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 ییو ماما یپرستار انیو عوامل مرتبط با آن در دانشجو یفرد نیسنجش مهارت ارتباط ب 
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  چکیده

 

ارتباطکات   زیک ن یدر نظر گرفته شده است. در علوم پزشکک  هیپا یاجتماع هایاز مهارت یکیبه عنوان  ،یرتباطا هایمهارت ییتوانا :مقدمه

با تکی  درمکانی ه همککاران  کود منجکر بکه        انیبرقراری ارتباط مؤثر دانشجو ییتوانا نیبنابرا ؛شودیمحسوب م ماریمراقبت از ب یرکن اصل
مهارت  تیهضع یمطالعه بررس نیدارد. هدف از ا مارانیدر عملکرد آنان در مراقبت از ب ییبسزا ریدرمانی شده ه تأث هپیشبرد اهداف آموزشی 

 ه عوامل مرتبط با آن بود. ییه ماما یپرستار انیدر دانشجو یفرد نیارتباط ب

رشکت ککه بکه رهش     هاحکد  یدانشگاه آزاد اسالم ییه ماما یپرستار یدانشجو 741 یبر ره یلیتحل -یفیمطالعه توص نیا :بررسی روش

 یهکا ال اسکتفاده شکد. از آزمکون   ؤسک  79بکا   یفرد نبی ارتباطی هایمهارت استاندارد پرسشنامهاز . گرفت انجام بودند، انتخاب شده یتصادف
نسخه  SPSS یافزار آمارها با استفاده از نرمداده لیاستفاده شد. تحل رسونیپ یهمبستگ بیده ه ضر یمستقل، کا یت ر،ینظ یلیتحل یآمار
 انجام شد. 66

 ییمامکا  انیدر دانشکجو  یفکرد  نینمره مهارت ارتباط بک  نیانگمی. بود سال 59/66±78/2 ،یمورد بررس انیدانشجو یسن نیانگیم ها:یافته

سکن،   ریک متغ نیداشتند. ب یمشکل ارتباط ان،یانشجود از درصد 7/51.آمد دسته ب 26/25±91/1 یپرستار اندانشجوی در ه 71/24 16/8±
معدل با  نیب ییماما انیمشاهده نشد. در دانشجو دارییمعن یارتباط آمار انیدانشجو یفرد نیب تباطتأهل با نمره ار تیه هضع یلیتحص ترم

 (.P=37/3) داشت هجود داریارتباط معن یفرد نیارتباط ب یسطح برقرار

 یارتبکاط  یهاآموزش مهارت یبرا یزیربرنامه رسدیم نظره ب انیدر دانشجو ینامطلوب ارتباط تیبا توجه به هضع :یریگجهیو نت بحث

 .ردگی قرار تیدر اهلو انیدانشجو یفرد نیارتباط ب تیجهت بهبود هضع تواندیم نهیزم نیدر ا یعمل هایکارگاه یثر ه برگزارؤم
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                                                                                                                     و همکار ینماز هیآس

 

