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 مترجم مقدمه
 

 "جان و خرد خداوند بنام"
 همچنین و بود خواهد و بوده نادرست ارتباط جوامع در جنگهااختالفها و  از بسیاري به نظر میرسد ریشه

 و مادي ادابع در پیشرفت هب انسانها نیاز با همراه ارتباط . نیازاست تدرس ارتباط صلحها از بسیاري عامل
 كردن قرار بر يبرا ذاتي ها توانایي داراي بیش و كم انسان هر. ه استگرفت شکلي فکر و فرهنگي
 و نماید مي كسب خطا و آزمون طریق از مختلفي روشهاي خود زندگي دوره طي در كه است ارتباط
 يم انسان یك است هشد بشري زندگي عرصه وارد پیشرفته بسیار ابزارهاي با اطاتارتب علم كه امروزه
 . برد سود ارتباط برقراري براي افراد هاي تجربه از تواند

 و شنیدن بصري، و ذهني سازي تصویر و ها اشاره و كالم طریق از انسان خود در ارتباطي ابزارهاي
 یا سویه یك رتباطاتا در موفقیت. باشد سویه دو یا و سویه یك تواند مي كه گردد مي قرار بر نوشتن
 به و دنمای قرار بر رتباطا بیمار بنام انساني با بخواهد پزشك اگر و دارد موقت موفقیت یا و ندارد وجود

 يزمان و باشد سویه دو ارتباطات باید یابد دست بیمار درست درمان و دار هدف تحقیقات یعني موفقیت
 با و بداند را ارتباط علم كه كند پیدا دسترسي صحیح اطالعات به بسرعت تواند مي تارتباطا با فرد یك
  كند پیدا دسترسي مهارت به رفتار آن به عمل تکرار
 ايابزاره با یا و( خود ذهن با حتي و خود حس انواع و دهان و بیني ، چشم گوش،) طبیعي ابزار با انسان
 كند كمك عاتاطال به سریع رسیدن براي خود مهارت به تواند مي( بصري سمعي، هاي سیستم) نوین
 شده باعث امر مینه و كنند مي پیدا دسترسي اطالعات به سریعتر كه هستند پیشروتر كساني امروزه و

 و بیشتر كس هر اطالعات و باشد درست اطالعات به دسترسي بشر توسعه محور امروزه كه است
  گردد مي او بنصی تري عظیم مالي منابع باشد تر درست
 : از عبارتست طاتاارتب با اطالعات كسب محور
 مقابل طرف اعتماد (1

 اطالعات ابزارهاي به سریع دسترسي (2

  ارتباطات علم از اطالع (3

 هشد شناخته اعتماد و ارتباط بین مستقیم رابطه حتي و است اعتماد رابطه تنظیم در ترین اساسي محور
  نماید مي دارپای را اعتماد این مهم عامل هفت و است
 داري راز( الف
 دشو مي استفاده احسن نحو به شده داده اطالعات از كه بداند شخص یا و بیمار( ب
 باشد نمي اجباري اطالعات دادن( ج
 نماید مي تامین را بیمار سالمت جمله از زیادي منافع اطالعات دادن( د
  دارد وجود اطالعات انتقال براي الزم زمان( ه
 بداند دانش با و صادق دلسوز، فردي را گیرنده اطالع فرد( و
  داند نمي كوچك را شده داده اطالع هیچ( ز

 هاي پایه بلکه باشد نمي محض علم و است صنعت یكرو در رو چه در دنیاي مجازي  ارتباط امروزه



 روشهاي از نبایستي آن یادگیري در لذا نماید تنظیم تواند مي را نادرست حتي و درست تجارت یك
   آمیخت هم در فاكتور 4 با و آموخت را علم این بایستي بلکه برد سود خط و آزمون

 جامعه هر فرهنگ(1
 منطقه هر شرایط( 2
 نقطه هر زمان و مکالمه با آشنایي( 3
 مردم اعتقادي مباني از اطالع( 4
 نخواهد هبهمرا را الزم نتیجه و بود خواهد خشك و لفظ در محدود صرفاً علم یك اینصورت غیر در

 داشت
  گیرد مي شکل پایه 4 بر اولیه اعتماد یك مطب به بیمار هر ورود بدو در بدانیم باید
 مطب ساختمان و ساختار(1
 وي رفتار و منشي ظاهر( 2
 پزشك حوصله( 3
 بیمار رفتار از پزشك اولیه شناخت( 4

 چه بیمار این اندبد یدبا نماید كسب بیمار با ارتباط طریق از را اطالعات بخواهد پزشك یك وقتي
 هبود مجبور بیمار و ستا كرده مراجعه اورژانس طریق از او آیا داند مي وي با رابطه در را اي پیشینه
 گروه جزء مارانبی اینگونه كه ندارد پزشك به نسبت قبلي شناسائي هیچ و كند مراجعه وي به است

 . گردند مي تلقي سخت بیماران
 ایجاد بیمار در ادياعتم و زمینه پیش یك و است شده معرفي دیگري بیمار طریق از بیمار اینکه یا و

 نبیمارا از گروهي ای و گردند مي تلقي ارتباطات در بیماران بهترین جزء بیماران اینگونه است شده
 از اینکه یا و اند شده معرفي پزشك به خاص كار یك انجام توانایي بدلیل همکار متخصصین توسط
 بایستي پزشك و ستا كرده مراجعه پزشك به( اینترنت یا و رادیو یا و سیما و صدا) رسانه یك طریق
 پزشك كه اي نکته دشون مي تلقي گروه بهترین جزء اینترنتي بیماران رسانه گروه در كه باشد متوجه

 اب است شده مطب اردو وقتي بیمار است افراد شخصیت شکافي كالبد بداند اولیه برخورد در حتما دیبا
 اولیه مباني كپزش اگر و است كنجکاو و خونسرد یا و دارد گونه وسواس شخصیت شده وارد اضطراب

 ودش دور یا و شود كنزدی بیمار بسیاربه یا است ممکن نداند را افراد شخصیت شناخت براي روانشناسي
 حوصله با سخگوئيپا عدم بدلیل را پزشك گونه وسواس شخصیت بدلیل بیمار یا و نماید اخالقي بد و

 . شود مي تلقي ونيقان مراكز بیماران شکایات در برجسته عامل سه موارد این كه نداند دلسوز فردي
 علم هب ارتباطات صنعت به توسل با تا كنیم رفتار بیمار با برخورد در چگونه كه آموزدمي ما به كتاب این
 انایآق تالشهاي از ایانپ در بپردازیم نخودما مالي و امنیتي نیاز تامین حتي و بیمار درمان و تحقیق و

 و تشکر كمال تابك تصحیح و ترجمه در موسوي سادات زهره خانم و ، دكتر البرز صلواتيمدرسي دكتر
 . نمایممي قدرداني

   آقامیر دكتر
6/6/96 
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 رویکرد مبتنی بر شواهد

