(Rدر ایر مطالعره
با استفاده از ای طبقهبندی ،با تعیی انوا خاص تبرادمت کالمری د پرارهگفتارهرا در تعامرک
کالمی پزشک د بیمار د با استفاده از یک پیسشنامة استاندارد ،میزام رضایتمندی بیمارام،
تعامک کالمی د تأثیی آم در رضایتمندی بیمارام مورد ارزیابی قیار گیفت.
 .3روششناسی

ای تحقین با استفاده از ردم میردانی د تحلیرک آمراری دادههرا در جامعرة آمراری پزشرکام
متصصو وضرو هیئرت ولمری در پرنج میکرز آموزشری  -درمرانی دانشرگاه ولرو پزشرکی
مازندرام انجا شد .جمعیت نمونه بهصورت تصادفی د در صرورت توافرن برا مشرارکت در
مطالعه انتصاب شد .مکالمات بری  26پزشرک د  101بیمرار برا یرک دسرتگاه ضربط صروت
خبینگاری ضبط شده ،جهت تحلیک داده بهصورت نوشتاری پیاده شد .آمگراه طبرن اصرول
طبقهبندی استایلز ،پارهگفتارها تفکیک د کدگرذاری شردند .کردهرا شرمارم شردند د بره
تفکیک پارهگفتارها (جملهها ،بندهای داب ته) میبوط به پزشک د بیمار بری اسراس جن ریت
دستهبندی گیدیدند .به هی پراره گفترار دد کرد اختصراص یافرت کره ادلری کرد میبروط بره
صورت دستوری پارهگفتار د دیگیی میبوط به نیرت آم برود .کردهرا شرمارم شردند د بره
تفکیک پارهگفتارهرا در  47گریده دسرتهبنردی گیدیدنرد .بردی تیتیرب دسرتیابی بره یرک
توصیف دقین از مکالمات بی پزشک د بیمرار بری اسراس اصرول ولمری ممکر شرد .بریای
اندازهگیریی میرزام رضرایتمندی بیمرارام از یرک پیسرشنامره کره بیگیفتره از پیسرشنامرة

استاندارد ( PSQ-18مارشال 1د هیز )1994،2با مقیاس  5نقطرهای لیکریت( 3ب ریار مصرالفم،
مصالفم ،نظیی ندار  ،موافقم ،ب یار موافقم) بود ،استفاده شد .ای طبقات با اختصاص اوداد

 1-5بهصورت فاصلهای امتیازدهی شد .پایایی 4د هم ازی دردنری ایر گویرههرا برا کمرک
آلفای کیدنباخ 5تعیی شده ( )α=0/894که ای مقدار نشامدهنردة هم رازی برامی دردنری

1
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گویهها بود .تجزیه د تحلیک آماری دادهها با استفاده از بینامة  SPSSد با انجا آزمرومهرای