 انیو عوامل مرتبط با آن در دانشجو یفرد نیسنجش مهارت ارتباط ب

 مقدمه

تعییرات عمیق و سریع فرهنگی  و اتممیاع  زنی       

روی  با مسائل روزمیر  دایار   م رن، انسان را در رویا

که با پیشرفت تکنولوژی  طوریه مشکل کرد  است، ب

های ارتبیاط  پوییا و   و ارتباطات نیاز انسان به مهارت

تییرین ثر بیشییمر هیی   و اییین ماولییه  از عییال    ؤمیی

ه ساز زنی    اتممیاع  بی   دسماوردهای بشری و زمینه

 (. 1) رودهمار م 

 کننی   کمی  ارهای  رفم درواقعارتباط ،  هایمهارت  

 بیه  رسیی ن  و هیا در تهت بیان عواطی  و نیازمنی ی  

 دیگییرعبییارتبییه(. 2) اسییت فییردی بییین اهیی ا 

 بیالاو   هایتوانای  از ایمجموعه ارتباط  هایمهارت

 بیه  تیوان می   آن از اسیمفاد   بیا  کیه  بود  فرد بالفعل و

رسیی ن بیه    تیا  بخی  آ یاه   و پیییر  قابل رفماری

. این رفمار مهارت یافتدستف  سطح  از رابطه عاط

 (. 3) هودارتباط  بین فردی نامی   م 

بیر اسیا     س نوی در مااله خود م  عربشاهسلطان  

بن ی کارهناسان بخ  به اهیت روان سیازمان   تاسیم

 پاییه   رو  دو به ارتباط  هایتهان  به اهت، مهارت

 هیای مهیارت  کیه  هیون  می   بنی ی تاسییم  پیشرفمه و

 پاییه  ارتبیاط   هایمهارت  رو  در فردی بین ارتباط 

 افییرادهییا بییرای تمییام  اییین مهییارت و داهییمه قییرار

به منظور برقراری ارتباط مؤثر  انیدانشجو خصوصبه

نییاز اسیت و موتی     میورد   یبا همکالسیان و اسیات  

تسهیل برقراری و اسیمحکا  ارتباطیات فیرد بیا سیایر      

به  یفرد نیارتباط ب برقراری(. 4) هودافراد تامعه م 

  پزهک هایعنوان مهارت  ضروری برای تمام   رو 

 نیکه ضع  ارتباطیات بی   یمعرف  ه   است به طور

منجر به بیروز اهیمباهات    توان  درمان  م میاعضای ت

(. بیا  5هود ) ماریمراقبت از ب تیفیپزهک  و کاه  ک

توته به مطال  فوق، دانشجویان علو  پزهک  که در 

رمیان  و به اهیم  مشی وه بیه     آین   در نا  کیادر د 

فعالیییت خواهنیی  هیی ، نیییاز تیی ی بییه کسیی  اییین  

 هیای . از طرفی  بخشی  از آمیوز    رنی  دا هیا مهارت

 هیای محیی   و بیمارسمان در پزهک  علو  دانشجویان

 و میؤثر  ارتبیاط  برقیراری  لییا  ؛ ییرد می   انجا  بالین 

 پیشیبرد  بیه  منجیر  بیمیاران  و درمیان   تییم  با ه فمن 

 برقییراری(. 6) هییودمیی  درمییان  و آموزهیی  اهیی ا 

  یارد م مارانیبر ب  ارتباط مؤثر، اثرات مثبت مخملف

 مئی اون بهبود عال یبه موارد توان که از آن تمله م

 ،یممن یرضیا   یکاه  درد و اضطراب، افزا ، اتیح

در  میاران یو مشارکت بهمیر ب   درمان یام هایپ یارتاا

 (.7) را نا  برد  درمان هایبرنامه

ه هر فردی ممکن است ب زن    در زااسمر  هرای  

 زیی ن ی و مامیا  یپرسیمار  انیو دانشیجو  ون دیوقوع بپ

بلکیه در معیر     ،سیمن  یاز این امیر مسیمثن  ن   تنهانه

. دارنی   هیم قیرار   شیمری یب ن بیالی  زایعوامل اسمر 

باعی  افیت    توانی  می   هیا، تیی موقع نایی  بیا  مواتهه

و کیاه     روانو   تسم هاییماریبروز ب ل ،یتحص

(. پژوهشگران، لیزو   8) ها هوددر عملکرد آن ی کارآ

آموزه  و اصالح رو  تی ری    هایبازنگری برنامه

 دانشیجویان  ارتبیاط   هیای به منظور ارتایای مهیارت  

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

 ارتبیاط   هیای و همکاران، مح ود بودن مهیارت  نیآئ

در  لیبودن آموز  دوران تحص فقنامو با را پرسماران

توس  پرسماران  ماریایجاد مهارت الز  در مراقبت از ب

مطالعه خیود بیر    جیدر نما برات (. 11) دانن مرتب  م 

هم ان، نشیان داد کیه     علو  پزهک انیدانشجو یرو

 ، سیطوح کالمی    در تمام  ارتباط یهاسطح مهارت

 تیز وضییعا انیدانشییجو نیهیینود و بییازخورد در بیی

 (.11) ستیبرخوردار ن  ناسبم
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                                                                                                                      و همکار ینماز هیآس
 انیو عوامل مرتبط با آن در دانشجو یفرد نیسنجش مهارت ارتباط ب

 