وشتن اینن  ع مدنظر در ني ارتباطي در پزشکي اعتقاد دارند. موضوهامهارتنویسندگان كتاب عمیقاً به اهمیت 
اد و عالقنه  جود اعتقن مراه آن كمك به بهبود الگوي متعارف رابطه پزشك و بیمار است. با این وكتاب و جلد ه

ین ادعاي ما مؤیّد ا براي ایجاد تغییرات در آموزش پزشکي و كار هاي بالیني كافي نیست. بدون داشتن شواهد
ایجاد توان نمين دارد، زشکاي ارتباطي بین پزشك و بیمار پي آمد بهتري براي بیماران و پهامهارتكه بهبود 
هناي  ا چنه در دوره هناي آموزشني حاضنر ر   ي ارتبناطي و ورود ان بنه برنامنه   هامهارتهاي جدید نظیر برنامه

 دانشجویي، رزیدنتي یا در مقاطع باالتر تحصیالت پزشکي انتظار داشت.
ي ارتباطي در پزشکي هارتمهابنابراین هدف ما از این كتاب تدارک دیدن یك رویکرد مبتني بر شواهد براي 

ي ارتباطي در مصاحبۀ پزشکي است، بلکه هامهارتاست. خواست ما نه تنها نشان دادن نحوۀ استفاده از 
ي ارتباطي را تأیید كنند و نیز به دستاورد بالقوه هامهارتتدارک دیدن شواهدي تحقیقاتي است كه اهمیت 

شواهد تئوري و پژوهشي جامع براي هدایت در راستاي  مساوي پزشك و بیمار سندیّت بخشند. در حال حاضر
واقعاً  هامهارتكه كدام دانیم ميهاي آموزشي وجود دارد. ما ي ارتباطي و قرارگیري آن در برنامههامهارت
هاي پژوهشي در فرآیند تغییري در كارهاي بالیني پدید آورند. اكنون زمان آن است كه این یافته توانندمي

 Mahoul 2003) (suchman ي ارتباطي را پیش ببرندهامهارتفاده شوند و برنامه آموزشي آموزشي است

2003 stewart and Roter 1989تا به تمامي آوریم ميهاي بعد فراهم ما این شواهد را در سراسر فصل
كمك یادگیرندگان در كلیۀ سطوح آموزش پزشکي و بالیني براي فهم كامل مباني تئوري و پژوهشي مطلب 

 كنیم.
 :كندمياین كتاب در این راستا تالش 
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  و كلیۀ پزشکانها رزیدنتي ارتباطي دانشجویان، هامهارتافزایش دادن 

 هنم و  فریزي به منظنور  تأمین كردن شواهد پژوهشي و دانش الزم براي فراگیران و مدیران برنامه
 آموزش این مبحث حیاتي

 طح وسنیع و  سن ي ارتباطي در هامهارتسعۀ آموزش قانع كردن مدرسان پزشکي در مورد اهمیت تو
 عالي در مؤسساتشان

ۀ ده است. ما نحنو شتوضیح داده « ي ارتباطي در پزشکيهامهارتآموزش و یادگیري »در كتاب همراه یعني 
را براي آموزش هایي روشو دهیم ميي ارتباطي توصیف شده در اینجا را توضیح هامهارتاستفادۀ فعاالنه از 

م تر از ي استفاده شوند بلکه مهتوانند در ارائه هاي رسمنه تنها ميها روشكه این دهیم ميیري شرح و یادگ
بنه صنورت    هایي براي كمك به توضیح دادن و عمق بخشیدن بنه ینادگیري  توانند به عنوان فرصتآن، مي

 هاي كوچك و یا به طور انفرادي معرفي گردند.تجربي در گروه

 هارترویکرد مبتنی بر م

ی ارتباطی نیااز باه توحایا دارناد     هامهارتهای در کتاب همراه ما سه بحث را که در برنامه

 ها.رفتارها و مسئله هامهارتمشخص نمودیم: 

ر ینادگیري  دلۀ معمول كه چگونه باید به آن به عنوان آخرین مرحما بر اهمیت رویکرد مبتني بر مهارت و این
تنا رفتارهنا و    كنند مني تمركنز   هنا مهنارت . بنابراین این كتاب بیشتر بر ایمهكردارتباطي نگریسته شود تأكید 

 ، چگنونگي كناربرد  كنیمميي ارتباطي اصلي را تعریف هامهارت( ما یك برنامۀ آموزشي از (Issuesها.مسئله
وهشني و تئنوري را بنر    و شنواهدي پژ  كننیم مني در مشاورۀ پزشکي را با سند و مدرک اثبنات   هامهارتاین 
 .رسانندميرا به اثبات  هامهارتشماریم كه ارزش این يم

تنر از  احنت توان بسیار بهتر و ري اصلي اهمیت اساسي دارند. زماني كه آنها خوب آموخته شدند، ميهامهارت
هنگني  مسنائل فر  تر، هم چون عصبانیت، اعتیاد، دادن خبر بد ینا ها و مسائل ارتباطي اختصاصيعهدۀ چالش
ل ضنیح اینن مسنائ   ي اصلي بنه تو هامهارتاز متون چاپ شده در گذشته بعد از شرح مختصر  برآمد. بسیاري
ي اصنلي هسنتیم كنه بنه     هنا مهارت. ما خواهان تدارک دیدن یك الگوي مطمئن از اندپرداختهتر اختصاصي

كه بنراي هنر   ت گیرد. نیازي نیسهاي ارتباط مورد استفاده قرار ميعنوان منبع اولیه در برخورد با تمام چالش
ي اصلي هامهارت ي جدید ساخته شود. در عوض، الزم است بدانیم كه گرچه اكثرهامهارتمسئله یك سري 
ه یازمنندیم كنه بن   وند. منا ن اند امّا بعضي از آنها باید با فهم، عمق و آگاهي بیشتري استفاده شاحتماالً مناسب
ي هنا ارتمهمق ببخشیم. عه كار بردن آنها داریم، ي اصلي و نیز به تسلّطي كه در بهامهارتدركمان از این 

 هاست.تیم انواع موقعبیمار در تما-هایي براي ارتباط مؤثر پزشكبه عنوان پایهدهیم مياصلي كه ما شرح 

 های دانشجویی، رزیدنتی و مقاطع باالتر تحصیالت پزشکیرویکردی متحد برای دوره

هاي دانشجویي، رزیدنتي و مقاطع ي ارتباطي در دورههاهارتمما به طور خاص عالقه مند هستیم تا آموزش 
اي در كار خودمان استفاده باالتر تحصیالت پزشکي را به یکدیگر ارتباط دهیم. ما از اصول یادگیري مشابه

ایم. ما خواهان آن هستیم كه وجود نیاز ي اصلي یکساني را در هر سه سطح آموزش دادههامهارتو  ایمكرده
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ي ارتباطي منسجم و دنباله دار كه در هر سه سطح آموزش پزشکي هامهارتبرنامۀ آموزش  براي یك
همین نیاز به مرور و تکرار كردن  وهمکاران( (Laidlaw 2002را به وضوح نشان دهیم.یابد ميگسترش 
این كه  تر به موازاتهاي پیچیدهو چالشها موقعیتهاي قبلي و نیز اهمیت اقدام كردن در مورد آموخته

ي اصلي كه ما هامهارتي آموزشي برنامه روند را تبیین كنیم.یادگیرندگان از یك سطح به سطح بعدي مي
و مقاطع باالتر ها رزیدنتهاي ارتباطي میان دانشجویان، یك اساس مشترک براي برنامهایم دادهپیشنهاد 

 تحصیالت پزشکي تدارک دیده است.

