مقاله پژوهشی

سنجش مهارت ارتباط بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی
آسیه نمازی ،*1حسن

دریافت مقاله اصالح شده95/77/62 :



پذیرش مقاله95/77/68 :

چکیده
مقدمه :توانایی مهارتهای ارتباطی ،به عنوان یکی از مهارتهای اجتماعی پایه در نظر گرفته شده است .در علوم پزشککی نیکز ارتباطکات
رکن اصلی مراقبت از بیمار محسوب میشود؛ بنابراین توانایی برقراری ارتباط مؤثر دانشجویان با تکی درمکانی ه همککاران کود منجکر بکه
پیشبرد اهداف آموزشی ه درمانی شده ه تأثیر بسزایی در عملکرد آنان در مراقبت از بیماران دارد .هدف از این مطالعه بررسی هضعیت مهارت
ارتباط بین فردی در دانشجویان پرستاری ه مامایی ه عوامل مرتبط با آن بود.
روش بررسی :این مطالعه توصیفی -تحلیلی بر رهی  741دانشجوی پرستاری ه مامایی دانشگاه آزاد اسالمی هاحکد رشکت ککه بکه رهش
تصادفی انتخاب شده بودند ،انجام گرفت .از پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی بین فردی بکا  79سکؤال اسکتفاده شکد .از آزمکونهکای
آماری تحلیلی نظیر ،تی مستقل ،کای ده ه ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه
 66انجام شد.
یافتهها :میانگین سنی دانشجویان مورد بررسی 66/59±2/78 ،سال بود .میانگین نمره مهارت ارتباط بکین فکردی در دانشکجویان مامکایی
 24/71 ±8/16ه در دانشجویان پرستاری  25/26±1/91به دست آمد 51/7.درصد از دانشجویان ،مشکل ارتباطی داشتند .بین متغیکر سکن،
ترم تحصیلی ه هضعیت تأهل با نمره ارتباط بین فردی دانشجویان ارتباط آماری معنیداری مشاهده نشد .در دانشجویان مامایی بین معدل با
سطح برقراری ارتباط بین فردی ارتباط معنیدار هجود داشت (.)P=3/37
بحث و نتیجهگیری :با توجه به هضعیت نامطلوب ارتباطی در دانشجویان به نظر میرسد برنامهریزی برای آموزش مهارتهای ارتبکاطی
مؤثر ه برگزاری کارگاههای عملی در این زمینه میتواند جهت بهبود هضعیت ارتباط بین فردی دانشجویان در اهلویت قرار گیرد.
واژگان کلیدی :مهارتهای ارتباط بین فردی ،دانشجو ،مامایی ،پرستاری
ارجاع :نمازی آسیه ،همایونفر حسن .سنجش مهارت ارتباط بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی .مجله پژوهشهای
سالمتمحور 9935؛ .963-983 :)4(2
 .9مربی ،گروه مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،گیالن ،ایران.
 .2کارشناس ارشد ،هنرآموز آموزشوپرورش ناحیه  2رشت ،گیالن ،ایران.
* نویسنده مسئول :رشت ،پل طالشان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.
تلفن39999232839 :

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

Email: anamazi55@yahoo.com

– سال دوم /شماره /4زمستان 5931

963

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 5:58 +0430 on Friday June 22nd 2018



دریافت مقاله95/8/71 :



همایونفر2

سنجش مهارت ارتباط بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

آسیه نمازی و همکار

مقدمه

آین

تعییرات عمیق و سریع فرهنگی و اتممیاع زنی

فعالیییت خواهن ی ه ی  ،نیییاز ت ی ی بییه کس ی

م رن ،انسان را در رویاروی با مسائل روزمیر دایار

مهارتهیا دارنی  .از طرفی بخشی از آمیوز هیای

مشکل کرد است ،به طوری که با پیشرفت تکنولوژی

دانشجویان علو پزهک در بیمارسمان و محیی هیای

و ارتباطات نیاز انسان به مهارتهای ارتبیاط پوییا و

بالین انجا می ییرد؛ لییا برقیراری ارتبیاط میؤثر و

و اییین ماولییه از عییال تییرین

ه فمن با تییم درمیان و بیمیاران منجیر بیه پیشیبرد

اتممیاع بیه

آموزهی و درمییان می هییود ( .)6برقییراری

دسماوردهای بشری و زمینهساز زنی
همار م رود (.)1

ارتباط مؤثر ،اثرات مثبت مخملف بر بیماران م یارد

مهارتهای ارتباط  ،درواقع رفمارهای کمی کننی
در تهت بیان عواطی
اهیی ا

و نیازمنی یهیا و رسیی ن بیه

بییین فییردی اسییت ( .)2بییهعبییارتدیگییر

مهارتهای ارتباط مجموعهای از توانای های بیالاو
و بالفعل فرد بود کیه بیا اسیمفاد از آن می تیوان بیه
رفماری قابل پیییر

اهی ا

اییین

تیا رسیی ن بیه

و آ یاه بخی

سطح از رابطه عاطف دست یافت .این رفمار مهارت
ارتباط بین فردی نامی

م هود (.)3

حیات  ،کاه

درد و اضطراب ،افزای

رضیایممن ی،

ارتاای پیام های درمان و مشارکت بهمیر بیمیاران در
برنامههای درمان را نا برد (.)7
هرای اسمر زا در زن

هر فردی ممکن است به

وقوع بپیون د و دانشیجویان پرسیماری و مامیای نییز
نه تنها از این امیر مسیمثن نیسیمن  ،بلکیه در معیر
عوامل اسمر زای بیالین بیشیمری هیم قیرار دارنی .

