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  يپژوهش ي مقاله

  چكيده

 يپزشـک  رندگان خـدمات دنـدان  يزان آموزش و گير برنامه يها از دغدغه يکيو بيماران  انپزشک دنداني بين دل همارتباط صحيح و 

 ۱۳۹۳علوم پزشكي شهر تهران در سال  يها دانشگاهپزشکي  ي در دانشجويان دنداندل همزان يحاضر بررسي م ي هدف از مطالعه. است

نفـر از   ٤١٠تصادفي با فرمول مورگان تعداد  ي اساس فرمول تعيين حجم نمونهبر ، يمقطع -توصيفي  ي در اين مطالعه .بود مارانيبا ب

 ي  نامـه  آوري اطالعـات، از پرسـش   بـراي جمـع  . تصادفي ساده انتخاب شدند طور بهشهر تهران  يها دانشگاهپزشکي  دانشجويان دندان

افـزار   گان وارد نرمکنند شرکتاطالعات . استفاده شد )ان فردييهاي م واکنش( يدل هم ي  نامه پرسش و آوري اطالعات دموگرافيك جمع

طرفه و ضـرايب   ، آناليز واريانس يكIndependent T-Testي ها آزمونتجزيه و تحليل با استفاده از . شد ۱۶ويرايش  SPSSكامپيوتري 

±  ۶۵/۴( ميزان مربوط به بعد تخيلو باالترين ) ۰۶/۵۳± ۰۳/۱( پزشکي دانشجويان دنداني دل همميانگين نمرات . شدهمبستگي انجام 

ميزان  .(P<0.001) ي داشتدار يمعن ي رابطه يدل همجنسيت و مقطع تحصيلي با  ،سن شناختي از بين مشخصات جمعيت. بود) ۴۱/۱۴

ـ  ي اما با دانشگاه محل تحصيل رابطه. بارز بود تر ين و مقاطع تحصيلي باالتر بيشدر سن تأهلمافراد  يدل هم  .شـد نمشـاهده   يدار يمعن

ي آموزشي براي تقويت فضـاي  زير برنامه. ط قابل انتظار تفاوت دارديعمومي با شرا ي دوره پزشکي دنداني در دانشجويان دل همزان يم
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   مقدمه