 ی ارتباطی در میان متخصصان و پزشکان خانواده  هاتمهاررویکردی متحد برای آموزش 

اربرد ي ارتباطي هنم در كن  هامهارتتواند براي آموزش اند كه یك متن نميبعضي از منتقدین اظهار كرده
 حتیناج بنه  اعمومي و هم در گسترۀ وسیع كار پزشکي تخصصي استفاده شود چرا كه اینن مضنامین متفناوت    

هنا در گذشنته   كنه اینن اسنتدالل    كننیم ميا این بینش مخالفیم و قویاً احساس ي متفاوت دارد. ما بهامهارت
هاي تالش ریه ها ومسئول به عقب نگه داشتن گسترۀ آموزش ارتباط بوده است. از آن جایي كه بسیاري از نظ

 شنکان رفنت، بنراي پز  ي ارتباطي در ابتدا در كار عمومي و روانپزشکي به كنار مني  هامهارتپژوهشي در باب 
ز ینك  ن دروس اها با نیازهاي تخصصي كار آنها غیر مرتبط است و ایمتخصص گفتن این حرف كه این یافته

توجنه از   گان تجربیاتي قابنل در شاخۀ دیگري به كار روند، آسان بوده است. نویسندتوانند نميشاخۀ تحصیلي 
شنکي  انشجویان پزدي پزشکان و ي ارتباطهامهارتآموزش ارتباط در میان طیف وسیع از متخصصان دارند، و 

ر روش ینك تغیین   اند. اگرچه مضامین متفاوت ممکن اسنت بنه  را در سطوح بسیار متفاوتي تحت نظر قرار داده
هنا  شتر از تفاوتها خیلي بیاي احتیاج داشته باشند، امّا تجربۀ فراگیر و همگاني ما این است كه شباهتزیركانه

تر بنر  میان متخصصان بیش . اختالفمانندميارتباطي اصلي یکسان باقي  يهامهارتاي و هستند و اصول پایه
ف را ارائنه  ي ارتبناطي. در اینن كتناب شنواهدي از متخصصنان مختلن      هنا مهارتسر اهمیّت موضوع است تا 

ي ارتبناطي  هنا مهارتوزش . تجربۀ اخیر ما از كمك به معرفي آمباشدمينماییم كه تأییدي بر این رویکرد مي
ه كن رده اسنت  كن دامپزشکي، هم در انگلستان و هم در شنمال آمریکنا، اینن اعتقناد منا را تقوینت        در آموزش
 اند.هاي مراقبت پزشکي مناسبي ارتباطي یکسان براي یك طیف گسترده از موقعیتهامهارت

 ی پزشکی در هر دو جهات آتالنتیک و ورای آن  هامهارترویکردی یکسان در آموزش 

هاي بسیار مهمي در فرهنگ، انتظارات بیمار، آموزش پزشکي، سنازماندهي  كه اختالفشود ميهم چنین گفته 
بالیني و سیستم مراقبت پزشکي بین انگلستان، شمال آمریکا و سایر كشورها وجود دارد كه در نتیجنه نوشنتن   

یار دشنوار  ي ارتباطي كه براي چنین طیف وسیعي از خوانندگان جذبه داشته باشد بسن هامهارتكتابي در مورد 
خواهد بود. باز هم ما مخالفیم. نویسندگان هم در انگلستان و هم در كانادا قوانین یادگیري یکساني را اسنتفاده  

به طور خاص مشناورات پزشنکي در    Kurtz دهند. پروفسوري پایۀ یکساني را آموزش ميهامهارتو كنند مي
هاسنت.  ها خیلي بییشتر از تفناوت یجه اینکه شباهتها را مشاهده كرده است و نتبسیاري از كشورها و فرهنگ

هنایي كنه   در واقع چاپ اول هر دو كتاب ما در بسیاري از كشورها مورد استقبال قرار گرفته است و راهنمنایي 
بخش اصلي از هر دو كتب تا كنون به چندین زبان ترجمه شنده اسنت.    .كندميي اصلي را مشخص هامهارت
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هناي  و برنامنه كننند  مني ها در هر جهتي عبور نها به خوبي از وراي اقیانوستئوريبه طرز عجیبي تحقیقات و 
 هاي حاصله در سایر نقاط را به حساب بیاورند.آموزشي تمایلي ندارند كه پیشرفت

گان ( شركت كننند Makoul and Schofield 1999 ; Simpsonو همکاران  1991هاي مورد توافق )بیانیه
هناي نوشنته   و كتناب  2001کي در مورد ارتباط بیمار و پزشك در آموزش پزش Buyer-Fetzorدر كنفرانس 

وتنر  توارت و رشده توسط چند نویسنده با همکاري یکدیگر كتاب ارتباط بنا بیمناران در پزشنکي توسنط اسن     
(Stewart and Roter 1989)(،1998(، آمسننتردام)1996هنناي بننین المللنني در آكسننفورد) ، كنفننرانس 

هاي لي مانند انجمنهاي بین المل( و سازمان2004( و بروگز)2002(، وارویك)2000بارسلونا)(، 1999شیکاگو)
انع بین المللي شروع به در هم شکستن این مو (EACH) اروپایي در مورد ارتباط در سیستم مراقبت پزشکي

ا چناپ دوم  بن رونند را  ن اند، همانطور كه چاپ اول كتاب ما اینکار را انجام داد. ما عالقه مندیم كنه این  كرده
 هاي همراهمان ادامه دهیم.كتاب

 چه کسانی مخاطبان مورد نظر برای این کتاب هستند؟

 فراگیران در کلیۀ سطوح تحصیلی پزشکی

ي ارتبناطي اصنلي در كلینه    هامهارتهاي قصد بر این بوده است كه این كتاب به عنوان مادۀ اصلي در برنامه
 جویي، رزیدنتي و مقاطع باالتر به كار رود.سطوح آموزش پزشکي از جمله دانش

 
كنیم كنه  ید ميگرچه تأكاما عالقه مندیم كه افراد این كتاب را بخوانند تا آموزش تجربي خود را تکمیل كنند. 