،tآزموم کای دد ، 1آنوای یکطیفه 2د آزمومهای غیی پارامتییک انجا گیدید.
 .4یافتهها

از آنجا که نمونهگییی بهصورت تصادفی بود ،تعداد  11پزشرک زم د  15پزشرک مرید برا
میتبههای ولمی  2نفی دانشیار د  24نفی استادیار ،همگی متأهک بودند .زبام بهکارگیفتهشردة
پزشکام شامک زبام فارسی معیار  18نفی ،زبام تیکیبی فارسی د گویش مازنردرانی (محلری)
 7نفی د گویش محلی تنها یک نفی بود.
از مجمو  101بیمار 69 ،زم د  32مید با میانگی سنی برهتیتیرب  46د  42سرال بودنرد.
میانگی زمام مکالمه ) (X= 281/92د انحریاف اسرتاندارد آم ( )SD= 170/483 Sاسرت.
حداقک زمام مکالمه  Min= 67 Sد حداکثی زمام نیز  Max= 888 Sمیباشرد .مشصصرات
فیدی بیمارام در جددل شمارة  2د مشصصات پزشکام در جددل شمارة  3آمده است.
تمامی پارهگفتارهای ای پژدهش شمارم گیدیرده ،در سره بصرش شریح حرالگیریی،
معاینه د نتیجهگییی مشصو شد د آمگاه کردگرذاری گیدیرد (جرددل شرمارة  8 . )4کرد
بهصورت خالو د سایی کدها بهصورت آمیصته آمده است .جهرت بیرسری از کردهایی برا
فیادانی بامتی از  5درصد استفاده شد زییا دیگی کدها که فیادانی زیری  5درصرد داشرتند از
تعداد قابکمالحظهای بیخوردار نبودند (جددل شمارة .)5
متغییهای رضایتمندی د ارتباط کالمی بی پزشک د بیمار در ایر فیضریه دارای سرط
سنجش فاصلهای بوده ،لذا جهت بیرسی رابطرة معنراداری میرام آنهرا از ضرییب همب رتگی
پییسوم 3استفاده شده است .مقدار ،جهت د سط معناداری ای ضییب نشام مریدهرد بری

پارهگفتارهای  KKبیمار KC ،بیمار UK،بیمار AA،بیمار د  IIپزشک د رضایتمندیهرا برا
اطمینررام  99درصررد در سررط  0/01رابطررة م ررتقیم د تقییبرراً متوسررطی دجررود دارد .برری
پارهگفتارهای  KKپزشک EE ،بیمار EE ،پزشک DD ،بیمار QQ ،بیمار QQ ،پزشرک،
1

chi-square tests
one-way Anova
3
Pearson correlation coefficient
2
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 KCپزشک د رضایتمندی رابطة م تقیم د ن بتاً ضعیفی دجود دارد .در پارهگفتارهرای DD

پزشک DE ،پزشک DE ،بیمار ED ،بیمار ED ،پزشک د  UKپزشک رابطة معنراداری
دجود ندارد.
در ای مطالعه بی متغییهای جن یت ،س  ،میزام تحصیالت ،محک سکونت ،مدت زمام
مکالمه د نو زبام برهکارگیفترهشرده در مکالمرات د میرزام رضرایتمندی بیمرارام اخرتالف
معنیدار به دست نیامد (.)P>0.05
 .5تحلیل یافتهها

از نظی ود ارتباط متغییهای زبام ،س  ،تأهک ،جن یت د سط سواد د تأثیی آنها بری مفهرو

رضایتمندی ،ای پژدهش با تحقیقری کره ورادلی د همکرارام در سرال  2012انجرا دادنرد،
همصوانی دارد .آنها نیز نشام دادند کره بری ایر متغیریهرا د میرزام رضرایتمندی همب رتگی
معناداری دجود ندارد .در مورد زبام ،شاید بتروام گفرت کره برا دجرود آمکره زبرام برومی
بیمارام ،مازندرانی است ،به ای دلیک کره فارسری ،زبرام معیرار اسرت د دیگری گرویشهرا د
زبامهای بومی را تحرتالشرعا خرود قریار مری دهرد ،تنرو اسرتفاده از زبرام ( مازنردرانی،
فارسی) بی رضایتمندی بیمارام تأثییی نگذاشت .در مورد جن یت گیچره از لحراآ آمراری
تفادت معنیدار نبود ،میزام رضایتمندی خانمها از آقایام بیشتی بود ( خرانمهرا  4/5د آقایرام
 4/28از مقیاس  5لیکیت) .ای امی شاید از ای نظی باشرد کره از بری  69زم 47 ،نفری دارای
مدرک زیی دیپلم د  19نفی دارای مدرک دیپلم بودند .ای سط سواد در کم برودم انتظرار
از پزشک م ثی است ،زییا آنها فاصلة سط اطالوات د آگاهی بی خود د پزشرک را زیراد
میبینند د به همی دلیک هی چه که پزشک میگوید بیای آنام کافی است د به همی لحراآ
اوتماد نیز بام میردد .هنگامی که اوتماد به پزشک بام باشد ،میزام رضایتمندی نیز افزایش
مییابد.
با توجه به جددل گویههای بیمارام در خصوص مکالمره د درصرد رضرایتمندی آنهرا از
مکالمات د دیزیت پزشکام مشصو گیدید صیفنظری از میرزام مکالمرات بری پزشرک د
بیمار د یا فیصت اختصاصیافته بیای هی بیمار 95/1 ،درصد از بیمارام رضرایت کلری خرود
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را از ای گفتگو اوال نمودند ( 54/5درصد راضری د  40 /6درصرد کرامالً راضری) د تنهرا
 4/9درصد بیمارام گویة «نظیی ندار » را انتصاب کیدند د در نهایت هری یرک از بیمرارام
نارضایتی کامک خود را از مجمو مشادرة پزشکی خود اوال نکیدند.
ای نتایج مصالف یافتههای بیتاکی