ي در مفهوم كلي و عمومي عبارت است از توانايي دل هم

جاي ديگران براي درك بهتر احساسات و  قرار دادن خود به

ارتباط و درك  ).۱( تجربيات طرفين در تعامل با يكديگر

خدمات سالمت دهان و دندان  ي و گيرنده دهنده ارائهمتقابل 

 ي نكته. استپزشکي  مورد توجه جدي نظام آموزشي دندان

كليدي در اين ارتباط مؤثر و مفيد، توانايي درك و ميزان 

ي با دل همافزايش ). ۲( است پزشک دنداني بين بيمار و دل هم

افزايش رضايت بيماران همراه بوده است و ارتقاء تشخيص و 

كيفيت مناسب خدمات سالمت دهان و طرح درمان صحيح و 

 . شود يپزشک م دندان يا هدندان موجب ارتقاء نقش حرف

پزشک با  ي دنداندل هممطالعات نشان داده است كه  

اجتماعي، حس  يها بيماران ارتباط نزديكي با مهارت

طبعي،  پذيري، صبوري و تحمل، شوخ دوستي، انعطاف نوع

توانايي كسب اطالعات . بيني، گذشت و مهرباني او دارد خوش

دقيق و صحيح، جنسيت، شخصيت و تجربيات  ي و معاينه

- ۵( دارند دار يمعني او ارتباط دل همپزشک با  آموزشي دندان

تر، شايستگي  ي بيشدل همپزشکان و پزشكان با  دندان). ۳

 ،تري در گرفتن شرح حال، انجام معاينات باليني بيش

دستورات بعد از درمان و  ي ارائه ،طرح درمان ،نيازسنجي

كنند كه اين باعث افزايش  يجلب همكاري بيماران خود پيدا م

رضايت بيماران، كاهش خطاهاي عملكردي و عدول از حقوق 

ايجاد  ،بيماران يها كاهش شكايات و نارضايتي ،يا هحرف

گيري دقيق دستورات و افزايش  انگيزه در بيماران براي پي

 شود يپزشک م توسط دندان شده رائهاموفقيت پيامدهاي درمان 

)۷، ۶ .(  

ي دل همپزشک كودكان كه  دهد كه دندان يشواهد نشان م

او دارند، ترس كودك و  ي مناسبي با كودك و خانواده

دهند كه موفقيت در درمان را به  ياش را كاهش م خانواده

دهد مهارت  ين، مطالعات نشان ميچن هم). ۸ - ۱۰( همراه دارد

 ي با بيماران باعث كاهش اضطراب و ترسدل همايجاد ارتباط و 

پزشکي شده و نيز بهبودي بيماران مبتال به دردهاي  از دندانها  آن

 صورتي و دهاني و ايجاد رغبت و همكاري در دريافت خدمات

پزشکي و ارتودنسي و كشيدن دندان، ترميم دندان  اورژانس دندان

 دارد دنبال را بهريشه و خدمات پروتزي و ايمپلنت  يها و درمان

١پزشکي آمريكا اخيراً توسط انجمن آموزش دندان). ۱۱- ۱۳(
 

پزشکي دانشجويان  دندان يها پيشنهاد شده است كه دانشكده

افزايش آموزش دهند كه موجب  يا هسالمت را به شيو ي حوزه

شناخت ن، به ديدگاه بيمار و يچن ي شود و همدل همميزان 

و به بسترهاي اجتماعي، اقتصادي، ها  آن احساسات و ادراكات

  .)۱۴ ،۱۵( کنندتوجه جدي ها  آن مذهبي و زبان ،فرهنگي

عنوان يك بخش بسيار مهم در پزشكي  ي بهدل هماگرچه از 

شود كه باعث افزايش رضايت بيماران و تشخيص و  يياد م

فقدان تعريف واحد و نبودن  دليل به ؛شود يتر م درمان صحيح

گيري دقيق آن، تحقيقات صورت گرفته در  ابزاري جهت اندازه

 دليل بهن، امروزه يچن هم. اين زمينه بسيار محدود است

پزشکي،  گسترش و گرايش زياد به ابعاد تكنيكي دندان

اجتماعي خدمات سالمت دهان و  - كيفي و رواني يها مؤلفه

  . گيرد ير ممورد توجه قرا تر کمدندان 

پژوهشگران با توجه به پيشرفت  ،به بعد ۲۰۰۰از سال 

التحصيالن  اند كه آيا فارغ اطالعات اين سؤاالت را مطرح كرده

 ي حوزهدهندگان  ارائهشوند و آيا  يمتر  دل علوم سالمت سخت

دردي احساسي و  در طي دوران تحصيل دچار بي سالمت

ي دل همهايي مانند  شوند و به همين خاطر شاخص يعاطفي م

اين مطالعه به منظور  ،لذا. ندشداي طراحي  و اخالق حرفه

علوم  يها دانشگاهپزشکي  ي دانشجويان دنداندل همبررسي 

  .شدپزشكي شهر تهران اجرا 

                                                
1 ADEA: American Dental Education Association  
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 روش كار 

از صورت مقطعي  اين پژوهش از نوع توصيفي است كه به

آماري آن  ي انجام شد و جامعه ٩٣فروردين تا تيرماه سال 