د تناب همنراه در منور   كجایگزین یادگیري تجربني شنود. همچننان كنه در     تواند نميخواندن كتاب به تنهایي 
ان را در رفتنار فراگینر  تواند نميار آموزشي بحث شده است، دانش شناختي به تنهایي آموزش، یادگیري و ساخت

اننش  مبتني بر دهاي روشهاي به دست آمده از تجربي براي پیوند دادن آموخته هايروشمشاوره تغییر دهد. 
ا این كنه هنر   به ر رابطبا شرایط موجود در عمل مورد نیاز هستند، هر چند دانش به فهم كاملتر یادگیرندگان د

نجنر بنه   مرد هر مهارت ، وجود مدرک براي بیان نتایج كاربكندميمهارت با چه مواردي سر و كار دارد كمك 
م روشننفکرانه مني  شود. فهن ي ارتباطي ميهامهارتنتایج بهتر در مشاورۀ پزشکي و مسائل بعدي در آموزش 

  ماید.و رفتارها كمك نها روشه توضیح ما از را تقویت و هدایت كند و ب هامهارتتواند استفاده ما از 
و رینزي  برنامنه گروه بزرگ دیگر مورد نظر براي كتاب ما شامل مدیران و مدرسان ریزی برنامهمدیران 

ي ارتباطي در كلینه سنطوح   هامهارتریزي و گسترش آموزش مدرسان است كه عالقه مند به آموزش، برنامه
ریزي و مدرسنان احتیناج   ر كتاب همراهمان بحث كردیم مدیران برنامهآموزش پزشکي هستند. همانطور كه د

ي ارتباطي دارند. شرایط شروع بنه  هامهارتدر مورد آموزش  "چگونه"و  "چه چیز"به كمك در هر دو زمینه 
ي هنا مهارتاي كه ، در دورهانددیدهو مدرسان كه آموزش پزشکي ریزي برنامهتغییر كرده است و اكثر مدیران 

كه مسنئوالن در طني كنار بنالیني     شود مياند. اكثر مواقع فرض ، تحصیل كردهشدنميتباطي اصالً تدریس ار
چنه  "همان -اندآوردهي خاص ارتباطي در حوزۀ پزشکي را به دست هامهارتپزشکي خود، دانش درخور براي 

آمنوزش اینن    "چگنونگي "د، و تمام آنچه آنها احتیاج دارند یناد بگیرنن   -ي ارتباطيهامهارتدر آموزش  "چیز
و مدرسنان بنه طنور    ریزي برنامهبه مدیران « چگونگي»و « چه چیز»موضوع است. ما بر آموزش هر دو جنبه 

. هر دو جنبه اهمیت حیاتي دارند. كتاب همراه ما چگونگي آموزش را بر عهنده دارد. در  كنیمميیکسان تأكید 
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تا داننش خنود را در منورد آمنوزش چنه چینز        كنیمميكمك و مدرسان ریزي برنامهاین كتاب، ما به مدیران 
 هاي پژوهشي ارتباط در حوزۀ پزشکي را درک نمایند.افزایش دهند و بنیان

ي ارتبناط  ها در زمینهبعضي د.و مدرسان یك گروه یکنواخت نیستنریزي برنامهكه مدیران  كنیمميما تصدیق 
ي به بحنث  ها تنها اندكاند. بعضياي داشتهین آموزش گستردهدر حالي كه سایر انددیدهبه مقدار كمي آموزش 

ر دو دسنته  هن كه آن را تقویت كنند و  اندشده، در حالي كه سایرین متعهد اندشدهارتباط در پزشکي عالقه مند 
 در این كتاب خواهند یافت. هایي چالشو نیز ها تصدیق

 
 شند:اي كاري گوناگوني داشته باو مدرسان نیز ممکن است زمینه هریزي برنامهمدیران 

 

 پزشکی

 انجمن، بیمارستان یا پزشکان آكادمیك -

 پزشك عمومي و پزشك خانواده -

 روانپزشکان -

 متخصصان -

 پرستاران -

 اي در حوزۀ سالمتافراد حرفه -

 غیر پزشکی●

 متخصصان ارتباط -

 حوزه مشاوره و روانشناسي -

اینم در  اسنته ین كتاب شده است. ما اغلنب خو این گوناگوني موجب بروز مشکالتي در سبك نگارش در ا

ثل سه دگان ما ماین كتاب طوري به مدرسان رجوع بدهیم كه گویي همۀ آنها پزشك هستند. حتي اگر خوانن

بنا   حین صحبت نویسندۀ این كتاب همگي در حوزۀ پزشکي شاغل نباشند، باز هم ممکن است از مدرسان در

ن شنیوه  منا از این  « ما همه مشکالت یکساني با بیمناران دارینم  » یم:گروه یادگیرندگان این طور نقل قول كن

اینن  دهیند  ميما دكترها انجام آنچه ش» كه جملۀ قبل به گفتن اینکه  كنیمميزیرا احساس  كنیممياستفاده 

از هنم  ك نباشیم بن ترجیح دارد: این كه خود را مشمول چنین توصیفاتي كنیم حتي اگر همه پزش« است كه...

ه نظنر  بر ضد پزشکان بن  نه اینکهدهیم ميده است چرا كه ما خود را با پزشکان در یك ردیف قرار كمك كنن

ت كنه  قناالتي اسن  برسیم. آن دسته از ما كه پزشك نیستیم، مقاالتي بنا دانشنجویانمان دارینم كنه مشنابه م     

 د.ناپزشکان با بیماران خود دارند و دروسي كه همۀ ما باید بیاموزیم بسیار به هم شبیه

رده تقوینت كن   هاي مختلف علمي است، این رشته را غني وماهیت ارتباط در پزشکي كه مربوط به رشته

زشنك  مدرسان پ است. امیدواریم كه مدرساني كه پزشك نیستند درک كنند كه منظور ما این نیست كه همۀ

 هستند یا بهتر است پزشك باشند.
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 سیاست گذاران پزشکی مدیران آموزش پزشکی، بنگاه های سرمایه گذاری و

ي ارتباطي از سوي صاحبان نفوذ و قدرت حیاتي است، كه شنامل رسسناي   هامهارتدرک اهمیت آموزش 

ها و اسلیاء امور سالمت، جوامع بیمارستان (Hmos)ریز سالمت هاي برنامهمؤسسات پزشکي، مدیران سازمان

به گذاري و سیاست گزاران عرصۀ پزشنکي  هاي سرماهاي پزشکي، بنگاههاي سلطنتي، انجمنپزشکي، كالج

ي ارتبناطي و تحقیقناتي كنه اینن موضنوع را      هنا مهنارت . هم چنین درک پیچیدگي برنامۀ آموزش شوندمي

 پشتیباني كنند و به آن اعتبار بخشند نیز در بین صاحبان نفوذ و قدرت ضروري است.



 

 

 

 

 
 

 

بر برنامۀ آموزش داده و یاد گرفته شود: مروری  بایدتعریف آنچه 

 های ارتباطیآموزشی مهارت
 

 

 مقدمه
ي هنا مهنارت یادگیري  آموزش و» ي ارتباطي را همراه با جزئیات در كتاب هامهارتما پایه و اساس آموزش 

 :دهدميكه آنچه در ادامه آمده است را نشان  ایمكرده، بیان «ارتباطي در پزشکي 

 استوار است ارتباط پزشک و بیمار بر محوریت کارهای بالینی 

پنس ارزش آن  دهند ميپزشکان در طول دورۀ زندگي كاري خود حدود دویست هزار مشاوره انجام  -

 را دارد كه براي تصحیح این همه مشاوره تالش شود.

