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 چکیده

مطالعات نشان می دهد که بیشتر تشخیص های پزشکی و تصمیمات درمانی بر اساس اطالعات بدست آمده از :مقدمه
مصاحبه پزشکی است و اساس مصاحبه مهارتهای ارتباطی است.رعایت مهارتهای ارتباطی باعث کارآمدی و کیفیت باالی 

عدم رعایت این مهارتها یک عامل اساسی در عدم رضایت بیماران می خدمات درمانی و پیامدهای بهتر سالمتی می گردد.
 ان از انواع مهارتهای ارتباطی پزشک با بیمار است.باشد.هدف از این مطالعه بررسی میزان رضایتمندی بیمار

سواالت مربوط به رضایتمندی )سوال سنجیده شد 22رضایتمندی از انواع مهارتهای ارتباطی پزشکان توسط :مواد و روشها
یمار و سواالت مربوط به رضایتمندی از آموزش ب ،اطالعات  گردآوریمربوط به رضایتمندی از  سواالتاز ارتباط بین فردی، 

پاسخ سواالت بر اساس مقیاس پنج گزینه اي لیکرت در پنج سطح بسیار زیاد،زیاد ، .(سواالت مربوط به رضایتمندی کلی
 بندي شد.متوسط کم  و بسیار کم  طبقه

از بین انواع مختلف مهارتهای  ارتباطی پایه بیشترین میزان رضایتمندی از مهارتهای ارتباطی بین فردی : یافته ها
"متوسط"، از مهارتهای گردآوری اطالعات "زیاد" و از مهارتهای ارائه اطالعات و آموزش بیمار نیز "زیاد" بود. از بین 
سطوح مختلف رضایتمندی بیماران از سئواالت مربوط به مهارتهای ارتباطی بیشترین میزان رضایتمندی "بسیار زیاد" 

ه پزشک و نحوه گوش کردن پزشک به سئواالت بود. بیشترین میزان راجع به نحوه سالم و احوالپرسی پزشک، اعتماد ب
رضایتمندی بیماران راجع به سئواالت کلی رضایتمندی مانند دسترسی به پزشک، وقت کافی گذاشتن پزشک و کمک به 

 بیمار نیز "متوسط" بود.

ط بین فردی بوددرحالی که این دسته از ازبینانواع مهارتهای ارتباطی پایه کمترین میزان رضایتمندی از ارتبا:نتیجه گیری
مهارتها ،مهارتهای اساسی می باشد که به ایجاد رابطه موثر کمک می نماید.در آموزش مهارتهای ارتباطی بایستی در این 

زمینه کار بیشتری صورت گیرد و الگوهای عملی توسط اساتید در این زمینه می تواند بسیار کمک کننده باشد.از طرف 
تا ضمن  ان رضایتمندی از دسترسی به پزشکان و وقت گذاشتن آنها نیز متوسط بود وباید تسهیالتی فراهم گردددیگر میز

 دسترسی کافی به پزشکان،آنها وقت کافی و استانداردی برای بیماران بگذارند.
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 مقدمه

هزار بار مصاحبه پزشکی انجام می دهد و یکی از اجزا اصلی  200زندگی شغلی خود  طیمطالعات نشان می دهد که هر پزشک در 
مصاحبه مهارتهای ارتباطی می باشد. این مهارتها جز الینفک پزشکی محسوب شده و باعث می گردد خدمات پزشکان کارآمدترو 

ه های عمومی گزارشات فراوانی راجع به رضایت مفیدتر واقع شده وهمراه با پیامدهای سالمتی بیشتری برای بیماران شود.در رسان
و مقاالت زیادی درباره عدم درک آنها به عنوان یک انسان و عدم درک  نداشتن بیماران از ارتباط آنها با پزشکان وجود دارد

ز تشخیص های پزشکی و درصد مشابهی ا% 80 – 60.پژوهش های مختلف نشان می دهد که (1)نگرانیهایشان نوشته شده است
تصمیمات درمانی بر اساس اطالعات بدست آمده از مصاحبه پزشکی است و اساس مصاحبه پزشکی نیز مهارتهای ارتباطی 