توانییان  جیییاز مشییکالت را  کییی  ارتبییاط تییر   

  است. با توته به عیوار  تیر  ارتبیاط     دانشگاه

در توانان از تمله کاه  اعمماد بیه نفی ، تیر  از    

 ، اتممییاع یهییاتیییو کییاه  فعال  منفیی  ابیییارز

  و م اخلییه بییه موقییع درمییان  صیتشییخ ،ی هناسییا

 نیی با ا حیصح ماابله(. 12نن   باه  )کم  ک توان  م

و رهی    رییی را بیرای ت   های نهیزم توان  م ها،مر اس

باهی ، سیازن   و مثبیت اسیت،      نیفراهم کن ، ا ر ان

ول  ا ر ه ی  و طوالن  باه ، ممکن است مخرب و 

تسم ، روانی  و عی   توانیای      هاییماریمنجر به ب

 (. 13) دآن هو ایجادکنن  برای مواتهه با عوامل 

پرسیماران و   نیبی   ضع  ارتبیاط  که نیتوته به ا با 

 یهیا ها نموانن  مهارتهود آن باع  م ، کادر پزهک

ممکن  ای ن ینما فایا سمهیها ینحوه خود را ب ایحرفه

 تیفیو کاه  ک  است منجر به بروز اهمباهات پزهک

ذکیر اسیت کیه     انیلیا هیا  ؛(5) هود ماریمراقبت از ب

  خاصیی تیییاز اهم اییاتینییه تحا و نیییا یاتییرا

 توانی  می   آمی    دست به هایجهیبرخوردار است و نم

آمییوز  درسییت را بییه    یهییاو یراهکارهییا و هیی 

 نهادهیای  انی رکاران و دسیت  هناسان، مشیاوران روان

رو، با توتیه بیه    نیارائه کن . از ا  و پروره  آموزه

 تیی کیه از خالق  یاز افیراد  یادیز اریوتود تع اد بس

 سمن یمؤثر برخوردار ن تباطار یدر برقرار ه توتقابل

  اتممیاع  یهامهارت ادیز اریبس تیو با توته به اهم

 تیی خالق یو ارتاا یفرد نیدر ارتباطات و تعامالت ب

علییو   یهییاو عملکییرد توانییان خصوصییار در  ییرو  

 یبییرا  اییاتیتحا نیضییرورت انجییا  انیی  ، پزهییک

 . مطالعیه هیود  مشکالت موتود احسا  م ی هناسا

 نیمهیارت ارتبیاط بی    تیوضع  ابیزحاضر با ه   ار

و  یپرسمار انیو عوامل مرتب  با آن در دانشجو یفرد

 واح  رهت انجا   رفت.  دانشگا  آزاد اسالم ی ماما

 روش بررسی

صورت ماطعی  در  ه ب  لیتحل -این پژوه  توصیف 

 347 یبر رو 1394-1395  لیدو  ساه تحص مساهین

در  ی و مامیا  یپرسیمار   ماطیع کارهناسی   یدانشیجو 

واح  رهت انجا   رفت. تامعه   دانشگا  آزاد اسالم

 313و  یپرسییمار یدانشییجو 324پییژوه  هییامل  

بیود. حجیم     در ماطیع کارهناسی   ی مامیا  یدانشجو

و مور یان بیه دسیت      اسا  ت وه کرتس برنمونه 

 169و  یپرسیمار  یدانشجو 175هکل که  نیآم  به ا

 یاطبایه   از رو  تصادف با اسمفاد  ی ماما یدانشجو

 یوارد مطالعییه هیی ن . الز  بییه ذکییر اسییت کییه بییرا 

هیا و کیاه  تعی اد    از افیت تعی اد نمونیه    یریتلو 

 تیی کیه بیه علیت نیاقص بیودن، قابل      هیای  پرسشنامه

پرسشینامه اضیافه بیه     11ن ارن ، در هر  رو    سبرر

و  ی مامیا  یدانشیجو  171 ماریداد  ه . نها انیدانشجو

قیرار  رفمنی .     مورد بررسی  یپرسمار یدانشجو 176

و  یپرسیمار  انیورود به مطالعه حاضر، دانشیجو  اریمع

در زمان انجا  پژوه  کیه   لیمش وه به تحص ی ماما

  و ساباه قبل اهمهح اقل دو تر  در دانشگا  حضور د

 نیبیود. همننی   ،حضور در مطالعه مشابه ن اهمه باهن 

و هیرکت   پر کردن پرسشنامه یبرا یبه همکار لیتما

آنیان بیه مطالعیه بیود.      یارهایمع گریدر پژوه  از د

هامل دو قسیمت   ایپرسشنامه ها،ابزار  ردآوری داد 

ماننی  سین،     یی دمو راف یها ژ یو :بود: بخ  اوه

ه ل و تحصیالت والی ین، وضیعیت    ،هلأوضعیت ت

بیر اسیا  درآمی  ماهانیه خیانوار      ) اقمصادی خانواد 

 تیتومیان در میا  وضیع    هزار 711کممر از  صورتبه

تومان سطح مموسی  و   ونیلیم 1هزار تا  711  ،یضع

خوب  تیآم  ماهانه، وضعتومان در ونیلیم 1از  شمریب

در نظر  رفمه ه (، محیل سیکونت، معی ه،     یاقمصاد

 :. بخی  دو   وزن و هاخص تود  ب ن ، لیتحص تر 
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                                                                                                                     و همکار ینماز هیآس

 