عمومي  ي شامل دانشجويان مشغول به تحصيل دوره

تهران، شاهد و شهيد آزاد،  يها دانشگاهدر  پزشکي دندان

 ي حجم نمونه بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه. بهشتي بود

 ي جهت جامعه Morgan و   Krejcie روش تصادفي به

سطح  يها دانشگاه پزشکي دنداندانشجويان ) ١٦( نفري ٢٦٠٠

 ٤١٠تعيين شد و  درصد 95 شهر تهران با سطح اطمينان

كننده به روش تصادفي ساده بر اساس مشخصات  مشاركت

براساس تعداد . ندپژوهش در نظر گرفته شد يها نمونه

ها  آن نسبتي ازهر دانشگاه  پزشکي دندان جمعيت دانشجوي

تا درصد مناسبي از هر دانشگاه به مطالعه  شود يمشخص م

، سپس با مراجعه به آموزش هر دانشكده. شوندوارد 

 ي براساس شمارهورود به مطالعه  يها با ويژگي دانشجويان

از طريق جدول اعداد  آنگاهگذاري شده  شماره ،دانشجويي

در صورت عدم تمايل و  هشدمشخص  ها دقيقاً نمونهتصادفي 

جايگزين با رعايت  ي نمونه ،دانشجو به مشاركت در مطالعه

انتخاب از طريق جدول اعداد تصادفي همان نسبت فاصله 

  . شد يم

ها پاسخ   نامه خود به پرسش ي دانشجويان با اختيار و عالقه

آنان  يها عالوه به آنان اطمينان داده شد كه پاسخ دادند؛ به

معيارهاي ورود به مطالعه براي . ماند يكامالً محرمانه باقي م

عمومي  ي تحصيل در دوره عبارت بود ازدانشجويان 

تهران، شاهد و آزاد،  يها دانشگاهدر يكي از  پزشکي دندان

 .ن، تمايل به شركت در پژوهشيچن شهيد بهشتي و هم

دو قسمتي   ي نامه آوري اطالعات، از پرسش براي جمع

دموگرافيك  يها ويژگي شامل قسمت اول ؛استفاده شد

ت يت، وضعيجنس ،سنشامل ( گان در پژوهشکنند شرکت

  .بود )تخصصي مورد عالقه ي و رشته ،يلي، مقطع تحصتأهل

 يدل هم ي شاخصه يخودگزارش ي  نامه قسمت دوم پرسش

عبارت  ۲۸با  Davisبود كه توسط  )ان فردييهاي م واکنش(

و روانسنجي اين ابزار در ايران توسط  )١٧( شدطراحي 

هاي فرهنگي مورد تأييد  همكاران با توجه به ويژگيقرباني و 

 ۷۹/۰تا  ۶۱/۰پايايي بازآزمايي اين ابزار  ؛قرار گرفته است

به منظور تبيين . براي زنان است ۸۱/۰تا  ۶۲/۰براي مردان و 

روايي شاخص واكنش پذيري بين فردي، ضريب همبستگي 

ي دل هم ي  نامه و پرسش ي هاگاندل همبين اين ابزار با مقياس 

و  ۴۰/۰سنجيده شده كه به ترتيب  اپستينهيجاني مهرابيان و 

  ). ۱۸ ،۱۹( است ۶۰/۰

 ،)personal distress( شخصي ياين ابزار چهار مقياس آشفتگ

و ) fantasy( تخيل ،)perspective-taking( اتخاذ ديدگاه

هر خرده . سنجد يرا م) empathic concern( نهدال همتوجه 

 ياس آشفتگيمق. جمله است ۷مقياس در اين آزمون داراي 

 گران راياز د يناش ياحساسات اضطراب و ناراحت ،يشخص

دگاه يها براي اتخاذ د کوشش ،دگاهياس اتخاذ ديمق. سنجد يم

 ،لياس تخيمق. سنجد يم راها  آن ديدن امور از ديگران و ديد

ها،  ها، رمان لميها در ف تيت شدن با شخصيش به هم هويگرا

. سنجد يم گر رايد يهاي ساختگ تيها و موقع شنامهينما

 ي كننده ها بايد ميزاني را كه هر جمله توصيف آزمودني

، اصال مرا ۰از ( يا هدرج ۵در طيف ليكرت  ستها آن وضعيت

مشخص  ،)كند يخوبي مرا توصيف م ، به۴كند تا  توصيف نمي

هر  ي نمرهشود تا  ينمرات سواالت در هر عامل جمع م. کنند

 ي نمرهحداقل و حداكثر . دست آيد کل به ي عامل و نمره

در . خواهد بود ۲۸و  صفرآزمودني براي هر عامل به ترتيب 

. دهد يتري را نشان م ي بيشدل همتر،  بيش ي اين مقياس نمره

شايان ذكر است به منظور رعايت مالحظات اخالقي، موافقت 

ي آزاد، تهران و ها دانشگاهمعاونت پژوهشي دانشگاه شاهد و 

ن، قبل از شروع پژوهش، يچن هم. شهيد بهشتي جلب شد

گان از اهداف و اهميت تحقيق آگاه شدند و با کنند شرکت

كنندگان  به مشاركت. کردندرضايت آگاهانه در تحقيق شركت 

صورت محرمانه حفظ  اطمينان داده شد كه مشخصات آنان به
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 SPSSآماري  ي ها با استفاده از برنامه داده. خواهد شد