به تشخیص دقیق باعث می گردد پزشکان اطالعات الزم را از بیماران بدست آورده  و  . ارتباط خوب بابیمار نه تنها(2)است
وباالخره ارتباط موثر .پیروی بیشتر از دستورات و نسخه تجویز شده می گرددجهت ایجاد انگیزه دربیمار  بلکه باعث  ودترمنجرش

بررسی شکایات مربوط به پزشکان نشان می دهد که بسیاری از کارآیی بهتر،افزایش سالمتی ورضایتمندی بیماران می گردد.باعث 
رقراری ارتباط با بیمار است و یا می توان گفت که شکایات مربوط به مهارتهای علمی و کارآیی آنها نمی باشد بلکه به علت شیوه ب

.مطالعات  راجع به رضایتمندی از انواع مهارتهای ارتباطی پزشک و بیمار (1 - 4)علت غایی بیشتر شکایات خطاهای ارتباطی است
ا بیمار است تا انشاهللا در ایران محدود است .هدف ما از این مطالعه بررسی رضایتمندی از انواع مختلف مهارتهای ارتباطی پزشک ب

 با شناسایی نقاط ضعف و قوت آن بتوان در جهت ارتقائ سالمتی بیماران عزیز گامهای مثبتی برداشت.

 :مواد و روشها

مربوط به رضایتمندی از ارتباط بین فردی،  سوال 8سوال سنجیده شد. 22رضایتمندی از انواع مهارتهای ارتباطی پزشکان توسط 
مربوط به  سوال6مربوط به رضایتمندی از آموزش بیمار و سوال  5،اطالعات  گردآوریمربوط به رضایتمندی از  سوال3

رضایتمندی کلی می باشد.  پس از طراحی اولیه،پرسشنامه در اختیار اساتید گروه  اخالق پزشکی قرار گرفت و پس از برطرف 
استفاده شد و ضریب  test re test ت. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش نمودن ابهامات روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرف

بسیار و  کم  متوسط زیاد ،،بسیار زیادسطح  پنجگزینه اي لیکرت در  پنج . پاسخ سواالت بر اساس مقیاسبدست آمد %75همبستگی 
راوانی ودرصد داده ها توسط جدول ارائه گردیده با ذکر ف در قسمت توصیفیهاپس از گرد آوری  اطالعات، یافتهبندي شد. طبقه کم 

 SPSS و سایر تست های مرتبط  با کمک نرم آفزار آماری   ANOVAودر قسمت تحلیلی مطالعه با کمک آزمونهای تی تست  و 

متوسط کم  پاسخ سواالت بر اساس مقیاس پنج گزینه اي لیکرت در پنج سطح بسیار زیاد،زیاد ، . تجزیه وتحلیل صورت پذیرفت 11.5
 .بندي شدو بسیار کم  طبقه

 :نتایج

ذکرشده است. از بین انواع مختلف مهارتهای   1میزان رضایتمندی بیماران ازمهارتهای ارتباطی پزشک با بیمار در جدول 
ارتباطی پایه بیشترین میزان رضایتمندی از مهارتهای ارتباطی بین فردی "متوسط"، از مهارتهای گردآوری اطالعات 
"زیاد" و از مهارتهای ارائه اطالعات و آموزش بیمار نیز "زیاد" بود. از بین سطوح مختلف رضایتمندی بیماران از 

مربوط به مهارتهای ارتباطی بیشترین میزان رضایتمندی "بسیار زیاد" راجع به نحوه سالم و احوالپرسی پزشک،  سئواالت
اعتماد به پزشک و نحوه گوش کردن پزشک به سئواالت بود. بیشترین میزان رضایتمندی بیماران راجع به سئواالت کلی 

و کمک به بیمار نیز "متوسط" بود.درآخرین سوال از  رضایتمندی مانند دسترسی به پزشک، وقت کافی گذاشتن پزشک
 %2/30،زیاد  %33بیمار پرسیده شده در مجموع چقدر از پزشکتان راضی هستیدکه به ترتیب اولویت ذکر کرده اند:متوسط

