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  چکيده

موجود در  يازهاينارتباطي و  يها مهارتوضعيت  کهاز آنجايي . باشد يم يان گروه پزشکيدانشجو يها يژگيو نيتر مهماز  يارتباط يها مهارت :هدف و پيش زمينه

 يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو يارتباط يها مهارتسطح  ين مطالعه با هدف بررسيمورد ارزيابي قرار نگرفته است؛ ا پزشکياين زمينه در بين دانشجويان گروه 

  .بهداشت و درمان خواهند بود، انجام شد يها بخشنده ين آيهمدان که همانا شاغل

بـه روش   هـا  يآزمـودن . همدان انجـام گرفـت   پزشکينفر از دانشجويان دانشگاه علوم  ٤٠٠بر روي  ١٣٨٩در سال  يلين مطالعه توصيفي تحليا :کار مواد و روش

گفتاري، ( ارتباطي يها مهارتو  دموگرافيکاطالعات  کليشامل دو بخش  که اي نامه پرسشانتخاب شده و  دانشکدهدر هر ) انتساب متناسب( يا طبقه گيري نمونه

و بـا   SPSSشده با نـرم افـزار    آوري جمع يها داده. مورد سنجش و تاييد قرار گرفت نامه پرسشپايايي و روايي . کردند تکميلبود را  سؤال ١٨با ) شنود و بازخورد

  .ل گرديديو تحل هيتجزآماري ضريب همبستگي پيرسون، تي دانشجويي و آناليز واريانس  يها آزمون

ارتباطي  يها مهارتسطح . آوردند دست به شنود و بازخورد را ،کالميبراي مهارت  اکتسابدرصد نمرات قابل  ٢/٤٩و  ٢/٥٤، ٤/٥١به ترتيب  ها يآزمودن :ها افتهي

ارتبـاطي در رابطـه بـا     يهـا  مهـارت از نظر ميانگين نمـره   داري معنياختالف . شنود و بازخورد در سطح متوسطي مشاهده شد ،کالميدانشجويان در هر سه بعد 

 يکـديگر شـنود و بـازخورد بـا    همچنـين مهـارت گفتـاري،    ). >٠٥/٠p( ، مقطع تحصيلي و رشته تحصيلي مشاهده شـد تأهلمتغيرهايي همچون؛ جنس، وضعيت 

  . نشان دادند ٠١/٠در سطح  داري معنيهمبستگي مثبت و 

به . ندارد ي، شنود و بازخورد در بين دانشجويان وضعيت مطلوبکالميارتباطي در تمام سطوح  يها مهارتسطح  کهحاضر نشان داد  مطالعه :بحث و نتيجه گيري

  .است يدر بدو ورود دانشجويان به دانشگاه الزام حاًيترجتجربي و  ارتباطي به صورت يها مهارتآموزش  رسد يمنظر 

 کالميارتباطي، دانشجويان، ارتباط  يها مهارت :ها واژه کليد
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  كارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي همدان ١
 )نويسنده مسئول(دانشگاه علوم پزشكي همدان ، اختالالت رفتاري و سو مصرف مواد مركز تحقيقات آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت،دكتراي تخصصي  2
 كارشناس بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي همدان 3

   مقدمه

ـ  يارتباط تعامل و حاصـل آن   باشـد  يمـ ن حـداقل دو انسـان   يب

 بـرآورده گـردد   يتا هدف شود يمافت ياست که فرستاده و در ياميپ

 ياساسـ  يهـا  مهـارت از  يکـ يح، يارتباط صـح  يبرقرار ييتوانا). ۱(

 يبـه حـد  انسـان   يت آن در زندگيو اهم باشد يم ياجتماع يزندگ

، يرشــد انســان ينظــران، اســاس تمــاماز صــاحب ياسـت کــه برخــ 

نــد ارتبــاط يرا در فرآ يبشــر هــاي يشــرفتپو  يفــرد هــاي يبآســ

تا عواطـف   کند يمبه فرد کمک  يارتباط يها مهارت). ۲( اند دانسته

بـه اهـداف    يابيان نموده و در دسـت يب يبه درستخود را  يازهايو ن

ـ يـ در ا). ۳( باشـد  تر موفق ين فرديب ن امـروزه آمـوزش علـوم    ين ب

 يهـا  مهـارت کسـب   يمحض به سـو  يتئور يها آموزشاز  يپزشک

مـورد   يرهـا ين موضـوع از متغ يـ معطوف شده و ا يو ارتباط يانسان

راپزشکان قلمداد يپزشکان و پ ييت و تواناين صالحييقضاوت در تع

 ). ۴(شود  يم
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 ي ، ام فروه صالحي، الهام سمواتيني، دکتر بابک معمجيد براتي
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 يژگـ يو ينتر مهمبه عنوان  يارتباط يها مهارتن راستا يهم در