 انیو عوامل مرتبط با آن در دانشجو یفرد نیسنجش مهارت ارتباط ب

 یفیرد  نیبی   ارتبیاط  هایپرسشنامه اسمان ارد مهارت

اه بیود و هی   آن   ؤسی  19 یرسشنامه داراپ نیبود. ا

در افیراد   یفیرد  نیمهیارت ارتبیاط بی    زانیی سنج  م

االت پرسشینامه از نیوع   ؤبه س  ازدهیمخمل  بود. امم

تیا   1 ازیی بیا امم  نییپا اریبود که از بس ی تاپنج کرتیل

 تیی هی . در نها   ییاری ، نمر 5 ازیخوب با امم اریبس

 95تییا  19از  یامجمیوع نمییرات کسیی  هی  ، دامنییه  

 نیباالتر نشان دهن   مهارت ارتباط ب یهاداهت. نمر 

 ریی که نمر  ز یبود به طور انیباالتر در دانشجو یفرد

 46-65نمیر    ، دهنی   مشیکل حیاد ارتبیاط    نشان 45

 انگریی نما 66-95و نمیر     مشکل ارتبیاط  هن  دنشان

 (.14) ارتباط بود یفرد را در برقرار یتوانمن 

 نیی ا زمیان هیم  یی  زاد  تهیت روا  منجمی  مطالعه در

  یی آن  جیه یقرار  رفمه که نم  پرسشنامه مورد بررس

 یبرقیرار  ی آن با پرسشنامه توانیا  نیب یقو  همبسمگ

 ییی روا جییهی( و در نمr=698/1ثر بییود )ؤارتبییاط میی 

(. معموالر دامنه 14) قرار  رفت  ییأآن مورد ت زمانهم

 یمعنیا بیه  ( 1کرونباخ از صیفر )  یاعمماد آلفا  یضر

کامل   یایپا یبه معنا+( 1)  یتا مثبت  ی اریع   پا

دست آمی   بیه عی د    ه و هر اه ما ار ب رد ی قرار م

اعممیاد پرسشینامه    تیی باه ، قابل تر ینزد  یمثبت 

 نیی ا یکرونباخ برا یآلفا  ی(. ضر15) هود م شمریب

 ی ایی دست آم  که نشان دهنی   پا ه ب 75/1پرسشنامه 

 بود. پرسشنامه نیخوب ا

این پژوه ، مالحظیات  ایون کسی  رضیایت      در  

حیق خیروا از    ، میورد بررسی   انیآ اهانه از دانشجو

 ریییمطالعییه در هییر زمییان و دیگییر نکییات اخالقیی  نظ

و بییه   یییمحرمانییه بییودن اطالعییات رعایییت  رد   

اطمینان داد  ه  که اطالعیات موتیود در    انیدانشجو

 پژوه  در اسمفاد  برای فا  و نا  ب ون هاپرسشنامه

-آزمیون کولمیو رو   . آزمیون  هیون  آوری م تمع

توزییع   ینشان داد کیه همیه مم یرهیا دارا    رنو یاسم

هیا از آمیار   داد  لیی وتحلهیی تجزنرماه بودنی . تهیت   

محاسیبه درصی ، مییانگین و انحیرا       ریی توصیف  نظ

 ودنت،یاسم  ت ریتحلیل  نظ یآمار یهامعیار و آزمون

. هی  سیون اسیمفاد    دو و ضری  همبسیمگ  پیر  یکا

از آزمیون نرمیاه     انجا  آزمون ضری  همبسمگ یبرا

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

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

 صورت  رفت. 22نسخه  SPSSآماری 

 

 هایافته
افراد هیرکت کننی   در     نشان داد که دامنه سن جینما 

سیین در  نیانگیییسییاه بییود. م 47تییا  18العییه مط نیییا

 در و 32/22 ±12/5  میورد بررسی   ی ماما انیدانشجو

 81 بیر  بیال  . بیود  93/21 ±71/2 یپرسمار اندانشجوی

در هیر دو  یرو  مجیرد بیود  و      اندانشجوی از درص 

. کردنی   می    خیود زنی    نیهیا بیا والی    آن تیاکثر

 و 51/16±28/1 ی مامیا  انیمع ه در دانشجو نیانگیم

. آمی   دسیت  به 1/16±18/31 یپرسمار اندانشجوی در

آورد  هی     1در ت وه   یمشخصات دمو راف رسای

 است.
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                                                                                                                      و همکار ینماز هیآس
 انیو عوامل مرتبط با آن در دانشجو یفرد نیسنجش مهارت ارتباط ب

 

 های دموگرافیک دانشجویان مورد بررسیتوزیع فراوانی ویژگی :1 جدول

 رشته تحصیلی

 های دموگرافیکویژگی

 رشته تحصیلی پرستاری مامایی

 های دموگرافیکویژگی

 تاریپرس مامایی

 درصد() تعداد تعداد )درصد( درصد() تعداد تعداد )درصد(

 69(8/95)  46(3/26)  کارمند شغل پدر 43(3/26)  39(3/42)  سال 23زیر  گروه سنی

 28(3/95)  99(6/3)  کارگر 923(2/68)  34(9/49)  سال 25 -23

 63(2/93)  39(2/59)  آزاد 3(9/5)  24(94)  سال 25باالتر از 

 96(9/3)  29(9/92)  سایر 936(933)  939(933)  جمع کل

 936(933)  939(933)  جمع کل 956(6/88)  993(9/89)  مجرد هلأوضعیت ت

 محل اقامت 23(4/99)  92(3/98)  هلأمت

 

 34(42)  99(4/6)  خوابگاه

 932(58)  963(6/39)  با والدین 936(933)  939(933)  جمع کل

 936(933)  939(933)  جمع کل 53(4/92)  82(48)  دیپلم و کمتر ادرتحصیالت م

 99(9/6)  96(4/3)  ضعیف وضعیت اقتصادی 993(6/63)  83(52)  تحصیالت دانشگاهی

 936(2/63)  993(9/64)  متوسط 936(933)  939(933)  جمع کل

 53(5/99)  45(9/26)  باال 43(8/23)  39(2/59)  دیپلم و کمتر تحصیالت پدر

 936(933)  939(933)  جمع کل 923(2/32)  83(8/46)  تحصیالت دانشگاهی

 38(9/44)  86(9/53)  93-23 سطح معدل 936(933)  939(933)  جمع کل

 شغل مادر

 

 38(3/55)  85(3/43)  93کمتر از  939(5/58)  993(9/83)  دارخانه

 936(933)  939(933)  جمع کل 39(5/49)  94(3/93)  شاغل

 959(8/85)  996(5/33)  25≥ شاخص توده بدنی 936(933)  939(933)  جمع کل

 25(2/94)  95(5/23)  25< 923(2/68)  926(3/39)  ترو پایین 4 ترم تحصیلی

 936(933)  939(933)  جمع کل 56(8/99)  45(9/26)  و باالتر 5

 936(933)  939(933)  جمع کل

 

 ی ماما انیدر دانشجو یفرد نینمر  ارتباط ب نیانگیم

 یپرسمار اندانشجوی در و 72/8±17/64

نمر   نیانگیم نهمننی. آم  دسته ب 97/7±62/65

 91/64±37/8  مورد بررس انیارتباط در کل دانشجو

 انیدانشجو انیدر م ارتباط  مشکل دهن  نشان که بود

 انینشجودا کس  ه   در  نمر  ارتباط نیانگیبود. م

با  انینسبت به دانشجو 17با مع ه باالتر از  ی ماما

 ماابل در 31/63 ±21/9ما ار ) نیتر از انییمع ه پا

  یبه ترت یپرسمار اندانشجوی در و( 14/65 16/8±

 .بود 73/64 ±73/8و  73/66 ± 81/6

درص  از  3/57ها نشانگر آن بود که افمهی ریسا

داهمن   یفرد نیباط بارت یمشکل برقرار انیدانشجو

 صورتبهمشکل  نیدرص ( ا 6/1) هانفر از آن 2و در 

 ی یتفک به نییننیت. همیود داهیوت  یی یحاد و ه

 