 ارتباط بین پزشکان و بیماران با مشکالت بزرگي مواجه است. -

ضنایت  موجنب بهبنود ر  برقراري یك ارتباط مؤثر براي یك طبابت خوب ضروري است؛ اینن امنر    -

 د.شن خواهد بیماران، مراجعۀ مجدد، باال رفتن درک بیمار و بهتر شدن همکاري و نتایج درما

  ی بالینی اصلی و جزئی حروری از صالحیت بالینی است.هامهارتارتباط، از 

ء ضنروري از  ي ارتباطي، معایننۀ فیزیکني و تواننایي حنل مسنئله چهنار جنز       هامهارتپایۀ علمي،  -

 بالیني و در حقیقت ماهیت یك كار خوب بالیني هستند. صالحیت

اول فصل  
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 ي ارتبناطي مناسنب،  هنا مهنارت ي ارتباطي یك جزء اختیاري اضافه نیستند؛ بلکه، بندون  هامهارت -

 روند.هاي علمي و فکري ما به سادگي به هدر ميتالش

درسنت بنه مهمني     مكنیيم؛ اینکه ما چگونه ارتباط برقرار دهد ميارتباط، تئوري را به عمل تغییر  -

 .گوییمميچیزیست كه 

 ی ارتباطی نیاز به آموزش و یادگیری دارندهامهارت 

 ابنند و تنهنا ینك ویژگني    فراگرفته شنوند و ابقنا ی   توانندميست كه هامهارتارتباط، یك سري از  -

 شخصیتي نیست.

 تواند معلمي ناچیز باشد.تجربۀ محض مي -

تندریس   ۀ فیزیکيها مانند معاینن دقتي كه سایر آموزشالزم است نحوۀ برقراري ارتباط هم با هما -
 .شودمي، آموزش داده شوندمي

ور طن نینز بنه    تغییر در ماهیت مراقبت بهداشتي و كار پزشکي، نیاز به اینکه حتي پزشنکان مجنرب   -
 ست.ي ارتباطي و دانش خود را باال ببرند را تقویت كرده اهامهارتپیوسته، سطح 

 ای دارند.ویژه هایروشای آموزش و یادگیری نیاز به ی ارتباطی برهامهارت 

 ري است.براي دست یابي به تغییر در رفتار فراگیران ضرو هامهارترویکردي مبتني بر  -

 .باشندميهاي یادگیري تجربي كه تركیبي از مشاهده، بازخورد و تکرار هستند ضروري شیوه -

 ري است.ي ارتباطي ضروهامهارتري داشتن رویکردي مبتني بر حل مسئله در موضوع یادگی -

 .كندميرا تکمیل  هامهارتادگیري شناختي و رفتاري، رویکرد مبتني بر ی -

ي ارتباطي از اهمیت هامهارتما امیدواریم خوانندگان خود را قانع كرده باشیم كه نه تنها آموزش و یادگیري 
ي هنا مهنارت ار و منؤثر در  تغیینري مانندگ   تواندميمناسب آموزش نیز  هايروشبه سزایي برخوردارند بلکه 
 ارتباطي فراگیران ایجاد كند.

: از طرینق  اینم هداددر این كتاب، مطالبي را كه در كتاب همراهمان به طور خالصه طرح شده است را بسنط  
 را ببینید(   101كار بالیني را بهبود ببخشیم، )جدول توانیم ميي بالیني هامهارتآموزش 

 

 ي بالیني بهبود عملکرد بالیني است.هامهارتزش پاداش ارائه آمو
  ًراي بیمنار  نیست بلکه باعث مؤثرتر شدن مشاوره هم براي پزشنك و هنم بن   « خوب بودن»ارتباط صرفا

 .شودمي
 بخشد:ارتباط مؤثر به طور قابل توجهي موارد زیر را بهبود مي 

 دقت، بازده و حمایت -
 نتایج درماني براي بیماران -
 شك و بیماررضایت پز -
 ي درمانيرابطه -

  كندميارتباط، شکاف بین طبابت مبتني بر شواهد و كار عملي با فرد فرد بیماران را پر. 

1-1جدول   
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 های مؤثرترمشاوره
 كننیم ميو بررسي  گردیمبر ميطرح شد،  101در سراسر این كتاب به مفاهیمي كه به طور خالصه در جدول 

منار  سبب مشاورۀ مؤثرتري براي پزشنك و بی توانند نمائیم ميميطي اي كه بحث ي ارتباهامهارتكه چگونه 
تنر  گرفتن شرح حال و حل مسنئله را دقینق  توانند ميي ارتباطي هامهارتكه چگونه دهیم ميما نشان  گردند.

ران منا بنه منا در حماینت بیشنتر از بی    تواند ميي ارتباطي هامهارتكه چطور توجه به  كنیمميكرده و بررسي 
 كمك كند.

كنه در كنار   سنازذ  مني را قادر  ي ارتباطي ماهامهارتكه چگونه استفادۀ مناسب از  كنیمميبر این نکته تأكید 
ي ارتبناطي  هنا مهنارت ز اكنه اسنتفاده    اینم كنرده بالیني روزانه كارآمدتر باشیم. در سراسر این كتاب استدالل 

 ایم.یدهاي خود زحمت كشرک شواهد در راستاي تأثیر ادعاهو براي تدادهد ميوري را افزایش پیشنهادي بهره

 بهبود نتایج سالمت
ران گردد. در ج درماني در بیماموجب بهبود قابل مالحظه نتایتواند ميما باید توجه كنیم كه چگونه ارتباط 

 :دهیمميبط رم یر را به هي فردي و بهبود در پارامترهاي مراقبتي زهامهارتسراسر این كتاب، ما استفاده از 
ر دن ادعاهنا  بنراي اثبنات این    رضایت بیمار، پیروي از توصیه هاي پزشك، عالئنم و نتیجنۀ فیزیولوژینك   
پنیش   ي ارتبناطي در هنا مهارتخصوص بهتر كردن مراقبت از بیمار، این كتاب رویکردي مبتني بر شواهد به 

بلکنه نتیجنۀ    كنند مني ابنت  ثبۀ پزشنکي را  و كاربرد آنها در مصاحدهد ميرا شرح  هامهارتگرفته كه نه تنها 
بیمار را  وو سود بالقوه پزشك كنند ميرا تأیید هامهارتكه این  كندميتحقیقات و مداركي تئوري را گردآوري 

 .بخشندميسندیت 
ا افنزایش  پزشکانشنان ر  ي ارتباطي مناسب نه تنها رضنایت بیمناران از  هامهارتباید بدانیم كه استفاده از 

 .كندميك لکه به كم كردن احساس ناامیدي و رضایت بیشتر پزشکان از كار خود نیز كمب دهدمي

 (A collaborative parthership)تشریک مساعی 

كه كنند مير را حمایت رویکرد بیمار محور یا ارتباط محو كنیمميكه ما مشخص  يیهامهارتدر مجموع 
ي منا  صي یا نظر فرداین به خاطر اعتقادات شخ .شوديمباعث ترویج تشریك مساعي بین بیماران و پزشکان 