سلطان عربشاه در مااله خود م نویس بیر اسیا
تاسیمبن ی کارهناسان بخ

که از آن تمله م توان به مواردی اون بهبود عالئیم

به اهیت روان سیازمان

تهان به اهت ،مهارتهای ارتباط به دو رو پاییه

مواتهه بیا ایین موقعییتهیا ،می توانی باعی

افیت

تحصیل  ،بروز بیماریهای تسم و روان و کیاه
کارآی در عملکرد آنها هود ( .)8پژوهشگران ،لیزو

و پیشرفمه تاسییمبنی ی می هیون کیه مهیارتهیای

بازنگری برنامههای آموزه و اصالح رو

ارتباط بین فردی در رو مهارتهای ارتبیاط پاییه

به منظور ارتایای مهیارتهیای ارتبیاط دانشیجویان

قییرار داهییمه و اییین مهییارتهییا بییرای تمییام افییراد

پرسماری را مورد تأکی قرار م دهن ( )9به طوری که

به خصوص دانشجویان به منظور برقراری ارتباط مؤثر

آئین و همکاران ،مح ود بودن مهیارتهیای ارتبیاط

تی ری

با همکالسیان و اسیاتی میوردنییاز اسیت و موتی

پرسماران را با ناموفق بودن آموز

تسهیل برقراری و اسیمحکا ارتباطیات فیرد بیا سیایر

ایجاد مهارت الز در مراقبت از بیمار توس پرسماران

افراد تامعه م هود ( .)4برقراری ارتباط بین فردی به

مرتب م دانن ( .)11برات در نمایج مطالعه خیود بیر

عنوان مهارت ضروری برای تمام
معرف ه

است به طوری که ضع

رو های پزهک

دوران تحصیل در

روی دانشجویان علو پزهک هم ان ،نشیان داد کیه

ارتباطیات بیین

سطح مهارتهای ارتباط در تمام سیطوح کالمی ،

اعضای تیم درمان م توان منجر به بیروز اهیمباهات

هیینود و بییازخورد در ب یین دانشییجویان از وضییعیت

پزهک و کاه

کیفیت مراقبت از بیمار هود ( .)5بیا

توته به مطال

فوق ،دانشجویان علو پزهک که در

933

مناسب برخوردار نیست (.)11
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تییر

ارتبییاط یک ی از مشییکالت رای یج توانییان
تیر

دانشگاه است .با توته به عیوار

روش بررسی

این پژوه

ارتبیاط

توصیف  -تحلیل به صورت ماطعی در

در توانان از تمله کاه

اعمماد بیه نفی  ،تیر

از

نیمساه دو ساه تحصیل  1394-1395بر روی 347

ارزیییاب منفیی و کییاه

فعالیییتهییای اتممییاع ،

دانشیجوی ماطیع کارهناسی پرسیماری و مامیای در

م توان کم

کنن

باه ( .)12ماابله صحیح با ایین

اسمر ها ،م توان زمینههای را بیرای ت یییر و رهی
فراهم کن  ،ا ر انین باهی  ،سیازن

و مثبیت اسیت،

ول ا ر ه ی و طوالن باه  ،ممکن است مخرب و
منجر به بیماریهای تسم  ،روانی و عی
برای مواتهه با عوامل ایجادکنن
با توته به این که ضع

توانیای

پییژوه

هییامل  324دانشییجوی پرسییماری و 313

دانشجوی مامیای در ماطیع کارهناسی بیود .حجیم
نمونه بر اسا

ت وه کرتس و مور یان بیه دسیت

آم به این هکل که  175دانشجوی پرسیماری و 169
دانشجوی مامای با اسمفاد از رو

تصادف طبایهای

وارد مطالعییه ه ی ن  .الز بییه ذکییر اسییت کییه بییرای

آن هود (.)13

ارتبیاط بیین پرسیماران و

تلو یری از افیت تعی اد نمونیههیا و کیاه

تعی اد

م هود آنها نموانن مهارتهیای

پرسشنامههیای کیه بیه علیت نیاقص بیودن ،قابلییت

حرفهای خود را به نحوی هایسمه ایفا نماین یا ممکن

بررس ن ارن  ،در هر رو  11پرسشینامه اضیافه بیه

کیفیت

دانشجویان داد ه  .نهایمار  171دانشیجوی مامیای و

مراقبت از بیمار هود ()5؛ لیا هیایان ذکیر اسیت کیه

 176دانشجوی پرسماری مورد بررسی قیرار رفمنی .