مشکل ارتباط  ،ی ماما انیدر دانشجو  لیرهمه تحص

در   درص  و مشکل حاد ارتباط 1/59در  یفرد نیب

 زار  ه  و در   موردبررسدرص  از افراد  2/1

درص  و  7/55  یارقا  به ترت نیا یرهمه پرسمار

از   ی چیکه ه  معن نیصفر درص  بود به ا

 یفرد نیمشکل حاد ارتباط ب یپرسمار انیدانشجو

 یاخمال  آمار T ی زار  نکردن . آزمون آمار

 همهنمر  کس  ه   در دو ر نیانگیم نیب داری معن

 (.P=11/1نشان ن اد )  مورد بررس  لیتحص

نوع ه ل  نیتنها ب  ،یدمو راف یها ژ یو نیب از  

 انیدر دانشجو یفرد نیارتباط ب تیمادر و وضع

 دار وتود داهت معن یارتباط آمار ی ماما

(13/1=Pو در مورد دانشجو )فا  در  ،یپرسمار انی

 یارتباط آمار انیسطح مع ه دانشجو ریمورد مم 
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 انیو عوامل مرتبط با آن در دانشجو یفرد نیسنجش مهارت ارتباط ب

 که یطوره ( بP=11/1دار مشاه   ه  ) معن

مطلوب   ارتباط تیکه وضع یافراد درص  نیشمریب

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

نامطلوب داهمن   یفرد نیکه ارتباط ب  کسان تیاکثر

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

مطالعه با  نیدر ا  ابیمورد ارز یرهایمم  ریسا نیب

 یرآما ارتباط انیدانشجو یفرد نیارتباط ب تیوضع

 (.2)ت وه  ام یدست نه دار ب معن
 

 های دموگرافیک دانشجویان مورد بررسی با وضعیت ارتباط بین فردی آنانبررسی ارتباط بین ویژگی :2جدول 

 بین فردی وضعیت ارتباط                                             

    های دموگرافیکویژگی

 پرستاری مامایی

 نامطلوب طلوبم نامطلوب مطلوب

 درصد() تعداد درصد() تعداد درصد() تعداد درصد() تعداد

 23(6/23)  98(9/29)  45(3/49)  28(2/49)  سال 23زیر  گروه سنی

 69(9/64)  53(9/39)  44(3/42)  93(9/44)  سال 25 -23

 6(9/6)  9(8/9)  94(6/99)  93(3/94)  سال 25باالتر از 

P-value 34/3 44/3 

 83(8/33)  (3/85)63 82(6/33)  53(8/89)  مجرد هلأوضعیت ت

 3(2/3)  (9/94)99 29(4/99)  99(2/96)  هلأمت

P-value 48/3 93/3 

 28(6/28)  (2/93)23 (5/53)52 93(9/44)  دیپلم و کمتر تحصیالت مادر

 33(4/39)  (8/62)43 (5/43)59 98(3/55)  تحصیالت دانشگاهی

P-value 49/3 22/3 

 25(5/25)  24(8/93)  (9/56)58 99(5/48)  دیپلم و کمتر تحصیالت پدر

 39(5/34)  54(2/63)  (3/49)45 95(5/59)  تحصیالت دانشگاهی

P-value 99/3 49/3 

 شغل مادر

 

 54(9/55)  43(8/62)  83(4/86)  48(6/33)  خانه دار

 44(3/44)  23(2/93)  94(6/99)  23(4/23)  شاغل

P-value 39/3* 93/3 

 95(3/95)  (49)92 25(9/24)  29(3/93)  کارمند شغل پدر

 99(9/99)  (3/93)94 3(3/8)  4(3/5)  کارگر

 49(8/49)  (9/92)25 58(9/56)  99(5/48)  آزاد

 3(2/3)  (3)3 99(3/93)  93(3/94)  سایر

P-value 55/3 56/3 

 محل اقامت

 

 55(9/56)  (5/69)48 3(8/6)  4(3/5) خوابگاه

 49(3/49)  (5/98)93 36(2/39)  64(9/34)  با والدین

P-value 89/3 46/3 

 4(9/4)  (3)3 6(8/5)  93(3/94)  ضعیف وضعیت اقتصادی

 58(2/53)  (5/69)48 63(63)  49(9/63)  متوسط

 96(3/96)  (5/23)29 28(2/23)  93(25)  باال

P-value 94/3 93/3 

 96(2/46)  (8/59)42 56(9/65)  93(3/94)  23-93 دل دانشجویانمع

<93  (3/44)98  (9/55)43 96(3/96)  (9/69)62 

P-value 98/3 32/3* 

 شاخص توده بدنی

(BMI) 

≤25  (8/96)53  (2/69)86  (4/44)63  (6/55)84 

>25  (4/59)98  (6/48)93  (3/44)99  (3/56)94 

P-value 99/3 33/3 

 P-value <35/3 داریسطح معنی *
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 935  5931زمستان / 4   / شماره  دوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهشفصلناهم علمی 

                                                                                                                      و همکار ینماز هیآس
 انیو عوامل مرتبط با آن در دانشجو یفرد نیسنجش مهارت ارتباط ب

 