از آمار توصيفي جهت . تجزيه و تحليل شد ١٦ش يراوي

توصيف مشخصات دموگرافيك، توزيع فراواني و ميانگين 

 ع نرماليتوزجهت بررسي . شدي استفاده دل همتمام ابعاد 

به . شداستفاده  Kolmogorov - Smirnovها از آزمون  داده

ي با توجه به متغيرهاي دل هممنظور بررسي تفاوت نمرات 

و  تأهل، وضعيت Independent T-testجنسيت از آزمون 

طرفه و  مقطع تحصيلي و نوع دانشگاه از آناليز واريانس يك

ي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده دل همن، سن و يچن هم

  .از پنج صدم در نظر گرفته شد تر کمي دار يمعنسطح . شد

  جينتا

نفر از دانشجويان مشغول به  ٤١٠حاضر،  ي در مطالعه

شهر  يها دانشگاهدر  پزشکي عمومي دندان ي تحصيل دوره

. کردندشركت  )شاهد و شهيد بهشتي ،تهران ،آزاد( تهران

ه در کنند شرکتپزشکي  دندان دانشجويانمشخصات فردي 

جدول ( است شدهمشخص  کي ي شمارهدر جدول مطالعه 

  .)١ ي شماره

و باالترين ميزان ) ۰۶/۵۳± ۰۳/۱(دلي  هم ميانگين نمرات

  ).٢ ي شماره جدول(بود ) ۴۱/۱۴± ۶۵/۴(مربوط به بعد تخيل 

داري مشاهده شد  يهمبستگي معن ،دلي با سن بين هم

)۰۰۱/۰ P=۸۶۲/۰ ؛r= ( و آزمونScheffe  نشان داد در

تر و  دلي کم سال ميزان هم ٣٠باالتر از در افراد بندي سن  طبقه

  .استتر  دلي بيش ميزان هم ٢٠-٢٤در گروه سني 

بود دار  يدلي با جنسيت دانشجويان معن همبستگي بين هم

)۰۰۱/۰ P = (ها با استفاده از آزمون  و تفاوت بين ميانگين

Independent T-test نشان داد که بندي جنسيت  در طبقه

  .)٣ ي شماره جدول(دارند تري  دلي بيش هم ي نمره ،زنان

ج آزمون يدر نتا برش ی ن، با در نظر گرفتن نقطهيچن هم

Chi-square ت ين جنسيب يدار يمشخص شد ارتباط معن

)۰۰۱/۰ <P (وجود دارد يدل هم ي با نمره.  

  کنندگان شرکتمشخصات فردي  -  ۱ ي شماره جدول

  درصد  يفراوان  مشخصات

      تيجنس

 ۴۰/۵۴  ۲۲۳  زن 

 ۶۰/۴۵ ۱۸۷  مرد

      )سال( يگروه سن

۲۵≤  ۳۲۵ ۵۰/۸۱ 

۳۰-۲۶ ۵۳ ۶۰/۱۵ 

۳۱≥ ۳۲ ۹۰/۲ 

   تأهلت يوضع

 ۳۰/۷۶ ۳۱۳  مجرد 

 ۴۰/۲۲ ۹۲  تأهلم

  ۳۰/۱  ۵  مطلقه

    لييتحص مقطع

 ۶۰/۳۵ ۱۱۰ سال سوم

 ۱۰/۲۸  ۳۹ سال چهارم

 ۵۰/۹ ۱۱۵ سال پنجم

 ۸۰/۲۶ ۱۴۶ سال ششم

  

 مختلف ابعاد معيار انحراف و ميانگين -  ۲ ي شماره جدول

  يدل هم نمرات

  ميانگين  يدل همابعاد 

 ۲۶/۱۳ ±۷۳/۳  اتخاذ ديدگاه

 ۴۱/۱۴ ±۶۵/۴  تخيل

 ۳۰/۱۱ ±۶۲/۳   نهدال همتوجه 

 ۰۷/۱۴ ±۳۲/۴  شخصي  يآشفتگ

  ۰۶/۵۳ ±۰۳/۱  كل
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  مشاركت كنندگان ي براساس جنسيتدل هم معيار انحراف و ميانگين -  ۳ ي شماره جدول

  يدل هم ي نمره       

 تيجنس
 اريانحراف مع نيانگيم تعداد

  آزمون

  آماره

  يدار يمعنسطح 

 t= ۸۵/۱۶ ۰۸/۸ ۱۳۵/۵۹ ۲۲۳ زن

۴۰۸ =df  

۰۰۱/۰  =p  

 ۸۲/۷ ۸۱/۴۵ ۱۸۷ مرد

 ۳۶/۱۰ ۰۶/۵۳ ۴۱۰ کل

  

 بود دار يمعن تأهلي با وضعيت دل همهمبستگي بين 

)۰۰۱/۰ P= .(ها با استفاده از آزمون  نتايج تفاوت بين ميانگين

ANOVA ي نمره تأهلدانشجويان م ،نشان داد که بندي در طبقه 

ک نشان داد يون لجستيج آزمون رگرسينتا. دارندتري  ي بيشدل هم

- ۰۷۴/۰( کند يم را کم ۵۶ش از يب يدل هم ي مرد بودن شانس نمره

۰۰۱/۰ :۹۵ CI،۰۰۱/۰=OR،۰۱/۰P=( .  