كه اند دهدادر عمل نشان  چه در تحقیقات و چه هامهارتزیرا این ایم نمودهنیست بلکه این رویکرد را انتخاب 
 .آورندمينتایج بهتري را براي پزشکان و بیماران به ارمغان 

است كه رابطنه را  كند و بدین معنك و بیمار ميمفهوم تشریك مساعي داللت بر یك رابطۀ برابر بین پزش
 برد.از پزشك ساالري به سمت رابطۀ متقابل مي

 (Coulter 2002 Roter and Hall 1992) پزشکان  ارتباطي را برشمرده است كه يیهامهارتاین كتاب
و نینز ایفناي    مشاورهر در جلسات از آنها براي افزایش توانایي بیماران به منظور مشاركت هرچه بیشتتوانند مي

اط و نینز رونند   روي ارتب آنچه بیماران به منظور تأثیرگذاري بر تر استفاده كنند.اي هرچه متقابلنقش در رابطه
م اهمینت  ري است كه علي رغن انجام دهند، بُعد دیگ توانندميمراقبت از سالمتشان در هنگام دیدار با پزشك 

فتگنو بنازي   ر رونند گ دگیرد. بیماران نقش مهمي رد بررسي قرار نميیکسان آن با دیگر ابعاد، در این كتاب مو
 رند.و سهمي فراتر از پذیرفتن انفعالي تغییرات اتخاذ شده توسط پزشك را داكنند مي

مسنئولیت خنود    توانندميبه طرق متفاوت در گفتگو شركت كنند.چگونه  توانندميچگونه فرد فرد بیماران 
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تنري در گفتگنو   نقنش فعنال   تواننند ميو بیمار را بر عهده گیرند و اینکه چگونه در مورد اصالح رابطۀ پزشك 
اند. هنر چنند اینن كتناب متنأثر از      داشته باشند، سؤاالتي هستند كه به میزان یکسان شایستۀ توجه و رسیدگي

تنري  فعالاست كه او را قادر به پذیرفتن نقش  يیهامهارتدهندۀ ارزش تجهیز بیمار با تحقیقي است كه نشان
به منظنور تسنهیل مشناركت     توانندمينماید، اما ما در اینجا بر روي آنچه كه پزشکان در مصاحبۀ پزشکي مي

 .شویمميبیماران در مصاحبه انجام دهند، متمركز 

 برنامۀ فصل
ورت صن جداگاننه بنه    و هر مهارت را كندميشش فصل بعدي این كتاب روند مصاحبۀ پزشکي را تا آخر دنبال 

درسان و مي ارتباط در پزشکي را براي هامهارت. این فصول، دركي همراه با جزئیات از نمایدميیق بررسي عم
اي از آنچنه  ، خالصنه هنا هارتم. در ابتدا به منظور تسهیل فهم و استفاده از آورندميآموزش گیریندگان فراهم 
ایم. سپس در اینن فصنل   ند را تدارک دیدهي ارتباطي تدریس و یاد گرفته شوهامهارتباید در برنامۀ آموزشي 

 ایم.به سؤاالت كلیدي زیر پرداخته
 چه هستند؟ هامهارت 

قسیم اجزایش ت آیا ممکن است كه چنین امر پیچیده، با ارزش و مهمي چون مصاحبۀ پزشکي را به تك تك 
زشنك و  ارتباط بنین پ موع هر مهارت را جداگانه شناسایي و تعریف كنیم بطوري كه در مجتوان ميكرد؟ آیا 

 بیمار را بر قرار نمایند.
 ؟گیرندمیچگونه در کنار هم قرار  هامهارت 

نند خنود،  فراگیران و مدرسان بتوا را در قالب یك چارچوب مفهومي ارائه دهیم تا هامهارتهمۀ توانیم ميآیا 
هاست، ربنط  یبي از مهارتركرا به مشاوره كه در حقیقت ت هامهارترا درک كنند و چگونه این  هامهارتاین 

 دهیم؟
زشاک و بیماار   پتغییری در ارتباط  توانندمیی مورد نظر هامهارتآیا برای این ادعا که  ●

 ایجاد کنند مدرکی وجود دارد؟
راي بن ارک دینده شنده   در برنامۀ آموزشني تند   هامهارتبر طبق چه مبنایي از لحاظ تئوري و تحقیقاتي، این 

اي ا عقینده داریم یا این تنهن  هامهارت؟ آیا مدرک معتبري براي اثبات كارآیي این ندشوميارتباطات گنجانده 
 شخصي است؟

 ی ارتباطی و نحوۀ پیوند آنها به یکدیگرهامهارتانواع 
 ي ارتباطي الزم است كه سه مهارت اصلي توضیح داده شوند.هامهارتبراي آموزش 

 هايپاسخو  مفاد سؤاالت -كنندرد و بدل ميآنچه پزشکان در حین گفتگو  –ی محتواییهامهارت -1
 نمایند.، درمان هایي كه مطرح ميكنندميآنها، اطالعاتي كه مبادله 

گرفتن شرح حنال   شیوۀ برقراري ارتباط با بیماران، نحوۀ –نحوۀ انجام آن  –ی فرآیندی هامهارت -2
 ترش ارتبناط خنود بنا   وۀ گسي كالسي و غیر كالسي مورد استفاده، شیهامهارتاطالعات،  آوريجمعو 

 بیمار و شیوۀ سازمان دهي گفتگو.

بناطني آنهنا،    گیريتصمیم –نمایند و احساس ميكنند ميآنچه پزشکان فکر  –ی ادراکیهامهارت -3
توانایي استدالل بالیني و مهارت حل مسأله، طرز برخورد آنها، آگاهي آنها از احساسات و افکار در منورد  
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و در مورد مسائل دیگري كه ممکن است به نحوي به اینها ربنط داشنته باشنند،     بیمار، در مورد بیماري
 هایشان.دقتيها و بياطالع از خودآگاهي و اعتماد به نفس خودشان و نیز تعصّب

تواننند  نمني م مرتبط اند و هي محتوایي، فرآیندي و ادراكي به طرز ناگسستني به هامهارتكه شود ميتأكید 
ه مهارت توجه سید به هر وجه قرار گیرند. ما براي مورد مطالعه قرار دادن مصاحبۀ پزشکي بابه تنهایي مورد ت

ه نند سنؤاالتي كن   ي محتوایي مخصوصني همان هامهارتكنیم. )ریکاردي و كورتز یك من و فرانکل(. اگرچه 
از  رنند امنا  ، اهمیت حیناتي دا شوندميي بدن و یا براي بررسي مشکل خاصي پرسیده هاسیستمبراي بازبیني 

كمي را به  ما در اینجا حجم اندشدههاي مرجع به خوبي توضیح داده ها در بسیاري از كتابآنجا كه این جنبه
ي هنا تمهنار زشکي كه از . این مطلب در مورد توانایي استدالل بالیني و حل مسألۀ پدهیمميآنها اختصاص 