ه يـ اول يبهداشـت  يهـا  مراقبـت  هيـ افراد شاغل در بخش ارا يالزم برا

 يبرقـرار  يي، توانـا نظـران  صـاحب از  ياريبس). ۵( ف شده استيتوص

سـتم  يافـراد شـاغل در س   يهـا  يژگـ يو نيتر مهمح را از يارتباط صح

 يرا نـوع  يارتبـاط  يهـا  مهارت ١فاربر) ۶( دانند يمبهداشت و درمان 

ل يز تعـد يرا ن ياسترس شغل تواند يمکه  داند يم يتطابق يها مهارت

 ييکه توانـا  اند دادهقات متعدد همواره نشان يتحق ياز طرف). ۷( کند

ن يارتباط مناسب با مراجع يدر برقرار يارائه دهنده خدمات بهداشت

ز خواهـد  يـ ن نيمـراجع  يتمنديزان رضايدر م يا کنندهن يينقش تع

  ). ۸( داشت

درصـد   ۵/۴۷و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که  ييرضا

 ۵/۱۷درصد متوسط و تنها  ۳۵ف، يضع يارتباط يها مهارتپزشکان 

ـ ). ۹( خوب دارنـد  يدرصد مهارت ارتباط ز در يـ ن ين مشـرف يهمچن

م خـانواده، عملکـرد   يه خـدمات تنظـ  يـ عملکرد ماماها در ارا يبررس

 يابيـ ف ارزيدر مراکز بهداشت را ضع ييتمام کارکنان ماما يا رهمشاو

در  يارتبــاط يز توانمنــديـ ر گزارشــات نيدر سـا ). ۱۰( کـرده اســت 

 ين در حـال يـ و نارسا گـزارش شـده و ا   يناکاف يبهداشت يها مراقبت

ــان بهداشــت ييهــر جــااســت  ــه کارکن در  يصــينقاو  يينارســا يک

دارنــد، راه حــل آن تــدارک آمــوزش مــداوم  يارتبــاط يهــا مهــارت

و  يپزشـک  النيالتحصـ  فـارغ ان و يدانشـجو  يبرا يارتباط يها مهارت

قـات  يتحق يل جلسات باز آمـوز يرغم تشک ياست که عل يراپزشکيپ

ک مانع قدرتمند يرموثر هنوز به عنوان ينشان داده است، ارتباطات غ

 يزمـان کـاف   يوقت). ۱۱،۱۲( گردد يممحسوب  يدر مراقبت بهداشت

 يامـدها يارتباط مناسب و مـوثر بـا مـددجو نشـود، پ     يصرف برقرار

 يامـدها نـه تنهـا جنبـه روانـ     ين پيخواهد داشت ا به همراه ياريبس

دارد، ....) ل دوره درمـان و يـ تکم( يو رفتـار ) يتمندياحساس رضـا (

زان يـ سـالمت و م  يهـا  شـاخص ر بهبود ينظ يجسم يها جنبهبلکه 

ان ذکـر اسـت کـه    يشـا ). ۱۳( دهـد  يمـ قـرار   ريتأثرا تحت  يبهبود

                                                
1 Farber 

: همچون يماران اثرات مثبتين و بيح در مراجعيارتباط صح يبرقرار

، يتمنديش رضـا ي، کاهش درد و اضـطراب، افـزا  ياتيم حيبهبود عال

دارد؛  يدرمـان  يها برنامهو مشارکت بهتر در  يدرمان ياهمدياارتقاء پ

ص، ياشـتباه در تشـخ  گر، اخـتالل در ارتبـاط منجـر بـه     يد ياز سو

زان ارائـه اطالعـات از   يـ مار در درمان و کـاهش م يکاهش مشارکت ب

  ). ۱۴( شود يمماران يب يسو

ن آن يت خدمات انجـام شـده، مبـ   يفينه کيکه در زم يقاتيتحق

و ارتبـاط ارائـه دهنـدگان خـدمات      يبهداشـت  يهـا  مشاورهاست که 

 يوقت يتف است حياز کشورها ضع يارين در بسيبا مراجع يبهداشت

د منتقل کنـد، ارتبـاط   يبا ياميکه چه پ داند يمارائه دهنده خدمات 

 يت امـر برقـرار  يـ با توجـه بـه اهم  ). ۱۵،۱۶( کند ينمبرقرار  يموثر

ن يارتباط بـا مـراجع   يموجود در امر برقرار صينقاارتباط و مشاهده 

ن ياد مراجعيتعداد ز يو از طرف يو درمان يدر بخش خدمات بهداشت

گوناگون بـه پرسـنل شـاغل در مراکـز      يها مراقبتافت يدر يکه برا

 يا مطالعـه ن ياز بـه انجـام چنـ   ي، نکنند يممراجعه  يدرمان يبهداشت

 يهـا  مهـارت سـطح   ين مطالعـه بـا هـدف بررسـ    يلذا ا. احساس شد

ن يهمدان که همانا شـاغل  يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو يارتباط

شـده اسـت؛    يبهداشت و درمان خواهند بود طراح يها بخشنده يآ

جهـت   يمناسـب  يکـاربرد  ين پژوهش راهکارهـا يج ايد است نتايام

در کادر بهداشـت و درمـان کشـور فـراهم      ها مهارتن يارتقاء سطح ا

  .دينما

  

  کارمواد و روش 

 ۴۰۰ک مطالعه توصيفي مقطعي بود که بـر روي  ين پژوهش يا

. شهر همـدان انجـام گرفـت    پزشکينفر از دانشجويان دانشگاه علوم 

 احتمالي متناسب گيري نمونه با نسبتي صورت به گيري نمونه روش

 شـده  گرفتـه  نمونـه  گيـري،  شيوه نمونه اين در .شد انجام ٢حجم با

 مـورد  يها نمونه. ديگرد تعديل مورد بررسي، جامعه حجم به نسبت

                                                
2 Probability Proportionate to Size Sampling 
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و  دانشـکده بـر اسـاس نـوع جـنس،      پزشـکي از دانشـگاه علـوم    نظر