اتییرای اییین ونییه تحایاییات از اهمیییت خاصیی

معیار ورود به مطالعه حاضر ،دانشیجویان پرسیماری و

می توانی

کیه

کادر پزهک  ،باع

است منجر به بروز اهمباهات پزهک و کاه

برخوردار است و نمیجههای به دست آمی
راهکارهییا و هیییو هییای آمییوز

درسییت را بییه

مامای مش وه به تحصیل در زمان انجا پژوه

ح اقل دو تر در دانشگا حضور داهمه و ساباه قبل

روان هناسان ،مشیاوران و دسیتانی رکاران نهادهیای

حضور در مطالعه مشابه ن اهمه باهن  ،بیود .همننیین

آموزه و پروره ارائه کن  .از این رو ،با توتیه بیه

تمایل به همکاری برای پر کردن پرسشنامه و هیرکت

وتود تع اد بسیار زیادی از افیرادی کیه از خالقییت

در پژوه

از دیگر معیارهای آنیان بیه مطالعیه بیود.

قابل توته در برقراری ارتباط مؤثر برخوردار نیسمن

ابزار ردآوری داد ها ،پرسشنامهای هامل دو قسیمت

و با توته به اهمیت بسیار زیاد مهارتهای اتممیاع

بود :بخ

ماننی سین،

در ارتباطات و تعامالت بین فردی و ارتاای خالقییت

وضعیت تأهل ،ه ل و تحصیالت والی ین ،وضیعیت

اوه :ویژ های دمو رافیی

و عملکییرد توانییان خصوص یار در ییرو هییای علییو

اقمصادی خانواد (بیر اسیا

پزهییک  ،ضییرورت انجییا انییین تحایاییات بییرای

بهصورت کممر از  711هزار تومیان در میا وضیعیت

م هیود .مطالعیه

ضعی  711 ،هزار تا  1میلیون تومان سطح مموسی و

ارزیاب وضعیت مهیارت ارتبیاط بیین

بیشمر از  1میلیون تومان درآم ماهانه ،وضعیت خوب

فردی و عوامل مرتب با آن در دانشجویان پرسماری و

اقمصادی در نظر رفمه ه ) ،محیل سیکونت ،معی ه،

رفت.

دو :

هناسای مشکالت موتود احسا
حاضر با ه

مامای دانشگا آزاد اسالم واح رهت انجا
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دانشگا آزاد اسالم واح رهت انجا

رفت .تامعه
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پرسشنامه اسمان ارد مهارتهای ارتبیاط بیین فیردی

مطالعییه در هییر زمییان و دیگییر نکییات اخالقی نظییر

آن

محرمانییه بییودن اطالعییات رعایییت ردییی و بییه

سنج

مییزان مهیارت ارتبیاط بیین فیردی در افیراد

دانشجویان اطمینان داد ه که اطالعیات موتیود در

مخمل

بود .اممیازده به سؤاالت پرسشینامه از نیوع

پرسشنامهها ب ون نا و فا برای اسمفاد در پژوه

بود .این پرسشنامه دارای  19سیؤاه بیود و هی

بسیار خوب با اممیاز  ،5نمر ییاری هی  .در نهاییت

نشان داد کیه همیه مم یرهیا دارای توزییع

مجمیوع نمییرات کسی

هی  ،دامنییهای از  19تییا 95

داهت .نمر های باالتر نشان دهن

مهارت ارتباط بین

اسمیرنو

نرماه بودنی  .تهیت تجزییهوتحلییل داد هیا از آمیار
توصیف نظییر محاسیبه درصی  ،مییانگین و انحیرا

فردی باالتر در دانشجویان بود به طوری که نمر زییر

معیار و آزمونهای آماری تحلیل نظیر ت اسمیودنت،

مشیکل حیاد ارتبیاط  ،نمیر 46-65

همبسیمگ پیرسیون اسیمفاد هی .

 45نشاندهنی
نشاندهن

مشکل ارتبیاط و نمیر  66-95نماییانگر

کای دو و ضری

برای انجا آزمون ضری

همبسمگ از آزمیون نرمیاه

توانمن ی فرد را در برقراری ارتباط بود (.)14

بودن مم یرها اسمفاد ه  .سطح معنی داری 1/15 ،در

در مطالعه منجمی زاد تهیت روایی هیمزمیان ایین

نظر رفمه ه  .تحلیل داد ها بیا اسیمفاد از نیر افیزار

پرسشنامه مورد بررس قرار رفمه که نمیجیه آن یی

آماری  SPSSنسخه  22صورت رفت.

همبسمگ قوی بین آن با پرسشنامه توانیای برقیراری
ارتبییاط مییؤثر بییود ( )r=1/698و در نمیجییه رواییی

یافتهها

هم زمان آن مورد تأیی قرار رفت ( .)14معموالر دامنه

نمایج نشان داد که دامنه سن افراد هیرکت کننی

ضری
ع

اعمماد آلفای کرونباخ از صیفر ( )1بیه معنیای

ایین مطالعییه  18تییا  47سییاه بییود .مییانگین سیین در

( )+1به معنای پایای کامل

دانشجویان مامای میورد بررسی  22/32 ±5/12و در

بیه عی د

دانشجویان پرسماری  21/93 ±2/71بیود .بیال بیر 81

نزدی تر باه  ،قابلییت اعممیاد پرسشینامه

درص از دانشجویان در هیر دو یرو مجیرد بیود و

آلفای کرونباخ برای ایین

می کردنی .