میباشد که ذکی نموده است هنگامی کره پزشرکام

سهم بیشتیی در مکالمه داشتند میزام رضایت بیمارام کم میشد؛ در صورتی که در مطالعرة
حاضی با آم که سهم پزشکام بیشتی بود ،ای امری ترأثییی چنردانی در رضرایتمندی نداشرت.
ای امی شاید در اییام تعجب بیانگیز نباشد زییا میزام آشنایی کم بیمارام با م ائک پزشرکی
د نیز بام دان ت پزشک د مقا پزشکی در ای امی م ثی است .شاید بیمرارام بیشرتی ددسرت
دارند پزشک صحبت کند تا خودشام .یک م ئلة تأثییگذار دیگی هم مریتوانرد ایر باشرد
که اییانیها در ای گونه موارد کمردتی ه تند یرا شراید م رائک پزشرکی د بیمراری ج رمی
بیای بیمار از جمله تابوها ( الفاآ ممنووه) یا نزدیک بره آم باشرد د بیمرار نتوانرد برهراحتری
صحبت کند.
البته باید ای نکته را در نظی داشت که نمونههای مورد مطالعره در ایر پرژدهش همگری
به میاکز درمانی دانشگاهی ددلتی میاجعه نموده بودنرد کره در آنهرا پزشرکانی کره همگری
جزد اوضای هیئت ولمی ه تند ،به طبابت اشتغال دارند .در ضم بهدلیک ددلتری برودم ایر
میاکز ،هزینة درمام در مقای ه برا میاکرز خصوصری ب ریار پرایی اسرت .بره وبرارت دیگری،
بیمارام خدمات مناسب د خوبی را با پیداخت هزینة پایی دریافرت مرینماینرد .ایر امری در
میزام رضایتمندی آنام تأثیی بهسزایی داشته است.
بی اساس ارزیابی گویههای بیمارام در پیسشنامه مریتروام نتیجره گیفرت کره بیخرورد
ددستانه د محتیمانه د اوال ای که پزشک کامالً به حیفهای آنها گوم نموده است د در
معاینه دقت مز را به خیج میداده است د زمام کافی نیز بیای توضی بیمراری اختصراص
داده است ،در رضایتمندی بیمار تأثیی داشته است.
متغییهای رضایتمندی د ارتباط کالمی بی پزشک د بیمار نشام داد که گفتارهای ،KK
 UK ،KCد  AAبیمار د  IIپزشک ارتباط م تقیم د متوسطی با رضایتمندی بیمارام داشت.
به وبارت دیگی ،هیگاه بیمارام از والئم د مفراهیمی کره دملرت بری دریافرت مفهرو کرال
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پزشک داشت ،استفاده کیدند ) (KKد یا اجازه یافتند نظریات خرود را بریای نحروة درمرام
مانند پیشنهاد تجویز داردهایی که قبالً استفاده میکیدنرد د اکنروم نیرز بره آنهرا نیراز دارنرد،
اوال کنند ) (AAد یا ای که بهداسطة اح اس قدردانی از پزشک از پرارهگفتارهرایی کره
دملت بی سپاس د دوای خیی دارد ،استفاده نمایند ) ،(UKرضرایت آنرام از مجمرو فیاینرد
مکالمه ب یار بام بود.
از سویی دیگی ،هیگاه پزشک از پارهگفتارهایی که دملت بی آگاهی از دضرعیت بیمرار
دارد استفاده کید ) ، (IIمیزام رضایت بیمار از ای مکالمه افزایش یافت زییا بیمار اح اس