احتساب  که شدند انتخاب يا گونهدانشجويان به  تحصيلي يها رشته

 دانشگاه هر در فوق فاکتورهاياز  يکبر اساس هر  ها نمونه متناسب

  .شود گرفته نظر در

آمـده بـا مسـئولين     بـه عمـل   يهـا  يهماهنگدر ابتدا بر اساس 

از  دانشـکده جنسـيت و نـوع    تفکيـک دانشگاه ليست دانشجويان به 

واحدهاي مربوطه اخذ و پس از انجام برآوردهاي آماري تعداد نمونـه  

در مرحله بعـد ضـمن در   . مشخص گرديد دانشکدهمورد نظر در هر 

نظر گرفتن ليست دانشجويان و با استفاده از جدول تصادفي اعـداد،  

 تکميـل جهـت  . انتخـاب شـد   دانشـکده رد مطالعه در هـر  جامعه مو

 در ايـن زمينـه   کـه نفر پرسشـگر   چهار دانشگاه از در ها نامه پرسش

 از ايـن پرسشـگران پـس    .بودند، استفاده شد ديده را الزم يها دوره

کسـان  يل يـ تکم يالزم برا يها ييراهنما، يهيجلسه توج در شرکت

خـود بـه    ضـمن معرفـي   پرسشـگران . کردنـد افت يرا در نامه پرسش

ــژوهش را نيــز بيــان  دانشــجويان، هــدف از اجــراي . نمودنــد يمــپ

و بـه   شد يمدر اختيار دانشجويان قرار داده  پاکتداخل  نامه پرسش

 هـا  نامـه  پرسـش  بـر روي  خـود  نـام  نوشتن از که شد يم تأکيد ها آن

 ضمن ها نامه پرسش تمام که شد يم داده و اطمينان نمايند خودداري

 .شـوند  يم گردآوري جا يک آماري تحليل بودن، براي رمانهحفظ مح

به  را خود هاي نامه پرسش ،ها پرسش به از پاسخگويي پس دانشجويان

در صـورت عـدم    کـه اسـت   ذکرقابل . دادند يمگروه تحقيق تحويل 

 دانشـکده تمايل و خروج دانشجويان از مطالعه با توجه به سهميه هر 

تحصيلي نمونه جايگزين به روش تصادفي ساده انتخـاب   يها رشتهو 

 هـر  هماننـد  .گرفـت  يمـ در اختيار پرسشـگران قـرار    ها آنو تعداد 

 بـا  هـا  نامـه  پرسـش  از شماري ديگر، اي نامه پرسشمقطعي  پژوهش

 از يده پاسخالگوي  نيز و سؤاالت از ماندن تعدادي پاسخ بي به توجه

 تکثيـر  نامه پرسش ۵۰۰در مجموع تعداد  .شدند حذف نهايي تحليل

شـرايط   نامـه  پرسـش  ۴۰۰ کـه و در اختيار جامعه آماري قرار گرفت 

گويـاي ميـزان    نکتـه انجام تجزيه و تحليل آماري را دارا بود و ايـن  

  .درصدي دانشجويان در اين مطالعه را دارد ۸۰ ١يده پاسخ

گزارش  دخو به صورت و کتبي نامه پرسشاز  استفاده با اطالعات

 شامل شـش  کليدر دو بخش  نامه پرسش. بود شده دهي گردآوري

مطالعه در بخـش اول   مورد افراد دموگرافيکمشخصات  درباره سؤال

ارتباطي در بخـش دوم   يها مهارتاستاندارد  نامه پرسشو همچنين 

اسـتاندارد و از گونـه فارسـي     نامـه  پرسـش ايـن  . طراحي شـده بـود  

را در سـه   يارتبـاط  يها مهارت که باشد يم) ۱۷( ٢بورتن نامه پرسش

 نامه پرسش .دهد يم، شنود و بازخورد مورد بررسي قرار يسطح کالم

در رابطه با مسـائلي   کالمي يها مهارتارتباطي در بخش  يها مهارت

ـ  هـاي  المثل ضربانه و يهمچون بکار بردن اصطالحات عام در  يمحل

و شـمرده صـحبت   ، استفاده از زبان رايـج، آرام  کردنخالل صحبت 

) مخالفم کامالً( ۱با مقياس  سؤال ششو موارد ديگر در قالب  کردن

همچنـين   .مـورد بررسـي قـرار گرفـت     يا نهيگز) موافقم کامالً( ۵تا 

دن يهمچون گوش دادن و شـن مسائلي شنود در رابطه با  يها مهارت

 يهـا  صـحبت ه بهم هستند، تالش جهت ارزيـابي  يان شبيدو جر که

 سؤال ششافراد در جريان فرآيند گوش دادن و موارد ديگر در قالب 

 انعکاسبازخورد در رابطه با مسائلي همچون  يها مهارتو در نهايت 

انداختن  ريتأخبا ، نشدن در زمان ارائه بازخورد يواقعيات و احساسات

و موارد ديگـر در  بيشتر بر روي مسئله  تمرکزو  تفکربازخورد جهت 

) مـوافقم  کـامالً ( ۵تـا  ) مخالفم کامالً( ۱با مقياس  سؤال ششقالب 

جداگانه  به صورتنمره هر مهارت . قرار گرفت يابيمورد ارز يا نهيگز

در هر سـطح محاسـبه    سؤاالتاز جمع نمرات مربوط به  کلو نمره 

باالتر  يدهنده مهارت ارتباطن امتياز باال نشا که يبه طور؛ گردد يم

، نامـه  پرسـش  ييايسنجش پا به منظور. بوددر آن بعد خاص خواهد 

از نظـر   کـه ان دانشـگاه  ينفر از دانشـجو  ۳۰ يبر رو يا مطالعهش يپ

ر انجام شد، کـه بـ   هدف بودند جمعيت شبيه دموگرافيک مشخصات

مقدماتي ميزان ضريب همبستگي  مطالعه نياز ا حاصله نتايج اساس

                                                
1 Response Rate 

2 Burton GE 
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 ذکـر قابـل  . بدسـت آمـد   ۷۵/۰برابر با  )کرونباخ الفا( سؤاالتدروني 