پای اری تا مثبت ی

قرار م
مثبت ی

یرد و هر اه ما ار به دست آمی

بیشمر م هود ( .)15ضری

پرسشنامه  1/75به دست آم که نشان دهنی

پاییای

در این پژوه  ،مالحظیات ایون کسی

اکثریت آنهیا بیا والی ین خیود زنی

میانگین مع ه در دانشجویان مامیای  16/51±1/28و
در دانشجویان پرسماری  16/1±31/18به دسیت آمی .

خوب این پرسشنامه بود.
رضیایت

آ اهانه از دانشجویان میورد بررسی  ،حیق خیروا از

932

در

سایر مشخصات دمو رافی

در ت وه  1آورد هی

است.
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لیکرت پنجتای بود که از بسیار پایین بیا اممییاز  1تیا

تمعآوری م هیون  .آزمیون آزمیون کولمیو رو -

سنجش مهارت ارتباط بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

آسیه نمازی و همکار

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان مورد بررسی
رشته تحصیلی
ویژگیهای دموگرافیک

گروه سنی

مامایی

پرستاری

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(39)42/3

(43)26/3

کارمند

(46)26/3

(69)95/8

(34)49/9

(923)68/2

کارگر

(99)3/6

(28)95/3

(24)94

(3)5/9

آزاد

(39)59/2

(63)93/2

(939)933

(936)933

سایر

(29)92/9

(96)3/9

مجرد

(993)89/9

(956)88/6

جمع کل

(939)933

(936)933

متأهل

(92)98/3

(23)99/4

خوابگاه

(99)6/4

(34)42

(939)933

(936)933

با والدین

(963)39/6

(932)58

دیپلم و کمتر

(82)48

(53)92/4

جمع کل

(939)933

(936)933

تحصیالت دانشگاهی

زیر  23سال

جمع کل

جمع کل

تحصیالت پدر

شغل مادر

ترم تحصیلی

شغل پدر

محل اقامت

وضعیت اقتصادی

(83)52

(993)63/6

ضعیف

(96)3/4

(99)6/9

جمع کل

(939)933

(936)933

متوسط

(993)64/9

(936)63/2

دیپلم و کمتر

(39)59/2

(43)23/8

باال

(45)26/9

(53)99/5

تحصیالت دانشگاهی

(83)46/8

(923)32/2

جمع کل

(939)933

(936)933

جمع کل

(939)933

(936)933

93-23

(86)53/9

(38)44/9

خانهدار

(993)83/9

(939)58/5

کمتر از 93

(85)43/3

(38)55/3

شاغل

(94)93/3

(39)49/5

جمع کل

(939)933

(936)933

جمع کل

(939)933

(936)933

≤25

(996)33/5

(959)85/8

 4و پایینتر

(926)39/3

(923)68/2

>25

(95)23/5

(25)94/2

 5و باالتر

(45)26/9

(56)99/8

جمع کل

(939)933

(936)933

جمع کل

(939)933

(936)933

میانگین نمر ارتباط بین فردی در دانشجویان مامای
64/17±8/72

شاخص توده بدنی

رهمه تحصیل در دانشجویان مامای  ،مشکل ارتباط

پرسماری

بین فردی در  59/1درص و مشکل حاد ارتباط در

 65/62±7/97به دست آم  .همننین میانگین نمر

 1/2درص از افراد موردبررس

ه و در

ارتباط در کل دانشجویان مورد بررس 64/91±8/37

رهمه پرسماری این ارقا به ترتی

بود که نشاندهن

و

در

دانشجویان

سطح معدل

مشکل ارتباط در میان دانشجویان

بود .میانگین نمر ارتباط کس

ه

در دانشجویان

مامای با مع ه باالتر از  17نسبت به دانشجویان با

صفر درص

بود به این معن

زار

 55/7درص و
که هیچ ی

دانشجویان پرسماری مشکل حاد ارتباط بین فردی
زار

نکردن  .آزمون آماری  Tاخمال

مع ه پایینتر از این ما ار ( 63/31 ±9/21در ماابل

معن داری بین میانگین نمر کس

 )65/14 ±8/16و در دانشجویان پرسماری به ترتی

تحصیل مورد بررس نشان ن اد (.)P=1/11

 66/73 ± 6/81و  64/73 ±8/73بود.
سایر یافمهها نشانگر آن بود که  57/3درص

از

ه

آماری

در دو رهمه

از بین ویژ های دمو رافی  ،تنها بین نوع ه ل
از

مادر و وضعیت ارتباط بین فردی در دانشجویان

دانشجویان مشکل برقراری ارتباط بین فردی داهمن

مامای

و در  2نفر از آنها ( 1/6درص ) این مشکل بهصورت

( )P=1/13و در مورد دانشجویان پرسماری ،فا در

حاد و هی یی وتیود داهیت .همیننیین به تفکیی

مورد مم یر سطح مع ه دانشجویان ارتباط آماری

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور
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تعداد (درصد)

 25 -23سال

تحصیالت مادر

ویژگیهای دموگرافیک

مامایی

تعداد (درصد)

باالتر از  25سال
وضعیت تأهل

رشته تحصیلی

پرستاری

سنجش مهارت ارتباط بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

آسیه نمازی و همکار

( )P=1/11به طوری که

( )%63/3در رو با مع ه کممر از  17قرار رفمن .