  همبسیمگ  یآزمون آمیار  جیدر ارتباط با نما 3ت وه 

 ی مامیا  انیسین دانشیجو   نیده ، بی  نشان م رسونیپ

(38/1=Pتر  تحص ،)لی  (35/1=P   و هاخص تیود )

، هیا در آن یفیرد  نی( با نمر  ارتباط بی P=15/1)  ب ن

 نیمشیاه   نشی . همننی    دار معنی  یآمیار   همبسمگ

 زیی ن یپرسیمار  انیآزمون در میورد دانشیجو   نیا جیمان

  لی(، تر  تحصی P=76/1) سن ریمم  نینشان داد که ب

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

 یفییرد نینمییر  کسیی  هیی   در مییورد ارتبییاط بیی   

 ؛ام یدست نه ب دار معن یآمار  همبسمگ ان،یدانشجو

 نیرابطیه بی   آزمون در خصوص نیا هایافمهی ریاما سا

در  یفیرد  نیبا نمر  ارتباط ب ی ماما انیمع ه دانشجو

 و معکیو  نشیان داد   دار معن یآمار  آنان، همبسمگ

(13/1=P  1-/16و=r)یپرسیمار  انیدر دانشجو  ول ؛ 

مشیاه      همبسیمگ  یاز نظیر آمیار   ریدو مم  نیا نیب

 (.P=18/1نش  )
 

 های دموگرافیک کل دانشجویان مورد بررسیویژگی بین فردی با ارتباطضریب همبستگی بین میانگین نمره  :3جدول 

 

 گیریبحث و نتیجه

ن بر آ ریثأو ت  هناخمامروز  نا  عوامل روان

از مباح    کیها انسان  مخمل  زن   هایتنبه

  ده  و پ م لیعلو  مربوط به انسان را تشک  اصل

  ابیافراد و دسم تیدر موفا  اه عوامل کهاینبردن به 

 اریبس موردتوتههسمن ،  لیها به اه افشان دخآن

ار در این زمینه ی ثیرأیک  از عوامل ت .است قرار رفمه

افراد است. میانگین نمر  ارتباط بین  رواب  بین فردی

فردی به دست آم   در بین دانشجویان مامای  و 

دهن   در این مطالعه نشان موردبررس پرسماری 

وتود مشکل ارتباط  بود. همننین بین میانگین نمر  

رهمه تفاوت  دو انیدانشجو کس  ه   در  ارتباط

ه   دست نیام . در پژوه  انجا  ه دار بمعن  آماری

توس  سلیم  و همکاران نیز میانگین نمر  ارتباط  

در دانشجویان پرسماری دانشگا  علو   آم  دستبه

ه پزهک  تهران، کممر از ح  مطلوب مورد انمظار ب

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

های ارتباط  را در ماماهای هاغل در میانگین مهارت

 س  نمر  مورد انمظار نشان دادبیمارسمان کممر از ممو

حمودی و م در مطالعه مشابه  که توس (. 16)

ارتباط   میزان مهارت تهمکاران صورت  رف

 دانشجویان پرسماری در ح  مموس  و برای

 ؛دانشجویان مامای  در سطح باال  زار   ردی   بود

 ها از لحاظ آماری معنادار نبوداین اخمال  بین آن اما

(17 .) 

 های دموگرافیک دانشجویانژگیوی                        

 نمره ارتباط بین فردی

 وزن شاخص توده بدنی معدل ترم تحصیلی سن

 r39/3 - 33/3 46/3- 34/3 39/3ضریب همبستگی  کل دانشجویان

P-Value 48/3 96/3 93/3 93/3 89/3 

 r36/3- 33/3 96/3- 93/3 93/3 ضریب همبستگیدانشجویان مامایی

P-Value 98/3 95/3 39/3* 95/3 96/3 

 -r32/3 38/3 93/3 92/3- 38/3 ضریب همبستگیدانشجویان پرستاری

P-Value 36/3 24/3 98/3 83/3 24/3 
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 انیو عوامل مرتبط با آن در دانشجو یفرد نیسنجش مهارت ارتباط ب

های ارتباط با بیمار به عنوان آموز  مهارت هر ان 

ی  واح  درس  ت ا انه در رهمه پرسماری  نجان   

اما در درو  مخملف  اون اصوه و  ؛نش   است

فنون پرسماری، بررس  وضعیت سالمت به عنوان 

 رس به نظر م  هودهای  به آن پرداخمه م سرفصل

ها در دانشجویان این رهمه با در عمل این مهارت

رهمه مامای  که فاق  انین واح  درس  یا سرفصل 

 که ؛باه ، تفاوت اشمگیری ن اهمه استتئوری م 

تر بخ  تئوری، ارزیاب  مؤثر و لزو  ت ری  منسجم

با ت ری  این مهارت  زمانهمآموز  بالین  

آموز  هود. ایفای نا  را یادآور م  صورتبه

 ارتباط  بای  به صورت تجرب  و ترتیحار هایمهارت

 انجا  پزهک علو   دانشگا ه ب و ورود دانشجو ب از

در  بازآموزی ینارهایمهود و سپ  بیه صورت س

 ت او  آموخمگ دوران تحصیل و پ  از دوران دان 

 تا مورد غفلت قرار نگیرد. یاب 

نمایج این مطالعه نشان داد که بین تر  تحصیل    

میانگین نمر  ارتباط بین فردی دانشجویان و 

در آنان، رابطه آماری معنادار وتود  ه  کس 

 مطالعه انجا  ه   توس  سبزواری هاییافمهن اهت. 