در مطالعـه مشـابه ديگـري نيـز      نامه پرسشروايي و پايايي  کهاست 

  ). ۱۸( مورد تاييد قرار گرفته است

با استفاده از  ها دادهاطالعات، تجزيه و تحليل  آوري جمعپس از 

 هـا  نيانگيمتي دانشجويي در رابطه با مقايسه  پارامتريک يها آزمون

ه مستقل از هم براي متغيرهايي مثـل جـنس، وضـعيت    در دو جامع

طرفـه بـراي مقايسـه     يـک و شغل؛ همچنين آنـاليز واريـانس    تأهل

در بـيش از دو جامعـه مسـتقل از هـم از جملـه رشـته        هـا  نيانگيم

در . تحصيلي، وضعيت معدل، مقطع تحصـيلي و سـن اسـتفاده شـد    

ــا اســتفاده از آزمــون همبســتگي پيرســون رابطــه ســطوح  ــان ب  پاي

  .ارتباطي مورد بررسي قرار گرفت يها مهارت

  

  ها افتهي

شهر همدان  يها دانشگاهان ينفر از دانشجو ۴۰۰ن پژوهش يدر ا

 شـرکت دامنـه سـني    .کردنـد  تکميـل مورد نظـر را   هاي نامه پرسش

 ۲/۲۱سال با ميانگين سني  ۳۲تا  ۱۸در اين پژوهش بين  کنندگان

تـا   ۲۱در گروه سـني   کنندگان شرکتدرصد از  ۵/۵۳ کهسال بود 

درصد  ۵/۶۳درصد از دانشجويان دختر،  ۵/۵۶. سال قرار داشتند ۲۵

 ۷/۳۰ارشـد،   کارشناسـي درصد در مقطع  ۷/۳، کارشناسيدر مقطع 

 دکتـراي درصـد در مقطـع    ۲و  يا حرفـه  دکتـري درصد در مقطـع  

درصـد از دانشـجويان    ۹۰بالغ بر. تخصصي مشغول به تحصيل بودند

در  هـا  آندرصـد از   ۸/۶۸وهش را افراد مجرد و در پژ کننده شرکت

 کـل ت معـدل  يبررسـي وضـع  . داشـتند  سـکونت خوابگاه دانشجويي 

درصـد از   ۳/۵۸در مطالعه نشـان داد کـه    کننده شرکتدانشجويان 

درصد داراي  ۵/۳۹، )۹۹/۱۶تا  ۱۴( معدل گروه ب يدانشجويان دارا

  . داشتندو مابقي در گروه ج قرار ) ۲۰تا  ۱۷( معدل گروه الف

ارتباطي دانشـجويان   يها مهارتت يوضع ۱نتايج جدول شماره 

با در نظـر گـرفتن    که دهد يمهمدان را نشان  پزشکيدانشگاه علوم 

 ۳/۴۹و  ۲/۵۴، ۴/۵۱ کننـدگان  شرکتشده،  کسبميانگين نمرات 

، شنود و بازخورد را کالمي يارتباط يها مهارتن نمره يانگيدرصد م

ن يـ پـژوهش در ا  يهـا  يآزمـودن ن ي؛ همچناند کرده کسبب يبه ترت

درصـد حـداکثر نمـره قابـل      ۳/۴۹و  ۲/۵۴، ۴/۵۱ب يمطالعه به ترت

 اند آورده، شنود و بازخورد را بدست يکالم يها مهارت ياکتساب برا

درصد برآورد شده بود  ۶/۵۱ يزان در حالت کلين ميکه در مجموع ا

ان يدانشجو يارتباط يها مهارتسطح  که باشد يم نکتهو گوياي اين 

   .در حد متوسط بوده است

  دانشجويان يارتباط يها مهارت اکتسابنمره قابل  حداکثردرصد ميانگين از ، اکتسابمحدوده نمره قابل  ،انحراف معيار ميانگين، ):۱(شمارهجدول 

  
نشـان داد کـه شـرکت     يمهـارت کالمـ   هـاي  مولفـه ر يز يبررس

همچـون اسـتفاده از    هـايي  مولفـه کنندگان در مطالعه در رابطـه بـا   

و ) درصـد  ۵/۷۶( ييخـاص در زمـان پاسـخگو    يهـا  نمونها ي ها مثال

 ۸/۶۶( گـران يدرک بهتـر د  يصحبت کـردن بـرا   تر شمردهو  تر آرام

همچون ارائـه   يت مطلوب و در خصوص مولفه ايوضع يدارا )درصد

 يت نـامطلوب يدر وضـع  )درصـد  ۴۶( يکلـ  يهـا  واژهدر قالب  ها دهيا

ان شرکت کننده در مطالعه در رابطـه بـا   ين دانشجويهمچن. اند بوده

 يابيـ ارز جهـت  همچـون تـالش   هـايي  مولفـه شـنود در   يها مهارت

  يارتباط يها مهارت ميانگين  انحراف معيار  اکتسابمحدوده نمره قابل   اکتسابنمره قابل  حداکثردرصد ميانگين از 

  يکالممهارت   34/18  1/5  6 - 30  % 4/51

  مهارت شنود  01/19  1/5  6 - 30  % 2/54

  مهارت بازخورد  85/17  8/5  6 - 30  % 3/49

  ارتباطي يها مهارت کلينمره   19/55  3/1  18 - 90  % 6/51
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ت يدر وضـع  )درصـد  ۸/۵۵( کـردن  گـوش  زمان در فرد يها صحبت

 متعـدد کلمـات   يمثل عدم توجه بـه معنـا   هايي مولفهمطلوب و در 

 دنين دو واژه گــوش دادن و شــنيز بــيو عــدم تمــا )درصــد ۵/۴۶(

 ين راسـتا بررسـ  يدر هم. باشند يم يت نامطلوبيدر وضع )درصد۶۴(

ز نشان داد که شـرکت کننـدگان در   يبازخورد ن يها مهارتت يوضع

 يريـ گ بهـره  نحـوه  بـر  بازخورد همچون تمرکز يه امطالعه در مولف

 يت مطلـوب و در مـوارد  يدر وضـع  )درصد ۵/۶۳( ها دهيا از شنونده

 زمـان .. .و ديـ بده ادامه است، خوب همچون يکلمات از مثل استفاده

 شـماره  جدول( باشند يم يت نامطلوبيدر وضع )درصد ۵/۳۵( شنود

۲(.  