مني بنه فرآینند    ي آموزشي پزشکي توجنه بسنیار ك  هاادراكي هستند نیز صادق است. از طرف دیگر در برنامه
د همنراه  ین كتاب و جلن ي ارتباطي و نحوه پیوند سه مهارت اصلي به یکدیگر شده است. بنابراین، اهامهارت

ه كن ي محتوایي و ادراكي هامهارتهاي مهم ، به جنبهشوندميي فرآیندي متمركز هامهارتآن عمدتاً بروي 
کندیگر  سه مهارت اصلي از ی و به چگونگي تأثیر پذیريپردازند ميوط هستند به بحث ارتباط در پزشکي مرب

 اندازند.نگاهي دقیق مي
ورده آیي و ادراكني  ي فرآینندي، محتنوا  هامهارتهایي براي روشن كردن وابستگي موجود بین در اینجا مثال
 شده است:

 1مثال 
 (وایيمحتن )در منورد موضنوع خاصني     (process)فرآیندي، )فرض كنید در ابتداي صحبت جزئي و محدود 

(Content) پرسید:مي 
ردد تشخیص درسنت شنما گن    منجر به اخالل درتواند مياین راه ظاهراً كارآمد براي كسب جواب سؤاالتتان 
 ستفاده نشودا. پرسشي كه به درستي نمایدميچرا كه افق دید شما را در محدودۀ كوچکي محصور 

 .ادراكي()اي ضعیف گردد.منجر به شکل گیري فرضیه مستقیماًتواند مي)فرآیندي(، 
 این گفتگو را مقایسه كنید:

 

 من به تازگي مجبورم شبها براي دفع ادرار بیدار شوم بیمار:

 بسیار خوبپزشک: 

 هر شب چند مرتبه؟
 آیا فشار ادرار كم است؟

 آیا شروع ادرار كردن سخت است؟
 غیره آیا بعد از اتمام ادرار كردن چکّه دارید؟ و

 

 با این گفتگو:
 من به تازگي مجبورم شبها براي دفع ادرار بیدار شوم.بیمار: 

 بلهپزشک: 
 نوشممن زیاد الکل ميبیمار: 

 آهانپزشک: 
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 من هم دیابت دارم؟ كنیدميمادر من دیابت دارد. آیا فکر بیمار: 

 2مثال 
ود جالنب  خن در ننوع   ،نمناییم  مين بر قرار بررسي رابطۀ بین افکار و احساسات دروني با ارتباطي كه در بیرو

و  رفتنار عنادي منا شنده     موجب اختالل درتواند ميادراكي( )است. تفکرات و احساسات نسبت به یك بیمار 
 باعث قطع ارتباط گردد. براي مثال: 

از عنث  الل ایجناد كنند و با  در روند گوش كردن ما به حرف هاي بیمار اخن تواند ميادراكي( )رنجش از بیمار 
 فرآیندي( ).گرددميمه هاينشانهدست دادن 

كه براي  ائل جنسي)محتوایي(ما را از سؤال پرسیدن در مورد مستواند ميادراكي( )جاذبۀ جسمي به یك بیمار
 تشخیص صحیح حیاتي هستند باز دارد.

 3مثال 
ا بنه  رفرآینندي( و منا   )ات گرددمؤثر اطالعن  آوريجمعمانع از تواند ميادراكي( )فرضیات غلط و بدون بررسي

ي اي بیمنار  تشخیص نادرست برساند)محتوایي( براي مثال: وجود این فرض كنه بیمنار بنراي بررسني دوره    
ني كنه  سیر بیماري و زمنا  تشخیص ما را از یك بیماري جدید تا اواخرتواند ميمزمن اش مراجعه كرده است 

 ر اندازد.بیمار مشکل مهم تر و عالئم جدیدي پیدا كرده است، به تأخی

 ی محتوایی و فرآیندی در آموزش و یادگیری مصاحبۀ پزشکیهامهارتمشکل جدا کردن 
د ي بالیني اصلي هسنتن هامهارتكه همۀ آنها  –ي محتوایي، فرآیندي و ادراكي هامهارتپر واضح است كه 

ه بنه  رغنم اینکن  ي باید با محتواي تدریس ادغام شوند. تاكنون اغلب این سه مهارت در آموزش پزشکي عل –
ي در ي ادراكي و محتنوای هامهارتضرر فراگیران بوده است از یکدیگر تفکیك شده است.خصوصاً جدا كردن 

یرنندگان  هاي پزشکي مشکل آفرین است. یك پیامد ناخواستۀ آن این اسنت كنه آمنوزش گ   آموزش مصاحبه
هناي پزشنکي   هگار از مصناحب خواه دانشجوي پزشکي، رزیدنت و یا پزشك متخصص با دو مدل ظاهراً ناساز

ه بنه تفصنیل چنارچوب    را ببینیند( كن   1-2جندول  ). مدل اول شرح حال سنتي پزشکي اسنت  اندشدهمواجه 
قنرار   مشخصي كه پزشکان باید در شرح حال جوع آوري كنند و براي شکل گینري تشنخیص منورد توجنه    

 دهند، ارائه داده است. این، بخش محتوایي یك مصاحبۀ پزشکي است. 
 
 

 شرح حال سنتی پزشکی

 شکایت اصلي 

 شرح شکایت فعلي 

 سابقۀ پزشکي 

 سابقۀ خانوادگي 

 سابقۀ شخصي و اجتماعي 

 سابقۀ دارویي و حساسیت 
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  ي عملکردي بدنهاسیستمبازبیني 

1-2جدول   

هنایي  مندل . چننین  شودمينامیده « مدل ارتباطي» عموماً  شوندميمدل دومي كه فراگیران با آن مواجه 
كه پزشکان با دهند ميرا شرح هایي روشكه  آورندميرا فراهم  هامهارتجایگزین و لیستي از  یك چارچوب

اده شنده در  ، اطالعنات منورد نیناز شنرح د    نمایندمي، سازگاري ایجاد كنندمياستفاده از آنها مصاحبه را اداره 
زین مدیریتي جایگ هايوشرو سپس در مورد یافته هایشان و كنند مي آوريجمعشرح حال سنتي پزشکي را 

 . این در حقیقت بخش فرآیندي مصاحبۀ پزشکي است. كنندميبا بیماران گفنگو 

 (Process)سردرگمی در مورد فرآیند 

ي هنا مهنارت و دهند  مني شرح حال سنتي كه محتوا را شرح )آموزش گیرندگان در مواجهه با این دو مدل 
ش هنر مندل   و در منورد نقن   گیرندميآنها را با یکدیگر اشتباه  ( به راحتيدهندميارتباطي كه فرآیند را شرح 

 .شوندميسردرگم 
ه و از نادینده گرفتن   ي فرآینندي ارتبناط را  هامهارتاغلب اوقات، دانشجویان مطالب آموخته شده در مورد 

مصاحبۀ آیند ا براي فرمدل شرح حال سنتي پزشکي نه تنها به عنوان راهنما براي محتوا بلکه به عنوان راهنم
ي بنه  الب شرح حنال سننتي پزشنک   كه آنها از قشود مي. متأسفانه این امر، باعث كنندميپزشکي نیز استفاده 

بنراي   كنه جسنتجو   هاي جزئي و ساختار محدود شدۀ مصاحبهعنوان راهنماي فرآیند استفاده كنند و به سؤال
 اطالعات بیو پزشکي آنها را دیکته كرده، باز گردند.