 (.1)جدول  %5/3وبسیار کم  %2/10،کم %8/20،بسیار زیاد 

 :بحث

یک مهارت اولیه برای انسانهاست ومانند بسیاری از مهارتها برخی از اشخاص استعداد طبیعی  رایجاد ارتباط موث توانایی 
 بیشتری نسبت به بقیه افراد نشان می دهند ولی بهر حال مهارتها می توانند و باید ارتقا یابند تا باعث گسترش سالمتی شود.
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مهارتهای ارتباطی پایه اساس ارتباط پزشک با بیمار است و شوند. مهارتهای ارتباطی به دو دسته پایه و پیشرفته تقسیم می
مهارتهای بین فردی پزشک و  -1اند:    گردد. مهارتهای ارتباطی پایه سه دستهمنجر به عملکرد خوب پزشکان می

عات و مهارتهای ارائه اطال -3  )مهارتهای محتوی(آوری اطالعاتمهارتهای جمع -2  )مهارتهای فرآیندی وادراکی(بیمار
شود که ایجاد روابط . مهارتهای بین فردی پزشک و بیمار به مهارتهای اساسی گفته می)مهارتهای محتوی(آموزش بیمار

. مهارتهای بین فردی پزشک و بیمار توسط هشت سئوال مورد بررسی قرار گرفت. (1،2)کندرسانی مؤثر را آسان میکمک
افراد  %34و احوالپرسی پزشک خود رضایت دارید؟ میزان رضایتمندی دراولین سئوال این بود که چقدر از نحوة سالم 

ترین و مهمترین مراحل در بسیار زیاد  بود. اولین برخورد پزشک و بیمار یکی از حساس %8/23متوسط و %5/31زیاد، 
شود. یمار نهاده میطبابت است و شاید بتوان گفت پایه صحیح و موفقیت در امر درمان بیمار در اولین برخورد پزشک با ب

مان به یکدیگر و نقشی که قرار است مندیما با نحوه سالم و احوالپرسی خود پایگاه اجتماعی، میزان آشنایی، میزان عالقه
دهیم. استفاده مناسب از سالم و احوالپرسی تاثیر چشمگیری بر موفقیت پزشک در آن برخورد بازی کنیم را نشان می

گذارد. در بعضی موارد بیمار و نحوه برخورد اثری  فراموش نشدنی در ذهن و روحیه فرد می(. اولین مالقات 5دارد)
(. سالم و احوالپرسی با بیماران باید به 6دارای نوعی اضطراب است و رفتار مناسبی الزم است تا اعتماد او جلب گردد )
مل دیگر بستگی دارد و این کار باعث حفظ نحوی باشد که مورد پذیرش عرف فرهنگی جامعه باشد و به سن و جنس و عوا

 (.2شان و منزلت و افزایش همکاری بیماران خواهد شد )

های اسالمی اولین رابطه باید با تواضع و همراه با سالم و احوالپرسی و پرسش از مشکل باشد، شایسته نیست در آموزه
ن خود نشوند و یا اگر آنها سالم کردند با تکان دادن پزشکان به قدری به کارهای خود مشغول باشند که متوجه سالم مخاطبا

(. در تعالیم اسالمی یکی از موضوعاتی که روی آن تاکید بسیار شده است سالم کردن است. در 6سر به آنها جواب دهند )
به همدیگر  آیات و روایات متعددی سفارش و تاکید شده به مؤمنان که هنگام برخورد با یکدیگر این اسم از اسمای الهی را

فرمایند یکی از نامهای خداوند متعال سالم است پس آن را در میان خود رواج دهید. هدیه دهید و حضرت پیامبر )ص( می
(7.) 

 %4/40سئوال بعدی از مهارتهای بین فردی راجع به رضایتمندی از نحوه گوش کردن پزشک به حرفهای بیمار بود که 
بسیار زیاد ذکر کرده بودند. در مطالعه زالی و همکاران در برابر این سئوال  %4/21متوسط و  %3/28رضایتمندی زیاد، 

بودند که پزشک باید  بیان کرده %61تواند انجام دهد که سبب بهبودی ارتباط خود با بیمار شود که پزشک چه اقدامی را می
زیادی دارد  . داشتن اطالعات و مهارت در (. در تعامالت بین فردی گوش دادن مؤثر اهمیت 3به حرفهای بیمار گوش دهد )