کید پزشک از مشکک اد آگاهی یافته که از ای وبارات استفاده کیده است.
ای م ئله در مورد پارهگفتارهای  QQ ،EE ،KKد  KCپزشرک د  EEد  DDبیمرار برا
میزام ضعیفتیی صاد است .به بیانی دیگی ،هیگاه پزشک با پارهگفتارهایی نشام مریداد
که مفهو کال بیمار خود را دریافت نموده یا از کلمات ت هیککننده که آنهرا را بره ادامرة
کال تشوین نماید ،استفاده کید ( )KKد یا با بیام اطالوات د آگاهیهای وینی ،بیمراری د
درمام را بیای دی شیح داد ( )EEدیا سئوامتی را مطیح نمود که بیمار فهمیرد پزشرک در
پی یافت مشکک ادست (  )QQد از وبارات دال بی دریافت کال بیمار به همیاهری تصردین
آم ( )KCاستفاده نمود ،میزام رضایت بیمار بام رفت .از سوی دیگی ،هیگاه بیمار توان ت
اطالوات بیماری خود را چه با وباراتی که دملت بی مفاهیم د حقاین وینری داشرت ( )EEد
چه وباراتی که نشامدهندة افکار ،اح اسات د یا نیرات اد برود ( )DDارائره دهرد ،رضرایت
دی بام رفت اما به میزام ضعیفتی .ای نتایج نشام داد که استفاده از پارهگفتارهرای خراص
در تعامک کالمی بی پزشک د بیمار کمک میکند تا ارتباط بهتیی بی آنام بیقیار شود د
در نتیجه فیایند تشرصیو د درمرام بیمراری ت رهیک گشرته ،رضرایتمندی بیمرارام را در پری
خواهد داشت .ای یافتهها با تحقیقاتی که استایلز د دیگی محققام انجا دادند مطابقت دارد
(استایلز د همکارام1979 ،؛ استایلز1985 ،؛ استایلز د همکارام .)1991 ،آنهرا در تحقیقرات
خود نشام دادند هی چه پزشک از آگاهسازی بیشتی استفاده میکید ،میرزام رضرایتمنردی
بیمار بامتی بود .آنها همچنی نشام دادند که هنگامی که بیمارام از وبراراتی کره میبروط بره
شیح دضعیت خود بود ،استفاده میکیدند ،رضایت بیشتیی داشتند د نیز هنگرامی رضرایت
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حاصک میشد که انتقال اطالوات دربارة بیماری د درمام از سوی پزشک بره سرمت بیمرار
بهطور کامک باشد .از دیگی یافتههرای آن هرا ایر برود کره هنگرامی کره پزشرکام از کلمراتی
استفاده میکیدند تا بیمار تیغیب به ادامة کال شود د راجع به م ائک خرود صرحبت کنرد،
رضایت بیمار بام میرفت.
در تحقیقی دیگی ،هال د همکارام نشام دادند رضایت بیمرار ارتبراط م رتقیم برا مقردار
اطالواتی دارد که از پزشک م تقیماً بهدست میآدرد (هال د همکرارام .)657:1988 ،ایر
نتیجه با آنچه در ای پژدهش به دست آمد ،همصروانی دارد .در ایر پرژدهش نیرز برامتیی
تعداد پارهگفتار در بصش نتیجهگییی به  EEاختصاص داشت که پزشرک برا اسرتفاده از آم
اطالوات وینی را در اختیار بیمار قیار میدهد.
بیشتیی نارضایتیهرا بره مرواردی میبروط مریشرود کره بیمرار حر

