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های مختلف آموزش و به بررسی جنبه  .های ارتباط با بیمار جزء اساسی مراقبت پرستاری استبه کارگیری مهارت چکیده:

نگرش دانشجویان با هدف بررسی   1389-1390وش مقطعی در سال ها حائز اهمیت است. مطالعه به رکارگیری این مهارت

 .انجاام گردیاده اسات   های ارتباط با بیمار به کارگیری مهارت ة آموزش ونحو ةبارشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درپیراپز

ابازار  جام شاد.  گیری به روش سرشماری ان. نمونهدادنددانشجوی پیراپزشکی تشکیل می 150کنندگان در پژوهش را شرکت

از نظار  ، روایای  تعیاین  جهات  ند.سااتته شاد   متاون در دساتر    اساتفاده از باا   که ودبنامه آوری اطالعات دو پرسشجمع

تاا   80/0نمرة آلفااء  کرونباخ ) یپیلوت و تعیین ضریب آلفا ةپایایی با انجام مطالعن در این حیطه استفاده گردید و امتخصص

 های آماری توصیفی و تحلیلی، آنالیز گردید.توسط آزمون ، دست آمدههاطالعات ب  ید شد.تأی (مختلف هایحیطهبرای  95/0

ارزیاابی   مطلوبرا در حد  ی ارتباط با بیمارهاآموزش مهارتدانشجویان، کیفیت % 5/18نشان داد که تنها  پژوهش هاییافته

وزش از طریق تئوری در تاالل درو  دیگار و مشااهده    آمبا بیمار، های ارتباط انواع مهارت ینمودند. بیشترین روش فراگیر

با توجه های مختلف بود. % برای حیطه9/57% تا 4/41 های ارتباطی،استفاده مطلوب از مهارترفتار مربی با بیمار بود. درصد 

 یموزشی و ارتقاهای آبازبینی برنامه ،باشدهای ارتباطی کم میوب بودن آموزش و به کارگیری مطلوب مهارتت میزان نتایج،

 مؤثر باشد.  هااین مهارتسازی کاربرد تواند در بهینهمی با بیمار های ارتباطمهارت ةهای آموزشی در زمینروش

 های ارتباطی، دانشجویان پیراپزشکی، آموزشمهارت: واژگان کلیدی

 
 
 

 

 کوتاه ةمقال
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 مقدمه
هاا و تفيایر   ارتباط عبارت است از فرآیند انتقال پیام      

ارتبااط تعااملی باین دو    . (1997 ،ریپوتر و پا )معانی آن 

باشاد و حاصال آن پیاامی اسات کاه فرساتاده       انيان می

  (.2009 ،)نامدار و همکاران شود تا هدفی برآورده گردد می
های زندگی اجتمااعی  توانایی ارتباط صحیح یکی از مهارت