های گوش دادن نقش مهمی در موفقیت ما در تعامالتمان با مراجعین و افراد دارد. گوش دادن عبارت از خصوص تکنیک
تمرکز بر پیامهای کالمی و غیر کالمی سخنگو و در عین حال ابراز فعاالنه عالیم کالمی و غیر کالمی گوش دادن 

مهارتهای  -3گیری های پیمهارت -2های توجه مهارت -1شوند ای گوش کردن به سه دسته کلی تقسیم می(.مهارته5است)
عالقه به میزان گوش دادن طبیب به مند یا پزشک بیترین تفاوت بین پزشک خوب و عالقهانعکاسی .شاید بتوان گفت مهم
بین فردی این بود که چقدر پزشکتان شما را درک  های(. یکی دیگر از سؤاالت مهارت8شرح حال بیمار مرتبط است )

( متوسط ذکر کرده بودند. در سؤال ٪1/37بیماران ذکر کرده بودند بسیار زیاد و بیشتر بیماران ) ٪3/12کرده است که فقط 
یشترین بسیار زیاد زده بودند. ب ٪9/16دیگری پرسیده شده بود که چقدر رفتار پزشک با شما دلسوزانه بوده است که فقط 

شود که پزشک بتواند خود بودند توانایی درک احساس بیماران به حالتی گفته می ( متوسط ذکر کرده٪3/35درصد بیماران )
سازد که بداند بیمار چگونه فکر را به جای بیماری بگذارد که به او مراجعه کرده است. چنین احساسی پزشک را قادر می

شود و نیاز به یزی ناراحت است. که به این درک احساس همدلی نیز گفته میکند، چه احساسی دارد و از چه چمی
توانم شما باشم و یا شما هستم ولی همدردی من های خاص خود دارد و با همدردی متفاوت است همدلی یعنی من میمهارت

ر دارد. از یک طرف باعث خواهم به شما کمک کنم. توانایی در درک احساس بیماران در قلب مهارتهای بین فردی قرامی
تواند تصمیم شود که پزشک شناخت بیشتری در مورد بیمار حاصل نماید، توقعات او را بشناسد و براساس این آگاهی میمی

شود مناسبی را در مورد بیمار گرفته و خدمت بهتری برای او انجام دهد. از طرفی توانایی درک احساس بیماران باعث می
بخشد و رفتاری که احساس تر به بیمار توجه شود. احساسی که مراقبت درمانی را سرعت میوزانهتر و دلستا عاطفی

کند. بنابراین درک توقعات بیمار اهمیت زیادی دارد و وقتی پزشکان توقعات بیماران را شناخته و آنها بهبودی را تسریع می
 (.9یابد )ایت پزشکان نیز افزایش میرا برآورده کنند نه تنها میزان رضایت بیماران بلکه میزان رض
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فرماید هر کس طبابت را پیشه خود ساخت باید با تقوی و خداترس باشد و برای مردم خیرخواهی و حضرت علی )ع( می
اند جدیت نماید. دلسوزی و خیرخواهی نسبت به بیمار آنقدر اهمیت دارد که حضرت علی )ع( آنرا بعد از تقوی ذکر کرده

گفته بودند بسیار زیاد و  ٪8/21ل دیگری از بیماران سؤال شده بود که چقدر به پزشک خود اعتماد دارید (. در سوا10)
ها و تعهداتش براساس ( گفته بودند متوسط. اعتماد در واقع امیدوار بودن به فرد برای انجام مسئولیت٪5/31بیشتر بیماران )

السالم راجع به ی از صفات مهمی که حضرت امام صادق علیه(. یک11حس امنیت، صداقت و قابلیت و اطمینان است )
(. این رابطه اعتماد و اطمینان و وثوق بیمار نسبت به 10اند مورد اعتماد و وثوق بودن است طبیب بصیر ثقه )پزشک گفته

رد. اعتماد و هایی که در جوامع بشری هست این نوع اعتماد وجود نداپزشک بسیار با ارزش است و در هیچ یک از رابطه
توانند داشته باشند ریشه در عملکرد آنان دارد. وقتی مردم از صاحبان حرف پزشکی تقوی، وثوقی که مردم به پزشکان می