مریکرید پزشرک

بهطورکامک متوجه مشکک اد نشده است ( 4/9درصد از بیمارام با میانگی  2/6از  5بری طبرن
نمیهگذاری لیکیت) یا اح اس میکید که مدت زمانی که پزشک در اختیار دی گذاشرت
تا راجع به بیماری خود توضی دهد ،کافی نبود ( 12/87درصد با میانگی  .)2/77از دیگری
موارد نارضایتی ،میزام دقت کلی اختصاصیافته بیای دیزیت بود کره بیمرارام آم را کرافی
نمیدان تند د انتظار داشتند که زمام بیشتیی به آنها اختصاص یابد ،زییا ح

میکیدند که

بیخی از سئوالهای آنها بی پاسخ مانده است ( 6/93درصد با میانگی .)2/57
در هی حال ،توسعة مناسب مهارتهای ارتباطی د توصیف آم به ردشی نظا مند د مبتنی
بی اصول ولمی ،بیای پزشرکام امریی مز شرمیده مریشرود د از آنجرا کره پزشرکام نبایرد
فیاموم کنند که ارتباطشام با بیمارام بیشتی از نو ارتباط کالمری اسرت د نتیجرة مکالمرات
بی آنام ،یافت راههای موثیتی د سییعتی بیای درمام مشکک بیمار می باشرد ،آگراهی یرافت
از ووامک م ثی در ای تعامک میتوانرد در حصرول بره نتیجرة دلصرواه بره کمرک پزشرکام د
بیمارام آید د جهت آموزم مهارتهای گفتگو د مکالمة پزشکی مورد استفاده قیار گیید
د از ای طیین در امی درمام ،بهبود حاصک شود .همچنی پیشنهاد میگریدد برهمنظرور تبیری
بهتی موضو  ،مشابه ای مطالعه در میاکز درمانی دیگی صورت گیید.
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جدول  :1خالصهای از معیارهای ( VRMاستایلز)16:1992،

صورت کدها

آشکارسازی(D) 1
آگاهسازی(E) 2

توصیه(A) 3

تأیید(C) 4

مشصصات کدها

اخبراری ،ادل شرصو مفررید یرا جمررع؛ بیرامکننرردة
افکار ،اح اسات ،ادراکات یا نیات است.

اخباری ،سو شصو .بیای مثال« :اد» یا اسم مفید.
بیانگی اطالوات وینی است.

امیی یا دد شصو با فعک ک ب اجازه یا نهری یرا
اجبررار .سررعی در راهنمررایی دارد .شررامک هرردایت
رفتار ،پیشنهاد ،دستور ،اجازه د نهی میباشد.

ادل شصو جمع (ما) که ارجرا شرامک «دیگریی»
هم می شود یعنی با اسرتفاده از کلمرة «مرا» هرم بره
گوینررده اشرراره مرریکنرریم د هررم برره «دیگرریی» .برره
مقای ة تجیبة گوینده با دیگیی می پیدازد؛ شرامک

موافقت ،مصالفت یرا تجیبیرات د وقایرد مشرتیک
است.
پیسش(Q) 5
تصدین(K) 6

تف یی(I) 7

بازتاب(R) 8

با اسرتفاده از کلمرات پیسرش یرا تغییری تر صردا.
درخواست اطالوات د راهنمایی است.

پررارهگفتررارهررای غییداژگررانی یررا بررددم مضررموم ،
داژگام خطابی یا احوالپیسی .دملت بری دریافرت
اطالوات از دیگیی دارد
دد شصو مفید یا جمع ،فعک بی توانرایی دیگریی
دملت دارد ،وباراتی که نشامدهندة ارزیابی است.
قضادت یا ارزیابی تجیبه یا رفتار دیگیی است.