  دانشجويان شرکت کننده در مطالعه يارتباط يها مهارت هاي مولفهر يز يع فراوانيتوز ):۲(شمارهجدول 

  مطلوب

 )درصد( تعداد

  مطلوب نسبتاً

 )درصد( تعداد

  نامطلوب

 )درصد( تعداد
 سؤال

  

٥/٧٦(   ٣٠٦( 

 )٢٦٧) ٨/٦٦  

 )١٨٧) ٧/٤٦  

 )٢٥٩) ٨/٦٤  

 )٢٣٩) ٨/٥٩  

 )١١٩) ٨/٢٩ 

  

١١(   ٤٤( 

 )٦٧) ٨/١٦  

 )٩٠) ٥/٢٢  

 )٥٦) ١٤  

 )٧٣) ٢/١٨  

 )٩٧) ٢/٢٤ 

  

٥/١٢(   ٥٠( 

 )٦٦) ٥/١٦  

 )١٢٣) ٨/٣٠  

 )٨٥) ٢/٢١  

 )٨٨) ٢٢  

 )١٨٤) ٤٦ 

 يکالم يها مهارت

 ييخاص در زمان پاسخگو يها نمونها ي ها مثالاستفاده از 

 گرانيدرک بهتر د يصحبت کردن برا تر شمردهو  تر آرام

 شدن سکوت در جلسهعدم احساس خجالت، زمان حاکم 

 در خالل صحبت ها المثل ضربانه و يبکار بردن اصطالحات عام

 زمان صحبت کردن يو تخصص يفن يها واژهعدم استفاده از 

 يکل يها واژهدر قالب  ها دهياارائه 

  

٥٤(   ٢١٦( 

 )١١٥) ٧/٢٨  

 )١٩٨) ٥/٤٩  

 )٢٢١) ٣/٥٥  

 )٨٩) ٢/٢٢  

 )٢٢٣) ٨/٥٥ 

  

٢١(   ٨٤( 

 )٩٩) ٨/٢٤  

 )٧٨) ٥/١٩  

 )١١٣) ٢/٢٨  

 )٥٥) ٨/١٣  

 )٧١) ٨/١٧ 

  

٢٥(   ١٠٠( 

 )١٨٦) ٥/٤٦  

 )١٢٤) ٣١  

 )٦٦) ٥/١٦  

 )٢٥٦) ٦٤  

 )١٠٦) ٥/٢٦ 

 شنود يها مهارت

 جيبا زبان را ييآشنا

 متعدد کلمات يتوجه به معان

 شتر به گوش کردن تا صحبت کردنيل بيتما

 ياز حواس پرت يريموضوع جهت جلوگ يتمرکز کامل بر رو

 ه بهم هستنديان شبيدن دو جريگوش دادن و شن

 فرد در زمان گوش کردن يها صحبت يابيتالش جهت ارز

  

٤٤(   ١٧٦( 

 )٢١١) ٨/٥٢  

 )٢٢٦) ٥/٥٦  

 )٢١٥) ٨/٥٣  

 )٢٥٤) ٥/٦٣  

 )١٦٤) ٤١ 

  

٥/٢٠(   ٨٢( 

 )١١٣) ٢/٢٨  

 )١١٦) ٢٩  

 )١٠٨) ٢٧  

 )١٠٤) ٢٦  

 )١٥٣) ٢/٣٨ 

  

٥/٣٥(   ١٤٢( 

 )٧٦) ١٩  

 )٥٨) ٥/١٤  

 )٧٧) ٢/١٩  

 )٤٢) ٥/١٠  

 )٨٣) ٨/٢٠ 

 بازخورد يها مهارت

 زمان شنود.. .و ديادامه بده، خوب استهمچون  ياستفاده از کلمات

 شدن يز از احساساتيات و پرهيتالش جهت انعکاس واقع

 از به بازخورد در طرف مقابلينان از نياطم

 فکر کردن قبل از ارائه بازخورد دادن ياختصاص زمان برا

 ها دهياشنونده از  يريتمرکز بازخورد بر نحوه بهره گ

 داند يم را آن، کند يماشتباه  يشخص ينکه وقتينان از ايعدم اطم

  
 طرفـه  کيـ انس يز واريمستقل و آنال يت يآمار يها آزمونج ينتا

ارتبـاطي دانشـجويان    يهـا  مهارت يسه ميانگين نمره کليجهت مقا

 ک نشـان داد يـ دموگراف يهـا  يژگيوشرکت کننده در مطالعه از نظر 

 يدر رابطـه بـا متغيرهـاي    داري معنـي که اختالف ) ۳جدول شماره (

، ميـزان معـدل و مقطـع    تأهلمثل؛ جنس، رشته تحصيلي، وضعيت 

ن مطالعـه  يـ در ا). > ۰۵/۰Pvalue( ان وجـود دارد يتحصيلي دانشجو

و  ييمامــا يهــا رشــتهان ين دانشــجوير و همچنــان دختــيدانشــجو

. برخوردار بودند يتر مطلوبت ين از وضعيرينسبت به سا يراپزشکيپ

 يل در دوره دکتـرا يان مشغول به تحصـ يقابل ذکر است که دانشجو
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  . برخوردار بودند يباالتر يارتباط يها مهارتز از سطح يمعدل الف ن يو دارا متأهل، يا حرفه