بیشمرین درص افرادی که وضعیت ارتباط مطلوب

بین سایر مم یرهای مورد ارزیاب

در این مطالعه با

داهمن ( )%53/8در رو با مع ه باالتر از  17و

وضعیت ارتباط بین فردی دانشجویان ارتباط آماری

اکثریت کسان که ارتباط بین فردی نامطلوب داهمن

معن دار به دست نیام (ت وه .)2

معن دار مشاه

ه

وضعیت ارتباط بین فردی
ویژگیهای دموگرافیک

گروه سنی

مامایی
مطلوب

نامطلوب

مطلوب

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

زیر  23سال

(28)49/2

(45)49/3

(98)29/9

(23)23/6

 25 -23سال

(93)44/9

(44)42/3

(53)39/9

(69)64/9

باالتر از  25سال

(93)94/3

(94)99/6

(9)9/8

P-value
وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

3/34
(53)89/8
(99)96/2

P-value
تحصیالت مادر

(6)6/9
3/44

(82)33/6

)85/3(63

(29)99/4

)94/9(99

3/48

(83)33/8
(3)3/2
3/93

دیپلم و کمتر

(93)44/9

)53/5(52

)93/2(23

(28)28/6

تحصیالت دانشگاهی

(98)55/3

)43/5(59

)62/8(43

(33)39/4

P-value
تحصیالت پدر

پرستاری
نامطلوب

3/22

3/49

دیپلم و کمتر

(99)48/5

)56/9(58

(24)93/8

(25)25/5

تحصیالت دانشگاهی

(95)59/5

)49/3(45

(54)63/2

(39)34/5

(48)33/6

(83)86/4

(43)62/8

(54)55/9

(23)23/4

(94)99/6

(23)93/2

(44)44/3

P-value
شغل مادر

خانه دار
شاغل

3/99

P-value
شغل پدر

*3/39

کارمند
کارگر

(4)5/3

(3)8/3

آزاد

(99)48/5

(58)56/9

سایر

)93/3(94

(99)99/9

)92/9(25

(49)49/8

(99)93/3

)3(3

(3)3/2
3/56

خوابگاه

(4)5/3

(3)6/8

)69/5(48

(55)56/9

با والدین

(64)34/9

(36)39/2

)98/5(93

(49)49/3

ضعیف

(93)94/3

(6)5/8

)3(3

(4)4/9

متوسط

(49)63/9

(63)63

)69/5(48

(58)53/2

(28)23/2

)23/5(29

باال

3/89

(93)25

P-value
معدل دانشجویان

(25)24/9

(93)94/3

)49(92

(95)95/3

3/55

P-value
وضعیت اقتصادی

3/93

(29)93/3

P-value
محل اقامت

3/49

3/46

3/94

(96)96/3
3/93

23-93

(93)94/3

(56)65/9

)59/8(42

(96)46/2

<93

(98)44/3

(43)55/9

)96/3(96

(62)69/9

(53)96/8

(86)69/2

(63)44/4

(84)55/6

(98)59/4

(93)48/6

(99)44/3

(94)56/3

P-value
شاخص توده بدنی

≤25

)(BMI

>25
P-value

*3/32

3/98

3/33

3/99

* سطح معنیداری P-value>3/35
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جدول  :2بررسی ارتباط بین ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان مورد بررسی با وضعیت ارتباط بین فردی آنان

سنجش مهارت ارتباط بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

آسیه نمازی و همکار

پیرسون نشان م ده  ،بیین سین دانشیجویان مامیای

دانشجویان ،همبسمگ آماری معن دار به دست نیام ؛

( ،)P=1/38تر تحصیل ( )P=1/35و هاخص تیود

اما سایر یافمههای این آزمون در خصوص رابطیه بیین

ب ن ( )P=1/15با نمر ارتباط بیین فیردی در آنهیا،

مع ه دانشجویان مامای با نمر ارتباط بین فیردی در

نشی  .همننیین

نشیان داد

آنان ،همبسمگ آماری معن دار و معکیو

نمایج این آزمون در میورد دانشیجویان پرسیماری نییز

( P=1/13و )r=1-/16؛ ول در دانشجویان پرسیماری

نشان داد که بین مم یر سن ( ،)P=1/76تر تحصییل

بین این دو مم یر از نظیر آمیاری همبسیمگ مشیاه

( )P=1/24و هاخص تود ب ن ( )P=1/87با مای ار

نش (.)P=1/18

جدول  :3ضریب همبستگی بین میانگین نمره ارتباط بین فردی با ویژگیهای دموگرافیک کل دانشجویان مورد بررسی
سن

ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان

ترم تحصیلی

معدل

وزن

شاخص توده بدنی

نمره ارتباط بین فردی
کل دانشجویان

دانشجویان مامایی

دانشجویان پرستاری

ضریب همبستگی r

- 3/39

3/33

-3/46

3/34

3/39

P-Value

3/48

3/96

3/93

3/93

3/89

ضریب همبستگی r

-3/36

3/33

-3/96

3/93

3/93

P-Value

3/98

3/95

*3/39

3/95

3/96

ضریب همبستگی r

3/32

3/38

3/93

-3/92

-3/38

P-Value

3/36

3/24

3/98

3/83

3/24

بحث و نتیجهگیری

امروز نا

توس

عوامل روانهناخم
زن

تنبههای مخمل

و تأثیر آن بر

انسانها یک

از مباح

سلیم

بهدستآم
پزهک

و همکاران نیز میانگین نمر ارتباط
در دانشجویان پرسماری دانشگا علو

تهران ،کممر از ح مطلوب مورد انمظار به

اصل علو مربوط به انسان را تشکیل م ده و پ

دست آم ( .)9نمیجه مطالعه خ یوزاد و همکاران،

بردن به اینکه اه عوامل در موفایت افراد و دسمیاب

میانگین مهارتهای ارتباط را در ماماهای هاغل در

آنها به اه افشان دخیل هسمن  ،موردتوته بسیار

بیمارسمان کممر از مموس نمر مورد انمظار نشان داد

قرار رفمه است .یک از عوامل تأثیر یار در این زمینه

محمودی و

رواب بین فردی افراد است .میانگین نمر ارتباط بین
فردی به دست آم
پرسماری موردبررس

در بین دانشجویان مامای

و

در این مطالعه نشاندهن

وتود مشکل ارتباط بود .همننین بین میانگین نمر
ارتباط کس

ه

در دانشجویان دو رهمه تفاوت

آماری معن دار به دست نیام  .در پژوه

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور

( .)16در مطالعه مشابه
همکاران صورت

که توس

رفت میزان مهارت ارتباط

دانشجویان پرسماری در ح

مموس

دانشجویان مامای در سطح باال زار
اما این اخمال

و برای
ردی

بود؛

بین آنها از لحاظ آماری معنادار نبود

(.)17

انجا ه
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ت وه  3در ارتباط با نمایج آزمون آمیاری همبسیمگ

نمییر کسیی

همبسمگ آمیاری معنی دار مشیاه

هیی

در مییورد ارتبییاط بییین فییردی

سنجش مهارت ارتباط بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

هر ان آموز
ی

مهارتهای ارتباط با بیمار به عنوان

واح درس ت ا انه در رهمه پرسماری نجان

نش

است؛ اما در درو

فنون پرسماری ،بررس

اون اصوه و

مخملف

وضعیت سالمت به عنوان

آنها در برقراری ارتباط با افراد باالتر م رود .نمایج
مطالعات انجا

رفمه با یافمههای مطالعه حاضر همسو
های بموان به رو

نیست .از دالیل این اخمال

انجا مطالعه در این تحایاات و پرسشنامه مورد
اسمفاد در آنها اهار نمود.

در عمل این مهارتها در دانشجویان این رهمه با

در مطالعه حاضر میانگین نمر ارتباط بین فردی در

رهمه مامای که فاق انین واح درس یا سرفصل

دانشجویان با مع ه باالی  17بیشمر از دانشجویان با

تئوری م باه  ،تفاوت اشمگیری ن اهمه است؛ که

مع ه پایینتر بود؛ اما از نظر آماری تنها در

تئوری ،ارزیاب مؤثر و

در میانگین نمر

لزو ت ری
آموز

منسجمتر بخ
بالین

همزمان با ت ری

بهصورت ایفای نا

این مهارت

کس

ه

توس دانشجویان معن دار بود .در مطالعه

سلیم

و همکاران ،نمایج حاک

مهارتهای ارتباط بای به صورت تجرب و ترتیحار

افزای

نمر مع ه در دانشجویان ،نمر مهارت

از ب و ورود دانشجو به دانشگا علو پزهک انجا

ارتباط بین فردی آنان نیز افزای

هود و سپ

را یادآور م هود .آموز

دانشجویان مامای

این اخمال

بیه صورت سمینارهای بازآموزی در

دوران تحصیل و پ

از دوران دان آموخمگ ت او

یاب تا مورد غفلت قرار نگیرد.
دانشجویان و میانگین نمر
کس ه

ارتباط بین فردی

م یافت به طوری

که دانشجویان که مع ه آنها در مح ود بین -15
 12بود ،میانگین نمر  97/38 ±12/11را به دست
آوردن ؛ اما دانشجویان

نمایج این مطالعه نشان داد که بین تر تحصیل

از آن بود که با

که مع ه آنها بین 17-21

بود ،میانگین نمر  111/31 ± 9/75را کس
بودن  .هر ان این اخمال

کرد

از نظر آماری معن دار

در آنان ،رابطه آماری معنادار وتود

نبود ( .)9به نظر م رس دانشجویان که در عملکرد

توس سبزواری

تحصیل موفقتر از دیگران هسمن  ،به دلیل باال رفمن

و همکاران ،ارتباط آماری معن داری را بین مشکل

در برقراری ارتباط با

ن اهت .یافمههای مطالعه انجا ه
ارتباط

دانشجویان و ساه تحصیل

( .)7همننین در پژوهش

که سلیم

انجا دادن  ،بین نمر کس

آنان نشان داد
و همکاران

خودپن ار و اعمماد به نف

مشکالت کممری نسبت به سایر دانشجویان مواته
هسمن .