دد شصو مفید یا جمع ،فعک بی تجیبره یرا ومرک
ارادی دملررت دارد.تجیبررة دیگرریی را در قالررب
کلمرررات بیرررام مررریکنرررد .ایررر امررری از طییرررن
ددبارهگویی ،تکیار د توضی انجا میپذیید.

1

disclosure
edification
3
advisement
4
confirmation
5
question
6
acknowledgment
7
interpretation
8
reflection
2
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جدول  :2مشصصات بیمارام د درصد فیادانی آنها
مشخصات بیماران
جنس

محل سکونت

درصد فراوانی
زم

68/3

مید

31/7

شهی

80

ردستا

20
61/4

تحصیالت
تأهل

زبان مکالمه

سن

شغل (زن)

شغل ( مرد)

دیپلم

32/6

بامتی از دیپلم

6/0

متأهک

88/2

مجید

18/8

فارسی معیار

63/84

تیکیبی فارسی دگویش
محلی

19/8

گویش محلی

16/8

کمتیاز  15سال

9/9

16-35

7/28

36-55

4/42

 56د بامتی

19/8

خانهدار

82/3

کارمند

3/4

آزاد

2/9

بازنش ته

1/4

بیکار

3/1

کارمند

18/8

آزاد

50

کشادرز

3/1

بازنش ته

6/3

درحال تحصیک

19/7
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جدول  :3مشصصات پزشکام د درصد فیادانی آنها
جن

مشصصات پزشکام

زم

42/3

مید

57/7

دانشیار

میتبة ولمی

درصد فیادانی

7/7

استادیا ر

92/3

فارسی

73/1

100

تأهک

متأهک

نو زبام مکالمه

گویش مازندرانی (محلی)
تیکیبی

3/8

23/1

جدول  :4توصیف مجمو پارهگفتارهای پزشک د بیمار در سه میحلة شیححالگییی ،معاینه د
نتیجهگییی د درصد فیادانی آنها
گروه

بیمار (درصد)

پزشک (درصد)

مجموع (درصد)

شرححالگیری

)53/35( 2780

)31/97( 2497

)100( 5266

معاینه

)5/72( 298

)9/1( 715

)100(1011

نتیجهگیری

)40/93( 2133

)58/86( 3512

)100( 6710

تعداد کل پارهگفتارها

)43/66( 5211

)56/34( 7776

)100( 12987

جدول  :5تعداد د درصد فیادانی پارهگفتارهای بهکاررفته بامتی از  5درصد
شاخصها
کدها*

EE
DD

پزشک

بیمار

شیححال
(درصد)

معاینه
(درصد)

نتیجهگییی
(درصد)

شیححال
(درصد)

معاینه
(درصد)

نتیجهگییی
(درصد)

833
()29/97

106
()35/57

)16/46( 351

281
()11/3

)9/39( 67

1291
()28/20

)17/73( 378

---

)6/0( 43

574
()19/69

55
()18/46

469
()10/24
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شاخصها

پزشک

بیمار

شیححال
(درصد)

معاینه
(درصد)

نتیجهگییی
(درصد)

شیححال
(درصد)

معاینه
(درصد)

نتیجهگییی
(درصد)

329
()11/84

40
()13/43

)6/57( 140

---

---

---

50
()16/78

)11/40( 243

---

---

---

)6/38( 19

)9/24(197

ED

)5( 139

)7/72( 23

415
()16/70

87
()12/20

297
()6/48

UK

---

---

--)5/63( 120

---

---

---

QQ

---

---

)15/61( 333

--1007
()40/50

--124
()17/39

--354
()7/73

AA

---

---

---

---

286
()40/1

1213
()26/87

52
()17/45

)16/60( 354

792
()31/85

108
()14/86

1101
()28/82

کدها*

DE

235
()8/45

KC

215
()7/74

KK

سایر
حالتها

455
()16/37

* ادلی حیف از سمت چپ میبوط به کد صورت دستوری د ددمی حیف میبوط به کد نیت در پارهگفتار میباشد.
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