بيانگر آن است كه ارتباط  Chi-squareج آزمون ينتا

وجود  يدل هم ي با نمره) P> ۰۰۱/۰( تأهلن يب يدار يمعن

  . دارد

ي در دانشجويان در مقاطع دل هم ي نمره ي جهت مقايسه

نتايج . استفاده شد ANOVAمختلف تحصيلي از آزمون 

آماري بين  دار يمعنتفاوت  دهد که مینشان  ٤ ي شماره جدول

 پزشکي وجود دارد مقاطع مختلف تحصيلي دانشجويان دندان

)۰۰۱/۰P=(.  نتايج آزمونScheffe  نشان داد كه دانشجويان

همبستگی  .مند هستند ي بهرهتر کمي دل همميزان از سال ششم 

 بود دار يمعناز لحاظ آماري  یتحصيلمقطع ي با دل همنمرات 

)۰۰۱/۰ P=۶۴۱/۰ ؛r= ( مقطع تحصيلي باالتربا افراد در و 

  .)۵ ي شماره جدول( بود تر کم يدل هم ي نمره

  

  تحصيليمقطع و  پزشکي دندان دانشجوياني بين دل هم ي نمرهتحليل واريانس  -  ۴ ي شمارهجدول 

  يدل هم ي نمره

  

  يليتحص مقطع

 اريانحراف مع نيانگيم تعداد

  آزمون

  آماره

 يدار يمعنسطح 

 ۴۰/۶ ۹۹/۶۴ ۱۱۰ سوم

۳۲/۲۸۹ =f 

۳ =df 

۰۰۱/۰  =p 

 ۱۹/۷ ۳۸/۵۶ ۳۹ چهارم

 ۷۶/۳ ۸۸/۵۲ ۱۱۵ پنجم

 ۴۰/۶ ۳۲/۴۳ ۱۴۶ ششم

 ۳۶/۱۰ ۰۶/۵۳ ۴۱۰ کل

  

ي با انتخاب نوع تخصص مورد عالقه دل همتفاوت نمرات 

کودکان  يپزشک در دندان يدل هم ي نمرهن يباالترنشان داد كه 

فک و صورت  يشناس بين در آسيتر نگر و کم و سپس جامعه

نتايج رگرسيون بيانگر عدم . وجود داشت يولوژيو سپس راد

 بودي با انتخاب نوع تخصص مورد عالقه دل هم ارتباط بين

)۱۶۰/۰ P=( .  
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نوع ي با دل همنمرات ارتباط ها بيانگر آن بود كه  يافته

آزمون  .نبود دار يمعناز لحاظ آماري ) =P ۸۰۵/۰( دانشگاه

ش هر سال سن و يچندگانه نشان داد با افزا يون خطيرگرس

 ۴۹/۱ ،۰۶/۲بيبه ترت يدل هم ي نمرهالت يش سطح تحصيافزا

  . ابدي يم کاهش ۸۶/۲و 

 بحث

ي دانشجويان دل هماين پژوهش نشان داد نمرات  يها يافته

از سطح تر  سطح شهر تهران پايين يها دانشگاه پزشکي دندان

نتايج . بود ميانگين است و باالترين ميزان مربوط به بعد تخيل

نفر از دانشجويان و  ٢٠٥بر روي  فر و همكاران يتحقيق جبار

پزشکي دانشگاه علوم  دندان ي دستياران تخصصي دانشكده

ي با برخي از دل همپزشكي اصفهان با هدف تعيين همبستگي 

 ي ولي با مطالعه ،)۲۰( شناسي همسو است عوامل جمعيت

ي بين دل همنمرات  ي پور و همكاران كه در مقايسه هاشمي

ي دل همدانشجويان گروه پزشكي صورت گرفته بود و نمرات 

 تر از ميانگين بود تفاوت داردباال پزشکي دنداندانشجويان 

)٢١( .  