ای از  ارتباط مجموعاه . (2002 ،چانت و همکاران) باشد می

که به اعتقااد بيایاری از افاراد     های آموتتنی استمهارت

)ساالطانی  شااود یاام مهااارت بااالینی پایااه محيااوب ماای

پزشکی ارتبااط در   ةدر حرف(. 1382 ،عربشاهی و همکاران

 ریازی شاده باا اهادافی م ال       برناماه  ةحقیقت یم محاور

اطالعات به بیمار، تعیین مشاکالت و   ةآوری داده، ارائجمع

مایات و مشاورت   عالئق دو طرفه، آموزش، فراهم کردن ح

 ةدر حرفا (. 2005 ،دویوگال و همکااران   ) یا درماان اسات  

های ارتباطی نقش بيیار مهمی ارتباط و مهارت ،بهداشتی

)گرکاو و   در رضایت بیمااران و حال مشاکالت آناان دارد    

 60اناد کاه   تحقیقات مختلف نشان داده (.2002 ،همکاران

هاای پزشاکی و درصاد مشاابهی از     درصد تشخیص 80تا 

 مبنای اطالعات باه دسات آماده از    های درمانی برمیمتص

 ،پزشاکی  ةاسا  مصااحب . گیردپزشکی انجام می ةمصاحب

ارتبااط   آیاد، های پزشکی به شمار میفعالیت ةپای که تود

 (.1388 ،)معین و اکمل است

 ةهای مهم حرفا فن ارتباطات به عنوان یکی از مهارت      

قابال کياب اسات.    پرستاری از طریاق مطالعاه و تمارین    

پرستاران باه مقتضاای ششلشاان باه تباادل اطالعاات باا        

اشخاص پرداتته و روابط انيانی با بيیاری از افراد مختلف 

ثر باعا  بهباود   ؤهاای ما  کنند. اصول و تکنیام برقرار می

روابااط و محاایط کلاای تعااامالت پرسااتار شااده و او را در  

در های حقاوقی، گروهای و کلینیکای    رسیدن به استاندارد

ها نشان پژوهش .(1997 ،پوتر و پری) کندعمل کمم می

           ضاعیف اسات   بیماار _دهند که کیفیت ارتباط پرساتار می

همچنین مشخص گردیده کاه   .(2009 ،انوشه و همکاران)

رود پس  دانشجویان پرستاری آن گونه که از آنان انتظار می

بیمااران   از پایان تحصیل قادر به برقراری ارتباط ماؤثر باا  

تود نبوده و در مورد تشخیص مشکالت بیمار و کمم باه  

)جعفاری گلياتانی و    کنناد  ها ضاعیف عمال مای    رفع آن

بهداشات و   ةن شابک روی شاغال تحقیق(.1385 ،همکاران

هاای  درمان شهرستان بهار نشان داد که وضاعیت مهاارت  

 نادارد  ن در ساطح مناسابی قارار   باین شااغال   ارتباطی در

ارتباط با بیمار  ةبررسی نحو در (.1390 ،ن)براتی و همکارا

 پرساتاری و  ةدانشجویان ترم ساوم پرساتاری دانشاکد    در

مامایی رامير، عملکرد دانشجویان در حد متوسط ارزیاابی  

ناوابی و  ) بخاش نرساید  رضاایت  شد و باه حاد مطلاوب و   

مطالعاه در بیمارساتانهای آموزشای     یام  .(1381 ،عصری

کرد دانشجویان در شروع دانشگاه علوم پزشکی کرمان عمل

       ولاای عملکاارد آنهااا را در ،مصاااحبه بااا بیمااار را مطلااوب

مطلوب و در پایاان  هگیری مشکل و توصیف بیماری نیمپی

ساابزواری و ) دادن بااه مصاااحبه ضااعیف گاازارش نمودنااد

نشاان داد کاه    کاوتکی  ةنتاایج مطالعا   .(1384 ،همکااران 

قبیاال از  ،توضاایحات مزم بااه بیمااار ةدانشااجویان در ارایاا

 هاا مشاکل دارناد    توصیف بیماری، گفتن حقایق و واقعیت

 14با مروری منظم بر نتاایج   یم مطالعه .(2002،کوتکی)