 ورد محتواسردرگمی در م

عننوان   محتوا، عامل دیگري براي سردرگمي است. علني رغنم اینکنه مندل هناي ارتبناطي معمنواًل بنه        
ننۀ  ، افنراد بسنیاري زمی  شنوند مني ي فرآیندي تأكید دارند در نظر گرفته هامهارتكه فقط بر روي هایي مدل

وینني   منك )د ننام دارد:  ري خنو كه دید بیمار از بیمااند نمودهمحتوایي جدیدي از شرح حال گیري را معرفي 
1989)   

زشنکي بنه بهناي    پ، شرح حال گیري سنتي كنیمميهمانگونه كه در فصل سه این كتاب به تفصیل بیان 
. در شودميمتمركز  آسیب شناختي هايبیماريتوجه نکردن به درک نیازهاي خاص و دید هر بیمار، بر روي 

 .گردنند نمني تخراج و پرداختن به مشکالت بیمنار هرگنز اسن    نتیجه، بسیاري از اطالعات مورد نیاز براي فهم
شنده   لوژیك كسبپیروي از توصیه هاي پزشك، مراجعۀ مجدد و نتایج فیزیو ،مطالعات روي رضایت بیماران
ا كه دنیناي  رد تا آنجگذارند كه باید به شرح حال گیري با دیدي وسیع تر نگاه كهمگي بر این ادعا صحّه مي

  (1995استوارت و همکاران )ر بر گیردزندگي بیمار را د
این حقیقت كه تفکرات، دغدغه ها و توقعات بیمار بخشي از شیوۀ شرح حال گیري سنتي پزشکي نیسنتند  

و باعث گردیده اسنت كنه    (1985توكت و همکاران )منجر به حذف آنها از كارهاي بالیني روتین شده است. 
شامل این زمینه از محتوا باشند. به هر حنال اگنر زمیننه هناي      راهنماهاي فرآیندي ارتباط براي حفظ تعادل،

ي ارتبناطي پدیندار شنوند    هنا مهنارت مختلفي از محتوا در راهنماهاي شرح حال گیري سنتي و راهنماهناي  
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آموزش گیرندگان ممکن است تصور كنند كه یا فقط به كشف نظرات و دغدغه هاي بیمار نیاز دارند و ینا بنه   
كامل و دقیق زیست پزشکي محتاجند، در صورتي كه واقعیت این است كه آنها به هر گرفتن یك شرح حال 

 دو نیازمندند.

 پیوند فرآیند و محتوا
. منا  كننیم مني در صفحات بعدي این فصل در مورد روشي كه براي حل تناقضات در نظر گرفته ایم بحث 

گیرد. و محتنواي  ر برميدو فرآیند را كه هر دو جزء محتوا دهیم ميمدلي تلفیقي براي مصاحبۀ پزشکي شرح 
 .كندميقدیمي كه شرح حال زیست پزشکي است را با محتواي جدید كه دید بیمار است، تركیب 

 ی ارتباطی پزشک و بیمارهامهارتبرنامۀ جامع آموزش 
ر راي شنروع كنا  ي فرآیند، محتوا و ادراک كه در قسمت قبلي بیان شدند یك چارچوب مرجنع بن  هامهارت

تنوانیم  مني د؟ چگوننه  ي مخصوص ارتبناط پزشنك و بیمنار دقیقناً چنه هسنتن      هامهارت. اما آورندميهم فرا
را بنه   هنا مهنارت چگوننه اینن    در برنامۀ آموزشي باشند، تعریف نمائیم؟خواهیم ميي خاصي را كه هامهارت

را درک  مع آموزشني جنا صورت آماده در دسترس فراگیران و مدرسان قرار دهیم تا آنها بتوانند حندود برنامنۀ   
 هارتمهاارتباط این  اطر بسپارند ورا ارائه نماییم تا فراگیران بتوانند آنها را به خ هامهارتكنند؟ و چگونه این 

 با یکدیگر و با مصاحبه را درک كنند.
ده بینان نمنو   ي كمبنریج ما نظر خود را در مورد آنچه باید یاد بدهیم و فرا بگیریم در كتاب راهنماي كالگر

 ز دربرگیرنندۀ ي ارتبناطي و نین  هنا مهنارت ایم. این راهنما دربرگیرندۀ بخش اصنلي نگنرش منا بنه آمنوزش      
 .باشدمي "ي ارتباطي در پزشکيهامهارتآموزش و یادگیري  "خصوصیت اصلي این كتاب همراهش 

را فنراهم   هنا ارتمهن ي ارتبناطي و خنود اینن    هامهارتاین راهنماها خالصه اي كوتاه از برنامۀ آموزشي 
 نهند.و ساختاري را كه در این كتاب دنبال خواهد شد بنیان مي آورندمي

بخنش   وزشي ارتبناط نبنوده   برنامۀ آمو "چیستي  "كه راهنماها تنها خالصه اي از  نماییمميمؤكداً بیان 
 اه اینن . در جلند همنر  گیرنند مني ي ارتباطي را نیز در بر هامهارتآموزش و فراگیري  "چگونگي  "مهمي از 

اددهي ارائنه  ین ادگیري و كتاب، ما جزئیات بیشتري از نحوۀ استفاده از این راهنماها به عنوان ابزاري بنراي ین  
 .كنیممينماییم. در اینجا دالئل اقتباس به راهنما و رویکرد آن را تکرار مي

 ما ارائه شد( 1998همانطور که در کتاب های چاپ )کمبریج  –راهنمای کالگری 
 (1998مکناران  هسیلورمن و  1998كورتز و همکاران  1996كورتز و سیلورمن )كمبریج  –كالگري  راهنماي

ش اصنلي  راهنمنا بخن   پاسخ به سؤاالت باال را در قالبي واقعي، مختصر و روان پاسخ دهد. این طراحي شد تا
 بنود.این  "يزشنک ي ارتبناطي در پ هنا مهنارت آموزش و فراگینري   "ویرایش اول این كتاب و جلد همراه آن،

ده اسنت و  ي ساخته شن راهنما یك برنامۀ آموزشي مبتني بر مهارت را تعریف نموده كه بر پایۀ چهار جزء اصل
 گذارد.، تأثیر ميشودميبر آنچه آموزش داده و فرا گرفته 

 ي ارتباطي را سازنده نماییم.هامهارتچگونه  ←ساختار 

 داریم؟ يیهامهارتسعي در ارتقاي چه  ←مهارت ها 

  و بیمنار ایجناد   تغیینري در رابطنۀ پزشنك    هنا مهارتچه مداركي در رابطه با اینکه این  ←اعتبار 
 وجود دارد؟كنند مي
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