ای تالش صادقانه، احساس مسئولیت و استمرار در افزایش دانش دیدند بدون تردید به چنین افراد شایستهدلسوزی، آگاهی،
ماد هم موجب برانگیخته شدن حس احترام و عالقه نسبت به آنها خواهد شد و هم در افزایش کار اعتماد خواهند کرد. این اعت

شوند تأثیر خواهد گذاشت. برعکس اگر صاحبان مند میآیی خدمات پزشک نزد بیماران و افرادی که از خدمات مذکور بهره
جوید اگر این پزشکان أمین تندرستی خود را میهای علمی و عملی آنان تمشاغل پزشکی که جامعه در سایه تالش و آگاهی

دهد و عدم توجه و مراقبت در تندرستی بیماران را نشان بدهند جامعه و بیماران نسبت به آنان اعتماد خود را از دست می
 (. 12نباید کاری کنند که موجب عدم اعتماد جامعه به آنان شود )

( زیاد و بعد ٪8/37ن به شما احترام گذاشته است بیشترین گزینه انتخابی )در سؤال دیگری پرسیده شده بود که چقدر پزشکتا
بخش باشد. در تواند برای بیمار دلپذیر و آرام( متوسط زده بودند. احترام گذاشتن به بیمار توام با حسن خلق می٪31از آن)

باشند. این امر در کرامت انسان ما می منشور حقوق بیمار ایران آمده است یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به
ای برخوردار است. در بند اول این منشور آمده است که ارائه خدمات سالمت باید شایسته شان شرایط بیماری از اهمیت ویژه

 (. 13ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد )ومنزلت انسان و با احترام به ارزش

دهد در مورد آموزش زینه انتخابی بیماران متوسط و بعد از آن زیاد بود که نشان میدر سواالت ارتباط بین فردی بیشترین گ
مهارتهای ارتباطی بویژه در حیطه ارتباط بین فردی باید آموزش بیشتری به پزشکان داده شود. از طرفی قابل ذکر است که 

ر آگاهی بیماران در موارد فوق باال رود شاید این بیماران از استانداردها و معیارهای این ارتباطات اطالع زیادی ندارند و اگ
 تر هم بیاید که روی نتایج درمان و بهبودی سالمتی جامعه اثرات معکوس خواهد گذاشت. درصدهای رضایتمندی پایین

کرد یا چیزهایی را که میدر مورد سؤاالت مربوط به گردآوری اطالعات مانند اینکه چقدر پزشک حرفهایتان را قطع می
کرد بیشترین درصد جواب بیماران گرفت یا از کلمات پزشکی بدون آن که بگوید معنای آن چیست استفاده میگفتید نادیده می

دهد میزان رضایتمندی بیماران از مهارتهای گردآوری اطالعات در پزشکان باشد که نشان میکم و بعد از آن متوسط می
مهارتهای گردآوری اطالعات بخش مهمی از تعامل پزشک و . ین فردی آنهاستتر از میزان رضایتمندی از ارتباط بمطلوب

های بیمار است که پزشک باید از این یکی از این مهارتها پرسیدن سؤاالت باز و سکوت کردن در برابر صحبت. بیمار است
های بیمار را مهارت برای تشویق بیمار به ابراز بیشتر حالت خود و مطرح کردن موضوعات مهم استفاده کند و کمتر حرف

هایی که از ارتباط غیر کالمی بیمار گوید و نشانهیزی را که بیمار میهای بیمار توجه کافی نماید و مفهوم چقطع کند، به گفته
پرسد از کلمات پزشکی استفاده کند که معنای کند را روشن سازد و در سؤاالتی که برای گردآوری اطالعات میدرک می

کار، نگرانی و انتظارات سکوت و قطع نکردن حرف بیمار و تشویق بیمار به بیان اف(. 2)آنها را برای بیمار توضیح دهد 
های پزشک شود و بیشتر احتمال دارد که بیماران به توصیهباعث تشخیص بهتر و افزایش میزان رضایتمندی بیماران می