  ارتباطي  يها مهارتن نمره يانگيسه ميمستقل جهت مقا يو ت طرفه کيانس يز واريج آنالينتا ):۳(شمارهجدول 

  ک يان بر حسب متغيرهاي دموگرافيدانشجو

  کيدموگراف يمتغيرها  تعداد ميانگين انحراف معيار جه آزمونينت

 

t = ۱۸۱/۵-  

Pvalue < ۰۵/۰  

 

۷/۱۳  

۲/۱۲  

 

۳/۵۱  

۱/۵۸  

 

۱۷۴ 

۲۲۶ 

  جـنــس 

 پسر 

 دختر 

F = ۰۰۳/۵  

Pvalue < ۰۵/۰  

 

۰/۱۵  

۹/۱۳  

۴/۷  

۵/۱۲  

۸/۱۱  

۰/۱۴  

 

۶/۵۶  

۵/۵۳  

۹/۵۹  

۸/۴۹  

۳/۵۵  

۱/۶۱  

 

۹۲ 

۵۳ 

۴۴ 

۹۱ 

۸۴ 

۳۶ 

 رشته تحصيلي

 بهداشت 

يپرستار   

يراپزشکيپ   

يپزشک   

يدندان پزشک   

 مامايي 

 

t = ۷۶۲/۲  

Pvalue < ۰۵/۰  

 

۸/۱۸  

۴/۱۲  

 

۶/۶۰  

۵/۵۴  

 

۴۰ 

۳۶۰ 

  تأهلوضعيت 

 متأهل 

 مجرد 

F = ۳۷۷/۴  

Pvalue < ۰۵/۰  

 

۳/۱۴  

۴/۱۲  

۴/۱۱  

 

۴/۵۷  

۸/۵۳  

۲/۴۹  

 

۱۵۸ 

۲۳۳ 

۹ 

ت معدل يوضع  

)۲۰تا  ۱۷( معدل الف   

)۹۹/۱۶تا  ۱۴( معدل ب   

)۱۴از  تر کم( معدل ج   

F = ۷۹۰/۴  

Pvalue < ۰۵/۰  

 

۸/۱۳  

۳/۱۱  

۴/۱۵  

۰/۱۱  

 

۸/۵۵  

۲/۵۴  

۵/۵۹  

۵/۳۹  

 

۲۵۴ 

۱۵ 

۱۲۳ 

۸ 

 مقطع تحصيلي 

يکارشناس   

ارشد يکارشناس   

يا حرفه يدکتر   

تخصصي دکتراي   

F = ۶۴۷/۱  

Pvalue = ۱۷۸/۰  

 

۷/۱۳  

۶/۱۲  

۵/۱۵  

۸/۲۶  

 

۱/۵۴  

۵/۵۵  

۵/۵۸  

۷۱ 

 

۱۶۸ 

۲۱۴ 

۱۶ 

۲ 

يسن يها گروه  

سال ۲۰تا  ۱۵  

سال ۲۵تا  ۲۱  

سال ۳۰تا  ۲۶  

سال ۳۵تا  ۳۱  

t = ۸۳۶/۱  

Pvalue = ۰۶۷/۰  

 

۷/۱۶  

۰/۱۳  

 

۳/۶۰  

۹/۵۴  

 

۲۱ 

۳۷۹ 

  يت شغليوضع

 شاغل 

 غير شاغل 

ـ  يت رابطـه همبسـتگ  يوضع ۴که جدول شماره  گونه همان ن يب

، سـطوح مهـارت   دهد يمسطوح مهارت ارتباطي دانشجويان را نشان 

همبسـتگي مثبـت و    يکـديگر با ) شنود و بازخورد ،کالمي( ارتباطي

  ).> ۰۵/۰Pvalue( دارند داري معني
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  ارتباطي دانشجويان يها مهارتبين سطوح  يرابطه همبستگ ):۴( شمارهجدول 