نتايج متفاوت در مطالعات مختلف  ي شايان ذكر است ارائه

تواند به علت استفاده از ابزارهاي متنوع گردآوري اطالعات  مي

ي دل همبا در نظر گرفتن تعاريف و ابعاد مختلف در خصوص 

شناخت تجربيات دروني و ديدگاه بيماران و توانايي . باشد

تكنيكي  يها ها عالوه بر افزايش مهارت آن تعامل

بقاء و استحكام آن و  ،پزشکي، در ايجاد ارتباط صحيح دندان

  . استاثربخشي خدمات و وظايف بيماران بسيار مؤثر 

ي دل هم ي نمرهاز تر  در بررسي حاضر، دانشجويان جوان

 سني باالتر برخوردار بودند ي باالتري نسبت به دانشجويان رده

مذكور با  ي يافته. بود دار يمعناختالف از لحاظ آماري اين  و

اما با  )٢١( سو است هم پور و همكاران تحقيق هاشمي ي نتيجه

شريعت و و نيز  حجت و همكاران اتمطالع يها هيافت

مختلف  يها ي دستياران رشتهدل همکه بر روي ميزان  همكاران

ي نيافته دار يمعنمختلف سني اختالف  يها در بين گروه

  .)٢٢( تفاوت دارد ،ندبود

ي دل همحاضر بيانگر آن است كه ميزان  ي نتايج مطالعه

ه در پژوهش به تفكيك جنسيت کنند شرکتدانشجويان 

ي دل هم ي نمره مؤنثدانشجويان . ي داشتدار يمعنتفاوت 

ی همدلی  ؛ نمرهباالتري نسبت به دانشجويان مذكر داشتند

اين اختالف از لحاظ  و تر است کم ٤٩/١طور ميانگين  مردان به

تقريباً در تمام مطالعات مرتبط ميزان . بود دار يمعنآماري 

تر از آقايان  ها بيش قابل توجهي در خانم طور بهي دل هم

  . )٢٣( گزارش شده است

و  Yarascavitch ي مطالعه ي با نتيجهن مطالعه يج اينتا

ه و يصادقنتايج تحقيق و  )٢٤( حجت و همكاران ،همكاران

نفر داوطلب با  ١١٧بر روي را ي دل همميزان که  همكاران

ان فردي يي شاخص واکنش مدل هم ي  نامه استفاده از پرسش

ي زنان بيش از مردان دل همكه  ندنشان دادکردند و  يبررس

شريعت و  يها يافته با اما .خواني داشت هم، )۲۵( است

ي دل هم ي نمره ندنشان دادکه  فر و همكاران و جباري همكاران

عمومي در ميان مردان باالتر  ي پزشکي دوره دندان دانشجويان

به لحاظ ساختار رواني  .)۲۲،  ۲۴( تناقض دارد از زنان است

رسد  يم نظر بهطبيعي  ،شناسي روان ي نهدال همو خصوصيات 

 ي نوع رشتهباشد و تر از مردان  ي در زنان بيشدل همميزان که 

ممكن است . باشدثيري بر تغيير اين روند نداشته أتحصيلي ت

 يها لتر به سينگا ها بيش باشد كه خانماين تفاوت به اين دليل 

دهند و از طرفي درمانگرهاي خانم وقت  ياحساسي پاسخ م

  .)۲۶(کنند  صرف میشان تري را جهت مراقبت از بيماران يشب

 يها ي دانشجويان در ردهدل همنتايج نشان داد ميزان 

 دار يمعنمختلف برحسب مقطع تحصيلي از لحاظ آماري 

ارتباط  وجود ي دهنده اين مطالعه نشان يها يافته. است

ي بود كه عليرغم رشد دل هم ي معكوس مقطع تحصيلي با نمره

ميزان . ي كاهش يافته بوددل هم ،باالتر تحصيلي يها در پايه

از طي و قبل  پزشکي ي در شروع ورود دانشجويان دنداندل هم

و توجه  شود يمتر  مقاطع تحصيلي باالتر كه كارها تكنيكي
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 ،استباالتر شود  يمتمركز م  تخصصيهاي  تري بر فعاليت بيش