ه

از پرسشنامه

نمایج مطالعه حاضر نشان داد دانشجویان باالتر از

مهارتهای ارتباط بین فردی توس

دانشجویان و

 21ساه خصوصار رو سن (ساه  )21-25مهارت

دانشجویان ارتباط

مطلوبتری نسبت به دانشجویان با سن

ساههای سپری ه

تحصیل

ارتباط

آماری معن دار وتود داهت به طوری که دانشجویان

پایینتر دارن  ،هران

ساه سو بیشمرین سطح ارتباط و دانشجویان ساه

معن دار نبود .در مطالعه انجا ه

اوه کممرین سطح ارتباط را داهمن ( .)9تجارب به
دست آم

در محی

کار نشان م ده هر اا ر

تجربیات عمل دانشجویان بیشمر باه اعمماد به نف
936

همکاران اخمال

این ارتباط از نظر آماری
توس کریمزاد و

آماری معن داری بین سن

دانشجویان و مهارتهای ارتباط

در آنها وتود

داهت ،به طوری که دانشجویان توانتر (بین  18تا
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آسیه نمازی و همکار

پایینتری نسبت به

در مطالعه حاضر بین وضعیت اقمصادی دانشجویان و

 21ساه) مهارت ارتباط

دانشجویان مسنتر داهمن ( .)18نمایج مطالعه Kuzu

وضعیت ارتباط بین فردی در آنان ارتباط آماری

و  Ekerبر روی دانشجویان پرسماری نشان داد ارتباط

نش  .یافمههای مطالعه  Erigucو

معن دار مشاه

آنها وتود ن ارد که با نمایج مطالعه حاضر همسو

نمر ارتباط بین فردی در دانشجویان پرسماری ترکیه

م باه (.)19

ارتباط آماری معن دار وتود ن ارد ( .)23در مطالعه

بین سن دانشجویان و مهارت ارتباط

مسمایم

در مطالعه حاضر بین تحصیالت وال ین و همننین

سعی ی و همکاران نیز یافمهها بیانگر آن بود که بین

ه ل پ ر و مادر با وضعیت ارتباط بین فردی در

وضعیت اقمصادی خانواد و نمر ارتباط هم ل در

نش و در

دانشجویان پرسماری ارتباط آماری معن دار وتود

دانشجویان مامای نیز تنها بین ه ل مادر و وضعیت

ن اهت ( )21که با نمایج مطالعه حاضر همسو

دانشجویان پرسماری ارتباط آماری مشاه
ارتباط

دانشجویان ارتباط آماری معن دار وتود

داهت .نا

خانواد در اتمماع

م باه .

کردن فرزن ان و

یافمههای مطالعه حاضر ارتباط آماری معن داری

ایجاد ارتباط مناس

بسیار مهم بود و تأثیر آن در

رابین هاخص تود ب ن و وضعیت ارتباط بین فردی

هکل یری و ره

هخصیت اعضای خانواد در

نشان ن اد.