  بازخوردمهارت   مهارت شنود  مهارت گفتاري  متغير

    ۱  مهارت گفتاري

  ۱  ۵۱۷/۰**  مهارت شنود

 ۱  ۵۲۵/۰**  ۵۳۲/۰**  مهارت بازخورد

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

  
  بحث و نتيجه گيري

ارتبـاطي   يهـا  مهـارت بررسـي سـطح    پـژوهش بـا هـدف    ايـن 

اميـد اسـت بـا     دانشجويان و برخي عوامل مرتبط با آن انجام شده و

در  مؤثري راهکارهايپژوهش حاضر بتوان  يها افتهيل يه و تحليتجز

در اين . نمود ارتباطي دانشجويان ارائه يها مهارتبهبود سطح  جهت

نمره قابل اکتساب را براي  حداکثراز  درصد ۴/۵۱ ها يآزمودنمطالعه 

مطالعه حسين  يها افتهياين نتايج با . اند آوردهبدست  کالميت مهار

 کـه ) ۲۰( ١و بـاير ) ۴( همکـاران ، خـاتمي و  )۱۹( همکـاران چاري و 

را  پزشـکي علـوم   يهـا  دانشگاهدانشجويان  کالمي يها مهارتسطح 

 نکـرده را در سطح خوبي گزارش  ها مهارتو ميزان اين  کردهبررسي 

در ايـن بـين عبـاراتي    . دهـد  يمـ و مطابقـت نشـان    يخوان همبودند، 

ا ي ها مثالاز  کنم يم يهستم، سع ييدر حال پاسخگو يوقت" همچون

شـده و   کسبن نمره يشتريداراي ب" استفاده کنم  يخاص يها نمونه

ان يـ ب يکلـ  يها واژهرا در قالب  ميها دهيا، کنم يممن تالش " عبارت 

 که آنچه. شده در اين مهارت بودند درکنمره  ترين کمداراي " کنم 

دانشـجويان   کالمـي  يهـا  مهـارت بر سطح  زيادي عوامل است مسلم

 فردي و خانوادگي، خصوصيات ،ها آنو عقايد  ؛ نظراتگذارد يم تأثير

 و اجتمـاعي  ميزان روابط با همساالن و آشنايان و وضعيت اقتصادي

 يهـا  مهـارت  کهيي از آنجا. موارد باشد اين جمله از تواند يم تبليغات

آمده  به حسابنياز اساسي و ويژه  يکمناسب در دانشجويان  کالمي

، لذا الزم است باشد يم ها آنزندگي طول عمر  سبکدهنده  شکلو 

بـا در نظـر گـرفتن     ها دانشگاهتئوري و عملي  يآموزش يها برنامهدر 

                                                
1 Bayer 

و عوارض  ها مهارتاين  يريکارگ بهمسائل فوق بر اهميت يادگيري و 

  .د گردديبراي دانشجويان تاک ها آناحتمالي عدم آشنايي با 

 بـازخورد دانشـجويان،   يهـا  مهـارت در رابطه با بررسـي سـطح   

نشـان   کـه  انـد  آوردهاز نمـره قابـل اکتسـاب را بدسـت      درصد۳/۴۹

 يبـازخوردي خـوب   يهـا  مهـارت از سطح  يپژوهش يواحدها دهد يم

ش با نتايج مطالعات مشابه در اين اين بخ يها افتهي. برخوردار نبودند

در ايـن بـين عبـاراتي    ). ۱۸-۲۰( دهـد  يمـ نشـان   يخـوان  همزمينه 

"  هـا  دهيـ ا از شـنونده  يريـ گ بهـره  نحوه بر بازخورد تمرکز" همچون

 يکلمـات  از اسـتفاده " شـده و عبـارت    کسـب ن نمـره  يشتريداراي ب

 تـرين  کـم داراي " شـنود  زمـان .. .و ديبده ادامه است، خوب همچون

از عوامل  يکي کهبديهي است . شده در اين مهارت بودند درکنمره 

نبـود  . ارتباط موثر، داشتن بـازخورد مناسـب اسـت    يمهم در برقرار

ارتباط  يبه عنوان عامل اختالل در برقرار توان يمرا در واقع  بازخورد

ــ  ســم ســنجش ياطالعــات بــازخورد، در واقــع مکان .کــرد يمـوثر تلق

 تـوان  يم آناز  گيري بهره با که شود يممحسوب  ارتباطات ياثربخش

 يهـا  برنامـه ، لذا الزم اسـت در  برد يپ يزان اثر اقدامات ارتباطيبه م

   .به اين مسئله توجه شود ها دانشگاه يآموزش

 ها يآزمودندر بررسي سطح مهارت شنود در بين دانشجويان نيز 

 يهـا  افتـه ي که اند آوردهاز نمره قابل اکتساب را بدست  درصد ۲/۵۴

 ).۱۸،۲۰( دهـد  يمـ نشان  يخوان هماين بخش نيز با مطالعات مشابه 

» دادن گـوش «و » دنيشن« واژهدو  بيندر پژوهش  کنندگان شرکت

در متـون مختلـف ايـن دو واژه بـا      که يدر حالنبودند،  قائل تفاوتي

 صـرفاً  فعاليـت  يـک » دنيشـن «، کـه  نحوي بهدارند  تفاوت يکديگر
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 انسان حافظهو  ذهنبر حواس،  عالوه» دادن گوش« ولي است حسي