 (. 9)عمل کنند 

در مورد بیشتر سؤاالت مربوط به ارائه اطالعات و آموزش بیماران بیشترین میزان رضایتمندی زیاد و سپس متوسط بود 
بیماران . ورد این سؤال که چقدر پزشک به سواالتتان خوب جواب داده بیشترین درصد جواب بیماران متوسط بودفقط در م

آموزش بیماران و ارائه (. 9)اغلب در زمان ویزیت بیشتر خواهان دریافت اطالعات و آموزش هستند تا انجام عملی خاص 
استفاده از مهارتهای آموزش و ارائه اطالعات به بیمارمانند گفتن با . اطالعات به او نقش مهمی را در درمان بیماران دارد

بندی اطالعات اطالعات به صورت ساده و روشن، مطرح کردن مطالب مهم در ابتدای آموزش، استفاده از تکرار و طبقه
ار و چگونگی برای کاستن از پیچیدگی و کمک به یادآوری و آزمون درک بیمار از مطالب گفته شده به شناخت بهتر بیم

 .گرددانجام درمان کمک خواهد نمود و در نهایت باعث رضایتمندی بیشتر بیماران از پزشکان می
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بیشترین گزینه انتخابی بیماران راجع به سئواالت کلی مانند اینکه چقدر پزشک شما در دسترستان است؟ چقدر در نهایت 
. بخش نیست؟ متوسط و بعد از آن زیاد بود که خیلی رضایت پزشک به شما کمک کرد؟یا چقدر برای شما وقت کافی گذاشت

بیماران در پایان مصاحبه با پزشک دارای اشکاالت و سئواالتی هستند که با پزشک در میان  %76دهد که تحقیقات نشان می
که بیمار فرصت  کنندکند صحبت او را قطع میپزشکان آنقدر زود بعد از آنکه بیمار شروع به حرف زدن می. اندنگذاشته

کند نقش مهمی در رضایتمندی مقدار زمانی که پزشک برای هر ویزیت صرف می(. 14)هایش را بیان کند کند نگرانینمی
متاسفانه اکثر پزشکان به (. 9)یابد بیماران دارد و با افزایش طول مدت ویزیت میزان رضایتمندی بیماران نیز افزایش می

درمانی و کثرت مراجعان که در واقع ناشی از عملکرد یک چرخه معیوب اجتماعی است  علت شلوغی بیش از حد مراکز
های انجام شده این مساله مورد در بررسی. کنندوقت کافی برای بیمار، توضیح بیماری و جواب به سئواالت او صرف نمی

وقتی . او و درمانش ارائه گردد درخواست اکثر بیماران است که اطالعات کافی از طریق پزشک معالج در مورد بیماری
تواند دستورات پزشک را اجرا کند و در نتیجه یا به پزشک دیگر مراجعه بیمار در مورد بیماری خود توجیه نشود نمی

برای فهم صحیح ماهیت بیماری از طرف بیمار و اجرای درست . شودکند و یا به نوعی از پیگیری درمان منصرف میمی
دقیقه به بیمار توضیح داده شود و ضمن آگاه کردن بیمار از بیماریش، اهمیت درمان  10-15ا حداقل دستورات الزم است ت

 (.8)صحیح و همکاری او باید او را در مورد پیامدهای ناگوار عدم همکاری با پزشک به شدت هشدار داد 

 
 نتیجه گیری

ارتباط بین فردی بوددرحالی که این دسته از مهارتها ،مهارتهای ازبین انواع مهارتهای ارتباطی پایه کمترین میزان رضایتمندی از 
اساسی می باشد که به ایجاد رابطه موثر کمک می نماید.در آموزش مهارتهای ارتباطی بایستی در این زمینه کار بیشتری صورت 

ر میزان رضایتمندی از دسترسی به گیرد و الگوهای عملی توسط اساتید در این زمینه می تواند بسیار کمک کننده باشد.از طرف دیگ
پزشکان و وقت گذاشتن آنها نیز متوسط بود وباید تسهیالتی فراهم گردد تا ضمن دسترسی کافی به پزشکان،آنها وقت کافی و 

 استانداردی برای بیماران بگذارند.
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 میزان رضایتمندی بیماران و سئواالت مهارتهای ارتباطی -3جدول