مطالعات اتمماع به اثبات رسی
انجا ه

توس

در دانشجویان دو رو مورد بررس

است .در مطالعه

بررس ها بیانگر آن است که درک افراد از وضعیت

ه ن

آنها

دسمرنج ،میانگین اتمماع

ظاهری ب نهان ،در میزان رضایت و افسرد

فرزن ان با وضعیت اهم اه مادران و همننین نوع

مؤثر است هر ان ق یا وزن صرفار موتبات این

ه ل آنها معن دار بود است ( .)21در مطالعه

افسرد

و

سعی ی و همکاران نیز نمایج آماری نشان دهن

همکاران ارتباط مثبت و معن داری بین هاخص تود

را فراهم نم کن ؛ اما در مطالعه فیض

ارتباط معن دار بین تحصیالت مادر و ارتباط هم ل

ب ن

در دانشجویان پرسماری بود؛ اما بین ه ل پ ر و مادر

منجر به اخماله در عملکرد ه ل  ،رواب اتمماع و

در دانشجویان ارتباط

بین فردی م هود ( .)24هر ان در مطالعه حاضر

آماری معن دار وتود ن اهت ( Arifoğlu .)21و

ارتباط آماری بین هاخص تود ب ن و وزن افراد با

 Razıنیز در مطالعه خود ارتباط آماری معن داری بین

وضعیت و نمر ارتباط بین فردی در آنها به دست

دانشجویان

نیام که این امر ممکن است به دلیل کم بودن تع اد

با نمر ارتباط به دست آم

ارتباط

تحصیالت وال ین و نمر

و افسرد

وتود داهت .از طرف

افسرد

پرسماری نشان ن اد ( .)22در مطالعه انجا ه

نمونه دانشجویان در رو با هاخص تود ب ن باال

توس نصراهلل و همکاران ارتباط معن داری بین میزان

باه که در این زمینه پیشنهاد م هود مطالعه دیگری

فرزن ان آنان

تأثیر وضعیت ظاهر و

تحصیالت وال ین و تر
زار
ارتباط

ارتباط

کردن به نحوی که بیشمرین هیوع تر
در فرزن ان وال ین

دیپلم و یا زیر دیپلم بودن مشاه

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور

که دارای تحصیالت

با ه

اخمصاص

بررس

هاخص تود ب ن افراد با نحو برقراری ارتباط در
آنها انجا

یرد.
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نمایج پژوه

براسا

و همکاران ،تاویت

واقع

مهارتهای ارتباط  ،م توان باع

توانای

افزای

در مراقبت از طریق تأثیر مثبت بر راهبرد تسمجوی
حمایت اتمماع

و عاطف

از دیگران ،افزای

بهکار یری راهبرد مسئولیتپییری ،با پییر
خوی

در ایجاد و حل مشکل ،افزای

نا

به کار یری

راهبرد حل مسئله برنامهریزی ه  ،تال های
سنجی

و تحلیل رایانه برای حل مشکل و افزای

کاربرد راهبرد ارزیاب مج د مثبت ،با تمرکز بر ره

برخورداری کارکنان حوز سالمت از سطح مناسب از
بسمر ضروری برای

مهارتهای ارتباط به عنوان ی

ارائه خ مات و مراقبتهای با کیفیت ،هموار ی
اال

اساس برای سیاست یاران و م یران اترای

بود است .از آنجای

مهارتهای ارتباط

که نا

دانشجویان پیراپزهک که به اهکاه مخمل
به اهم -درمان و آموزه

در مراکز

تأثیر یار هسمن  ،بسیار

حائز اهمیت است؛ لیا توته به این مهارت و ارتااء
دادن آن از دوران دانشجوی

که زمان مناسب

برای

تمرین هکل یری ارتباط بین فردی با دانشجویان
و کارکنان بیمارسمان و همننین بیماران

هخص و یافمن مفهو مثبت در موقعیت اسمر زا

هم روه

هود (.)25

که مراقبت از آنان زیر نظر مربیان به عه

این رو ها

یرد ،ا مهم در هکل یری ه فمن این

از مح ودیتهای غیر قابل کنمره در این مطالعه تأثیر

قرار م

تنسیت افراد در برقراری ارتباط بین فردی بود که با

ارتباطات م باه  .اولین ق

توته به تع اد بسیار کم دانشجویان پسر مش وه به

میزان این مهارتها و ممعاقبار برطر

تحصیل در رهمه پرسماری این دانشگا ( 3نفر) نسبت

از طریق بر زاری دور های آموزه ه فمن است.

در این راسما سنج
کردن کاسم ها

به کل دانشجویان مورد بررس  ،این عامل قابل
ارزیاب

و ماایسه نبود .از مح ودیتهای دیگر این

سپاسگزاری

پژوه

آن است که پرسشنامه مورد اسمفاد در این

ب ینوسیله از کلیه دانشجویان

مطالعه تنها به سطوح کل

مهارت ارتباط

افراد

م پردازد و زیر مؤلفههای دیگر این مهارت که هامل

خود را صر

که وقت رانبهای

انجا این پژوه

نمودن  ،تشکر و

ق ردان م هود.

مهارت کالم  ،هنودی و بازخورد است را مشخص
نم نمای ؛ لیا پیشنهاد م هود پژوه
تأکی بر ارزیاب این مؤلفهها انجا

دیگری با

یرد.

پیشنهادها

تعارض منافع

مااله حاضر ،حاصل طرح پژوهش مصوب یا تحت
حمایت مال هیچ سازمان نبود و هیچ ونه تعار
منافع با هخص حایا یا حاوق خاص ن ارد.
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Abstract
Background & Objectives: Communication skills have been considered as one of the basic
social skills and in medicine field, too, communication is the main component of patient care.
Therefore, in students of medical-related fields, the ability of establishing efficient
communication with members of medical team leads to the advancement of educational and
therapeutic goals and has a significant impact on their performance in patient care. The aim of
this study was to investigate interpersonal communication skills in nursing and midwifery
students and its related factors.
Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 347 nursing and midwifery
students of Azad University of Rasht Selected randomly in 2016. Data gathering tool was a
standardized questionnaire of interpersonal communication skills containing 19 items. Data
analysis was done using analytical statistical tests such as Pearson correlation coefficient, ttest and chi-square and through SPSS version 22.
Results: Mean age of students was 22.59±6.38 years. Mean score of communication skills
was 64.17±8.72 in midwifery students and 65.62±7.97 in nursing students. In whole, 57.3%
of students had communication problems. Students’ interpersonal communication score
showed no statistically significant association with variables of age, educational level and
marital status. But, there was a significant correlation between the midwifery students’ grade
point average and their interpersonal communication level (P= 0.03).
Conclusion: Due to the unfavorable status of interpersonal communication skills among
students, planning for teaching these skills and holding practical workshops in this area
should be considered as a priority.
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