 ي داشتخوان هم فر و همكاران جباري ي كه اين امر با مطالعه

آماري بين  دار يمعناما در برخي مطالعات اختالف  .)۲۴(

پزشكي مقاطع مختلف ي در دستياران گروه دل همنمرات 

  .)١٣، ٢٧،  ٢٨( دمدست نيا تحصيل به

گروه در باليني  ي ي در شروع ورود به دورهدل همميزان 

 است کهپزشکي بيش از مقاطع باالتر  دندان و باالخص پزشكي

كسب به مقاطع تحصيلي باالتر توجه وافر  دليل به احتماالً

شدن توجه به تر  رنگ و كم پزشکي هاي تكنيكي دندان مهارت

ي دل هممنجر به كاهش  كه نهايتاًاست برقراري ارتباط با بيمار 

از وضعيت  تدريجي در عين حال، فاصله گرفتن ؛شود يم

توجه كاهش  ،كسوت متخصصو نزديك شدن به دانشجويي 

تر به انجام  بيشتمركز محوري و  اساس بيمار بردرمان  هب

  .امر مؤثر استنيز بر اين خدمات  ي ارائهدر صرف تكنيك 

ي دانشجويان دل هم ي در پژوهش حاضر، ميانگين نمره

 ي اما با مطالعه. داشتآماري  دار يمعناختالف  تأهلمجرد و م

ي دستياران دل همبر روي ميزان  )٢٢( شريعت و همكاران

 ؛بودتفاوت ممختلف دانشگاه علوم پزشکي ايران  يها رشته

تري در اين زمينه الزم است، زيرا  تحقيقات بيش ،ترديد بي

  . مطالعات كمي در اين خصوص صورت گرفته است

 ي رابطهمورد عالقه  یتخصص يها ي با رشتهدل همميزان 

ي در ميان گروه دل همترين ميزان  نشان نداد اما بيش دار يمعن

و  پزشکي كودك دندان يها عالقمند به اخذ تخصص در رشته

وجود  ي دهنده اين مطالعه نشان يها و يافتهنگر بود  هجامع

تخصصي مورد  يها ي باال با انتخاب برخي رشتهدل همميزان 

تري  ي بيشدل همبود كه نياز به  )پزشکي كودكان دندان( عالقه

هاي اثربخش  با بيماران خود براي ايجاد همكاري براي درمان

هايي  رشته ،رستدر انتهاي فه. ها دارند و رفع مخاطرات درمان

ها  مانند راديولوژي و پاتولوژي قرار دارند كه در اين رشته

تشخيص اغلب بر اساس تكنولوژي و پاراكلينيك صورت 

لذا با عنايت . با خود بيماران سر و كار دارند تر کمگيرد و  يم

سازي  آماده ي تخصصي مطلوب فرد زمينه ي به انتخاب رشته

در تخصص مورد نظر فراهم  نهدال همتر براي تعامالت  بيش

كه  .)٢١( ي داشتخوان هم فر جباري ي كه با مطالعه شود مي

تري با  تخصصي نيازمند تعامل بيش يها احتماال اين رشته

طلبد كه نويد بخش  يي با بيماران را مدل همبيماران بوده و 

  .استدر اين زمينه  پيشگويي مثبت

عدم وجود ارتباط  ي دهنده اين مطالعه نشان يها يافته

 كه اين امر احتماالًبود ي دل هم ي نمرهنوع دانشگاه با  دار يمعن

اخذ پذيرش يكسان دانشجو بدون سنجش ديدگاه  دليل به

در اين خصوص  يهمشاب ي مطالعه. استمحور آنان  بيمار

حاضر  ي با مطالعه مقايسه  ي صورت نگرفته است تا زمينه

  . شودفراهم 

  گيري نتيجه

ي ها سالمدارانه به دانش و سالمت، در  رويكردهاي انسان

فرايند  .اخير مورد تأكيد و توجه محققان قرار گرفته است

نياز به ها  آن پزشک با بيماران و تأمين رضايت ارتباط دندان

 .ي مناسب طرفين دارددل هم

 ي در بين دانشجوياندل همنتايج اين تحقيق نيز نشان داد 

از حد ميانگين است و با برخي عوامل تر  نپايي پزشکي دندان

تواند  يي مدل همي دارد و ارتقاي دار يمعن ي رابطهدموگرافيك 

به . به افزايش برقراري تعامالت صحيح با بيماران كمك كند

را قطعي مشكل  طور بهي دل هم ي  نامه اگر چه پرسش ،هر حال

در  دانشجويانتواند  ميكند ولي  ميزان دقيق اثبات نميبه 

شود در  توصيه مي ،بنابراين ؛معرض مشكل را شناسايي كند

لذا . زا حذف شوند  مشكلعوامل  ،جهت كاهش خطر

ن نكات را بايد مد نظر ن و خصوصاً اساتيد راهنما ايمسؤوال

ي در تشخيص و دل همبا توجه به نقش مهم  که دنداشته باش

دار را  هدف يها ي برنامهدل همها، جهت افزايش  درمان بيماري

مطالعات متعددي تاكنون نشان . کنندبه آموزش پزشكي وارد 

هاي آموزشي مختلفي براي افزايش  توان از روش ياند كه م داده

 .گروه پزشكي استفاده كرد پزشکي و ي در دنداندل همميزان 
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كاري سالم و برخوردار از بهداشت  يها وجود محيط