 بسیار زیاد سئواالت
  )%(n 

 زیاد
  )%(n 

 متوسط
  )%(n 

 كم
  )%(n 

 بسیار كم
  )%(n 

چقدر از نحوه سالم و احوالپرسي پزشك خود  .1
 32( 7/2) 84( 7/0) 378( 5/31) 408( 34) 285( 8/23) رضایت دارید؟

چقدر از نحوة گوش كردن پزشك به حرفهایتان .2
 30( 5/2) 71( 9/5) 340( 3/28) 485( 4/40) 257( 4/21) رضایت دارید؟

 61( 1/5) 149( 4/12) 445( 1/37) 279( 6/31) 147( 3/12) چقدر پزشكتان شما را درك كرده است؟.3
 31( 6/2) 90( 5/7) 372( 31) 454( 8/37) 231( 3/19) چقدر پزشكتان به شما احترام گذاشته است؟.4
 33( 8/2) 108( 9) 424( 3/35) 412( 3/34) 203( 9/16) چقدر رفتار پزشك با شما دلسوزانه بوده است؟.5
 57( 8/4) 149( 4/12) 378( 5/31) 337( 1/28) 262( 8/21) چقدر به پزشك خود اعتماد دارید؟.6
 16( 3/1) 88( 3/7) 406( 8/33) 472( 3/39) 200( 7/16) گفت و گوي شما با پزشكتان چقدر خوب بوده است؟.7
به بیماریتان خوب توضیح داده  تان راجعچقدر پزشك.8

 54( 5/4) 129( 8/10) 377( 4/31) 393( 8/32) 227( 9/18) است؟
تان راجع به درمان بیماریتان توضیح چقدر پزشك.9

 67( 6/5) 116( 7/9) 376( 3/31) 394( 8/32) 223( 6/18) كافي به شما داده است؟
تتان خوب جواب داده تان به سئواالچقدر پزشك.10

 30( 5/2) 123( 3/10) 448( 3/37) 410( 2/34) 170( 2/14) است؟
اگر الزم بود چقدر مجدداً به این پزشك مراجعه .11

 54( 5/4) 120( 10) 366( 5/30) 427( 6/35) 204( 17) خواهید كرد؟
پس از مراجعه به پزشك چقدر راجع به بیماریتان .12

 33( 8/2) 106( 8/8) 359( 9/29) 458( 2/38) 208( 3/17) شناخت پیدا كردید؟
 22( 8/1) 107( 9/8) 336( 28) 483( 3/40) 210( 5/17) دانید داروهایتان را چگونه مصرف كنید؟چقدر مي.13
 138( 5/11) 347( 9/28) 400( 3/33) 215( 9/17) 68( 7/5) چقدر سخت بوده با پزشكتان ارتباط برقرار كنید؟.14
 58( 8/4) 155(9/12) 401( 4/33) 386( 2/32) 176( 7/14) كرد؟چقدر پزشك به شما كمك .15
 98( 1/8) 344(3/20) 447( 3/37) 301( 1/25) 88( 2/7) تان است؟شما در دسترس چقدر پزشك.16
 165( 8/13) 314( 2/26) 383( 9/31) 235( 6/19) 71( 9/5) تان را از پزشك بپرسید؟چقدر سخت بود سئواالت.17
 249( 8/20) 421( 1/35) 291( 3/24) 151( 6/12) 53( 4/4) كرد؟پزشك حرفهایتان را قطع ميچقدر .18
چقدر پزشك از كلمات پزشكي بدون آن كه بگوید .19

 201( 8/16) 392( 7/32) 318( 5/26) 168( 14) 63( 3/5) كرد؟معناي آن چیست، استفاده مي
گفتید، نادیده چقدر پزشك چیزهایي را كه مي.20
 224( 7/18) 362( 2/30) 317( 4/26) 179( 9/14) 68( 7/5) گرفت؟مي
 62( 2/5) 208(3/17) 475( 6/39) 319( 6/26) 105( 8/8) چقدر پزشك براي شما وقت كافي گذاشت؟.21
 42( 5/3) 122(2/10) 396( 33) 362( 2/30) 250( 8/20) تان راضي هستید؟در مجموع چقدر از پزشك.22
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