 سؤاالت به کنندگان شرکت پاسخهمچنين  .)۱۷( دارد دخالت آندر 

» برداشـت  سوء« عاملبه  کنندگان شرکت کهداد  نشانشنود  مهارت

. دهنـد  ينمـ اهميـت چنـداني    مقابـل  طـرف  توسـط خود  سخناناز 

خـود را از   درک توان ميدادن،  گوش چگونه فراگيريبا  که يدرحال

ــب ــ  مطال ــود بخش ــوءتفاهمو از  هديبهب ــا س ــوگيري ه ــرده جل و  ک

 توجـه ن، يهمچن. )۲۱( داد افزايش مذاکرهخود را در  يها يتوانمند

 اطالعـات  مبادلـه و  صـراحت  فرهنگ گسترشو  دادن گوش، کردن

 زنـدگي در  سـوءتفاهم بـا   مقابلـه  يهـا  راه نيمـؤثرتر  ازجمله صحيح

 گـوش  بـه  کننـدگان  شـرکت  لذا توجه بيشتر. است شخصيو  شغلي

 يـک جاد يو ا سوءبرداشتاز  جلوگيريدر  عاملي عنوان بهموثر  دادن

از اهميـت بسـيار بـااليي برخـوردار      گرانيبا د مناسب انساني ارتباط

  ).۲۱( باشد يم

پـژوهش حاضـر برتـري     يها افتهيشايان توجه در  نکاتاز  يکي

ارتباطي در گروه دختـران نسـبت بـه     يها مهارتسطح نمرات  کلي

 نشـان  يخـوان  هـم اين يافته بـا نتـايج مطالعـات مشـابه     . پسران بود

از ارتباطـات دوران   يا عمـده بخـش   کـه از آنجـا  ). ۱۱، ۱۹( دهد يم

) همساالن همجنس حاًيترجو ( تحصيل محدود به روابط با همساالن

و با توجه به تفاوت ماهيت ارتباطات دختـران و پسـران بـا     باشد يم

يافته مورد بحث در پژوهش حاضر را تبيين  توان يم) ۲۲( همساالن

بـا ارتقـاء    يارتبـاط  يهـا  مهـارت ش سـطح  يدرباره افزا توان يم. کرد

کـه تجربـه    کـرد ن احتمـال را مطـرح   يمقطع تحصيلي دانشجويان ا

ــاالتر تحصــيلي دانشــجويان در مقــاطع تحصــيل  ــد يمــي ب  يرو توان

 يهـا  مهـارت همچنـين ميـزان   . بگـذارد  ريتـأث  يارتبـاط  يها مهارت

نسـبت   پزشکيتحصيلي همچون رشته  يها رشتهارتباطي در برخي 

ناشي از عدم وجود واحد درسي بـه ايـن    تواند يمديگر  يها رشتهبه 

 يها رشتهدر  کهنام يا مشابه در سرفصل دروس اين رشته باشد چرا 

پرستاري و بهداشتي واحد آموزش بهداشت  يها رشتهديگر، همچون 

توجـه   کـه واحد درسـي گنجانـده شـده اسـت      به عنوانو ارتباطات 

هـر سـه سـطح    . ديـ نما يمـ بيشتر مسئولين به اين مسئله را ايجاب 

دارنـد،   داري معنـي همبسـتگي مثبـت و    يکـديگر مهارت ارتباطي با 

ارتباطي،  يها مهارتاز سطوح  يک ش و ارتقاء هرينکه با افزايا يعني

ارتباطي  يها مهارتت يوضع توان يمسطوح ديگر نيز افزايش يافته و 

اين بخش نيز با نتايج مطالعـات موجـود    يها افتهي. ديرا بهبود بخش

گروه  کارکنانارتباطي دانشجويان و  يها مهارتبه بررسي سطح  که

نشـان   يخوان مهدرگير در خدمات بهداشت درماني پرداخته  پزشکي

  ).۱۱،۱۸،۱۹( دهد يم

سـطح   کـه حاضـر نشـان داد    مطالعـه  يهـا  افتـه ي کلـي بـرآورد  

در بين  ، شنود و بازخوردکالميارتباطي در تمام سطوح  يها مهارت

ــاي    دانشــجويان وضــعيت مناســبي را نداشــته و در برخــي متغيره

 يهـا  تفـاوت همانند جنس، سن و رشته تحصـيلي نيـز    دموگرافيک

 يها مهارتآموزش  رسد يمبه نظر . شود يمآماري مشاهده  دار معني

در بـدو ورود دانشـجو بـه     حـاً يترجارتباطي بايد به صورت تجربي و 

انجام شود و سـپس بـه صـورت سـمينارهاي      پزشکيدانشگاه علوم 

 تـداوم بازآموزي در دوران تحصيل و پس از دوران دانش آمـوختگي  

ــان آمــوزش اوليــه   ــرا در زم ــد؛ زي  يهــا محــدودهاســت  ممکــنياب

همواره با تغيير و تحول جامعه به  کهوجود داشته باشد  يا ناشناخته

 ها مهارتو ما نيز از آن بي اطالع هستيم و آموزش اين  ديآ يموجود 

). ۲۳( کنـد بايد همگام با تغييرات جامعه و نيازهاي مردم پيشـرفت  

ارزيـابي نيـز    يهـا  روشبهتر اسـت   ها مهارتهمزمان با تدريس اين 

  .لحاظ شود

ان ين دانشجوينحوه انتخاب تصادفي ساده افراد مورد مطالعه از ب

 ليـ به دل، دانشکدهتعيين شده براي هر  يها هيسهمشهر همدان در 

ــه  از  يکــي تــوان يمــبرخــي دانشــجويان را  شــرکتعــدم تمايــل ب

ان کرد؛ اگر چه انتخاب نمونه مبتني يمطالعه حاضر ب يها تيمحدود

در چنـين   لـيکن  و باشـد  يمـ ف بهتـرين روش نمونـه گيـري    بر هد

در فرآيند مطالعـه را ندارنـد    شرکتمطالعاتي برخي افراد تمايلي به 

افـراد مـورد مطالعـه     يدهـ  پاسخدرصد  کاهشاين موضوع باعث  که
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). درصد بـود  ۸۰برابر با  يده پاسخدر اين مطالعه درصد ( خواهد شد

قـدرت   توانـد  يمـ افـراد   يدهـ  پاسخبودن درصد  باال کهبديهي است 

در  يتعميم پذيري مطالعه را افزايش دهد و اين مسئله نقطـه عطفـ  

مطالعات توصيفي مقطعي خواهد بود و لذا توجـه بـه نکتـه فـوق در     

   .گردد يمشنهاد يپ يمطالعات آت

  تشکرو تقدير 

ــن ــاتي    اي ــرح تحقيق ــژوهش در قالــب ط ــت ( پ ــماره ثب : ش

 مرکـز ( مـالي معاونـت پژوهشـي    يپشتيبان با و) ۸۹۱۰۱۴۱۵۶۸۲۲

 پذيرفتـه  همدان انجـام  پزشکيدانشگاه علوم ) تحقيقات دانشجويي

به از مسئولين محترم  قدرداني و سپاس نهايت بدين وسيله که است

 ايـن  انجـام ر د کـه  دانشـجويان محترمـي   از همچنين .ديآ يم عمل

  .شود يم سپاسگزاري کردند ياري را تحقيق نويسندگان
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