پزشكي كه  دانندها از جمله مراكز  سازمان ي رواني در كليه

سالمتي مردم را به عهده دارند بسيار ضروري  ي خود وظيفه

ي دل هماز پزشکي  دندان در صورتي كه دانشجويان. است

بااليي برخوردار باشند، ممكن است محيط كارآموزي باعث 

تعامالت صحيح با بيماران  ي برآوردن نيازهاي آنان در زمينه

 .بيمارانشان تأمين شودشده و سالمتي روحي و رواني خود و 

 درك تجربيات دروني و ديدگاه بيماران و توانايي تعامل

پزشکي، در  تكنيكي دندان يها عالوه بر افزايش مهارتها  آن

ايجاد ارتباط صحيح و بقاء و استحكام آن و اثربخشي خدمات 

كه اين امر ضرورت فراهم  استو وظايف بيماران بسيار مؤثر 

در جهت حل اين مشكل را تأييد  تر آوردن امكانات بيش

سازان كشور هستند و از  جا كه دانشجويان آينده از آن .کند مي

با بايد نظر اجتماعي بايد بهترين عملكرد را داشته باشند، لذا 

 ؛ن و اساتيد به اين مشكل پرداخته شوداكمك متخصص

دانشجويان به داشتن عملكرد خوب تشويق شوند و با 

سالمت روان دانشجويان  ،هاي مختلف روشگيري از  بهره

ي بين دل همي براي تقويت فضاي زير برنامه. يابدافزايش 

ي با بيماران در دل همدانشجويان و بيماران و گنجانيدن مفهوم 

  . شود يكوريكولوم درسي پيشنهاد م

) الف: مطالعه عبارتند از يها محدوديت شايان ذكر است

 پزشکي دندانپژوهش حاضر محدود به دانشجويان  ي جامعه

دانشجويان را با احتياط  بود كه اين امر تعميم نتايج به ساير

 ي  نامه شود پژوهش با پرسش يپيشنهاد ملذا . كند يهمراه م

هاي مختلف انجام  در گروه )ان فردييهاي م واکنش( يدل هم

 ياه انجام مطالعه در محيط دليل بهن، يچن هم )ب. شود

آموزشي ممكن است قادر به تصويركشيدن واقعيت خدمات 

يكي ) ج. پزشکي در بيرون و در سطح جامعه نباشد دندان

توان مقطعي بودن و  اين پژوهش را مي های ديگر از محدوديت

بين  ي استفاده از طرح همبستگي براي نشان دادن رابطه

نشان  ی تر رابطه جهت وضوح بيش ،از اين رو. متغيرها دانست

در اين شود مطالعات طولي  يپيشنهاد م ،داده شده بين متغيرها

التحصيالن  با مطالعات وسيعتر در فارغ. صورت گيردزمينه 

رفتار عيني و  ي ن، مشاهدهيچن پزشکي كل كشور و هم دندان

پذيري فراهم  با بيماران امكان تعميمها  آن ي و تعاملدل هم

 .شود مي

 تشکر و قدرداني

دانشجويي است كه  ي نامه مقاله حاصل بخشي از پاياناين 

توسط معاونت پژوهشي دانشگاه شاهد تصويب و حمايت 

پژوهشگران مراتب سپاس خود را از معاونت . مالي شده است

شهر تهران،  پزشکي دندان يها پژوهشي، مسؤولين دانشكده

خاطر صبر،  ه در اين مطالعه بهکنند شرکتن، دانشجويان يچن هم

ن و تمامي عزيزاني ان، اعتمادشان به محققيچن صله و همحو

كه ما را در اجراي هر چه بهتر اين تحقيق مشاركت و 

  .دارند يهمكاري داشتند، ابراز م
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Abstract 

Empathy and communication between dentists and patients are among the major concerns of dental health 

educators. The present study aimed to evaluate the empathy levels of dentistry students with their patients in 

the city of Tehran during 2014. 

In this descriptive cross-sectional study, 410 dentistry students of various universities throughout Tehran 

were selected randomly. Data were collected using the questionnaire of demographic data and Interpersonal 

Reactivity Index to assess dispositional empathy. Data analysis was performed using SPSS 16 statistical 

software. 

The students had a mean empathy score of 53.06 (SD = ± 1.03), with the highest level pertaining to the 

imagination dimension (14.41 ± 4.65). Age, gender, and educational level had significant relationships with 

empathy (P < 0.01). Female students reported higher emotional empathy (P < 0.01), but no significant 

relationship was found between empathy and the university of attendance.  

Empathy scores of undergraduate dentistry students were lower than ideal and acceptable levels. Therefore it 

seems necessary to design proper educational programs to improve empathy among dentistry students. 

Keywords: dentistry, education, empathy, student 
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