داری را بین مشکل ، ارتباط آماری معن و همکاران

 ارتباط  دانشجویان و ساه تحصیل  آنان نشان داد

(. همننین در پژوهش  که سلیم  و همکاران 7)

دادن ، بین نمر  کس  ه   از پرسشنامه انجا  

های ارتباط بین فردی توس  دانشجویان و مهارت

های سپری ه   تحصیل  دانشجویان ارتباط ساه

دار وتود داهت به طوری که دانشجویان آماری معن 

ساه سو  بیشمرین سطح ارتباط و دانشجویان ساه 

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

ده  هر اا ر ست آم   در محی  کار نشان م د

تجربیات عمل  دانشجویان بیشمر باه  اعمماد به نف  

رود. نمایج ها در برقراری ارتباط با افراد باالتر م آن

های مطالعه حاضر همسو مطالعات انجا   رفمه با یافمه

نیست. از دالیل این اخمال  های  بموان به رو  

تحایاات و پرسشنامه مورد انجا  مطالعه در این 

 ها اهار  نمود.اسمفاد  در آن

در مطالعه حاضر میانگین نمر  ارتباط بین فردی در   

از دانشجویان با  بیشمر 17دانشجویان با مع ه باالی 

اما از نظر آماری تنها در  ؛بود ترمع ه پایین

دانشجویان مامای  این اخمال  در میانگین نمر  

دار بود. در مطالعه جویان معن کس  ه   توس  دانش

سلیم  و همکاران، نمایج حاک  از آن بود که با 

افزای  نمر  مع ه در دانشجویان، نمر  مهارت 

 طوریه یافت بارتباط بین فردی آنان نیز افزای  م 

-15ها در مح ود  بین که دانشجویان  که مع ه آن

دست ه را ب 38/97 ±11/12بود، میانگین نمر   12

 17-21ها بین اما دانشجویان  که مع ه آن ؛دن آور

را کس  کرد   31/111 ± 75/9بود، میانگین نمر  

دار آماری معن بودن . هر ان  این اخمال  از نظر 

عملکرد  رس  دانشجویان  که دربه نظر م (. 9) نبود

، به دلیل باال رفمن تر از دیگران هسمن تحصیل  موفق

ارتباط با  در برقراری ف نه خودپن ار  و اعمماد ب

مواته  نسبت به سایر دانشجویان مشکالت کممری

 .هسمن 

نمایج مطالعه حاضر نشان داد دانشجویان باالتر از   

( مهارت 21-25 ساهساه خصوصار  رو  سن  ) 21

تری نسبت به دانشجویان با سن ارتباط  مطلوب

این ارتباط از نظر آماری  هران دارن ،  ترپایین

زاد  و دار نبود. در مطالعه انجا  ه   توس  کریممعن 

داری بین سن همکاران اخمال  آماری معن 

ها وتود های ارتباط  در آندانشجویان و مهارت

تا  18تر )بین که دانشجویان توان طوریه داهت، ب
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تری نسبت به ساه( مهارت ارتباط  پایین 21

 Kuzu عه(. نمایج مطال18) تر داهمن دانشجویان مسن

بر روی دانشجویان پرسماری نشان داد ارتباط  Ekerو 

مسمایم  بین سن دانشجویان و مهارت ارتباط  در 

که با نمایج مطالعه حاضر همسو  ها وتود ن اردآن

 .(19) باه م 

در مطالعه حاضر بین تحصیالت وال ین و همننین   

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

ن پرسماری ارتباط آماری مشاه   نش  و در دانشجویا

دانشجویان مامای  نیز تنها بین ه ل مادر و وضعیت 

دار وتود ارتباط  دانشجویان ارتباط آماری معن 

داهت. نا  خانواد  در اتمماع  کردن فرزن ان و 

ایجاد ارتباط مناس  بسیار مهم بود  و تأثیر آن در 

  در  یری و ره  هخصیت اعضای خانوادهکل

مطالعات اتمماع  به اثبات رسی   است. در مطالعه 

انجا  ه   توس  دسمرنج، میانگین اتمماع  ه ن 

با وضعیت اهم اه مادران و همننین نوع  فرزن ان

در مطالعه (. 21) دار بود  استها معن ه ل آن

نیز نمایج آماری نشان دهن    و همکارانسعی ی 

ر و ارتباط هم ل  دار بین تحصیالت مادارتباط معن 

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

دست آم   در دانشجویان ارتباط ه با نمر  ارتباط  ب

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

Razı  داری بین نیز در مطالعه خود ارتباط آماری معن

تحصیالت وال ین و نمر  ارتباط  دانشجویان 

در مطالعه انجا  ه    (.22) شان ن ادپرسماری ن

 زانیم بین داریمعن ارتباط توس  نصراهلل و همکاران 

فرزن ان آنان   و تر  ارتباط نیوال  التیتحص

تر   وعیه نیشمرینحوی که ب به  زار  کردن 

 التیتحص دارای کهوال ین  در فرزن ان   ارتباط

 (.12) ه  مشاه   بودن  دیپلم ریز ایو  پلمید

و  انیدانشجو یاقمصاد تیوضع نیمطالعه حاضر ب در

 یدر آنان ارتباط آمار یفرد نیارتباط ب تیوضع

 و Erigucمطالعه  یهاافمهیمشاه   نش .  دارمعن 

Kose سطح درآم  خانواد  و  نینشان داد که ب زین

 هیترک یپرسمار انیدر دانشجو یفرد نینمر  ارتباط ب

(. در مطالعه 23) رددار وتود ن ا معن یارتباط آمار

 نیآن بود که ب انگریها بافمهی زیو همکاران ن ی یسع

در   خانواد  و نمر  ارتباط هم ل یاقمصاد تیوضع

دار وتود  معن یارتباط آمار یپرسمار انیدانشجو

مطالعه حاضر همسو  جی( که با نما21) ن اهت

 باه . م

داری های مطالعه حاضر ارتباط آماری معن یافمه  

هاخص تود  ب ن  و وضعیت ارتباط بین فردی  ابینر

در دانشجویان دو  رو  مورد بررس  نشان ن اد. 

ها بیانگر آن است که درک افراد از وضعیت بررس 

ها هان، در میزان رضایت و افسرد   آنظاهری ب ن

مؤثر است هر ان  ق  یا وزن صرفار موتبات این 

العه فیض  و اما در مط ؛کن افسرد   را فراهم نم 

داری بین هاخص تود  همکاران ارتباط مثبت و معن 

 ب ن  و افسرد   وتود داهت. از طرف  افسرد  

و   اتمماع رواب  ، منجر به اخماله در عملکرد ه ل

 حاضر(. هر ان  در مطالعه 24) دهو فردی م نیب

ارتباط آماری بین هاخص تود  ب ن  و وزن افراد با 

دست ه ها بط بین فردی در آنوضعیت و نمر  ارتبا

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

نمونه دانشجویان در  رو  با هاخص تود  ب ن  باال 

دیگری  هود مطالعهباه  که در این زمینه پیشنهاد م 

با ه   اخمصاص  بررس  تأثیر وضعیت ظاهر و 

در هاخص تود  ب ن  افراد با نحو  برقراری ارتباط 

 .دها انجا   یرآن
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 انیو عوامل مرتبط با آن در دانشجو یفرد نیسنجش مهارت ارتباط ب

واقع  و همکاران، تاویت  پژوه  نمایج اسا بر 

 توانای  افزای  باع  توان م  ارتباط ، هایمهارت

 تسمجوی راهبرد بر مثبت تأثیر از طریق مراقبت در

 کس  برای های افزای  تال  با اتمماع  حمایت

 دیگران، افزای  از عاطف  و اطالعات  حمایت

 نا  پییر  با پییری،مسئولیت بردراه کار یریبه

 به کار یری افزای  مشکل، حل و ایجاد خوی  در

 هایتال  ه  ، ریزیمهبرنا مسئله حل راهبرد

 افزای  و حل مشکل برای  رایانهتحلیل و سنجی  

 بر ره  تمرکز با مثبت، مج د ارزیاب  راهبرد کاربرد

 زااسمر  موقعیت در مثبت مفهو  یافمن و هخص 

 (.25د )هو

ثیر أهای غیر قابل کنمره در این مطالعه تاز مح ودیت

تنسیت افراد در برقراری ارتباط بین فردی بود که با 

توته به تع اد بسیار کم دانشجویان پسر مش وه به 

نفر( نسبت  3) تحصیل در رهمه پرسماری این دانشگا 

به کل دانشجویان مورد بررس ، این عامل قابل 

های دیگر این سه نبود. از مح ودیتارزیاب  و ماای

پژوه  آن است که پرسشنامه مورد اسمفاد  در این 

مطالعه تنها به سطوح کل  مهارت ارتباط  افراد 

های دیگر این مهارت که هامل و زیر مؤلفه پردازدم 

مهارت کالم ، هنودی و بازخورد است را مشخص 

 با یگریهود پژوه  د م شنهادیلیا پ ؛نمای نم 

 .ردیها انجا   مؤلفه نیا  ابیبر ارز  یکأت

 

 پیشنهادها

از  مناسب  سطح از سالمت حوز  کارکنان برخورداری

برای  ضروری بسمر ی  عنوان به ارتباط  هایمهارت

 ی  هموار  کیفیت، با هایمراقبت و خ مات ارائه

 اترای  م یران و  یارانسیاست برای اال  اساس 

ارتباط   هایمهارت که نا  آنجای  است. از بود 

 مراکز در مخمل  اهکاه به که پیراپزهک  دانشجویان

هسمن ، بسیار  آموزه  تأثیر یار و درمان -به اهم 

لیا توته به این مهارت و ارتااء  ؛استحائز اهمیت 

دادن آن از دوران دانشجوی  که زمان مناسب  برای 

 یری ارتباط بین فردی با دانشجویان تمرین هکل

و کارکنان بیمارسمان و همننین بیماران    روه هم

ها که مراقبت از آنان زیر نظر مربیان به عه   این  رو 

ه فمن  این   یریهکل یرد،  ا  مهم  در قرار م 

 سنج  راسما این در ق   باه . اولینارتباطات م 

 هاکاسم  کردن برطر  و ممعاقبار هامهارت این میزان

 است. ه فمن  آموزه  هایی دور بر زار طریق از

 

 سپاسگزاری

بهای از کلیه دانشجویان  که وقت  ران وسیلهب ین

خود را صر  انجا  این پژوه  نمودن ، تشکر و 

 هود.ق ردان  م 
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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, t- 

test 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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