هاای آماوزش    ارزشیابی برنامه ةمطالعه انجام یافته در زمین

هاا   ارتباطات در مراقبت پرستاری، نشان داد که این برنامه

و هااا و تشییاارات رفتااار عملکااردی پرسااتاران   باار مهااارت

تأثیر بوده و یا تأثیر کمی داشته و اک ر  برآیندهای بیمار بی

 ،کرایور و همکاران(اند ها طراحی ضعیفی داشته این برنامه

ای در دانشااگاه علااوم پزشااکی ایااران و   مطالعااه. (2000

کاه در ایان دو    نشان داد در دانشجویان پزشکی کرمانشاه

 ةدانشگاه اهداف آموزشی مشاخص و مادونی بارای برناما    

هاا  های ارتباطی وجود ندارد. آموزشدرسی آموزش مهارت

هاای  پراکنده و بدون طرح آموزشای مادون از نظار شایوه    

. در ایان  گوناگون تدریس، محتوای علمی و ارزیابی بودناد 

مطالعااه بیشااترین روشاای کااه دانشااجویان از آن طریااق  

آموتتند در محایط باالینی و از    های ارتباطی را میمهارت

ساالطانی عربشاااهی و ) د و دسااتیاران بااود.طریااق اساااتی

در  کاه یم مطالعه در چاین نشاان داد    .(1382 ،همکاران

درصااد دانشااجویان  5/85زمااان  شااروع کااار کلینیکاای  

 88 ؛پرستاری آموزش استاندارد در مورد ارتبااط نداشاتند  

هاای ارتبااطی   درصد عقیده داشتند کاه آماوزش مهاارت   

نی کاه آماوزش   . در ایان مطالعاه دانشاجویا   ضروری است

ی رفتارهای ارتباطی باالینی باامتر   ةاستاندارد داشتند نمر

 یام مطالعاه،  در . (2013 ،اکياایی و همکااران  ) . داشتند

ی ربرقارا  ةدانشجویان گروه علوم پزشکی در حیط عملکرد

های مهارت ةحیط در ؛ارتباط با مددجو در حد متوسط بود

ف را در ارتباطی در این پژوهش دانشجویان بیشترین ضاع 

معرفی تود به مددجو و تطاب کردن مددجو با نام  ةزمین

کادام از  ناام تاانوادگی داشاتند، باه طاوری کاه های         یا

دانشااجویان تااود را بااه مااددجو معرفاای نکاارده بودنااد و 

نام یاا   % دانشجویان، مددجویان را با98/13همچنین تنها 

  .(1389،احمدی و همکاران) کرده بودند نام تانوادگی صدا

اند که آموزش به روش بح  گروهای  داده ها نشانپژوهش

هاای ارتبااطی   بیش از روش سخنرانی به افازایش مهاارت  

لیاقاات ماادار و ) کنااددانشااجویان پرسااتاری کماام ماای 
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اناد کاه   مطالعاات نشاان داده  ؛ همچناین  (1381،همکاران

های ارتباطی باه دانشاجویان   بهترین روش آموزش مهارت

های کوچام  تورد و بح  در گروهپزشکی ایفای نقش، باز

؛ باااای لوناااد و  2011،برتاااوف و همکااااران ) اسااات

کااه آمااوزش  اناادهنشااان داد مطالعااات .(2008،همکاااران

های فرماال  سخنرانی، های ارتباطی به شکل کارگاهمهارت

و غیر فرمال، پانل، ایفای نقش، کارهای گروهای کوچام،   

 زش تاود تعامل با بیماران استاندارد، دست نوشاته و آماو  

تاأثیر  هاای ارتبااطی   مهاارت  ةدر زمینروی توانایی  ،محور

 ماااومن و ؛2006،هیاااون و همکااااران)دارناااد  م بااات

هاای  لازوم باه کاارگیری مهاارت    با توجه به .(2010،کوته

اهمیت آشنا بودن  و مراقبان سالمت ارتباط با بیمار توسط

ها ها از زمان تحصیل و نقش مهم این مهارتبا این مهارت

ثیر آن بر سیياتم ساالمت؛ و باا    أو تششلی افراد  ةآیند در

آماوزش و باه    ةتوجه به محدود باودن مطالعاات در زمینا   

و  بررسی چگونگی آماوزش های ارتباطی، کارگیری مهارت

ها باه شاناتت مشاکالت در ایان     به کارگیری این مهارت

 ریازی برناماه ای بارای  تواند پایاه زمینه کمم نموده و می

       هااای آموزشاای در جهاات یاار اسااتراتژی آموزشاای و تشی

از این رو . باشد های مختلفآموزش در دانشگاه سازیبهینه

نگاارش دانشااجویان پااژوهش حاضاار بااا هاادف بررساای  

 آماوزش و  ةپیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درباار 

نجام گردیده است. ا های ارتباط با بیماربه کارگیری مهارت

ترسای باه اهاداف    در واقع پاژوهش حاضار در جهات دس   

 اتتصاصی زیر انجام گردیده است.

هااایی کااه واحاادهای پااژوهش  تعیااین فراواناای روش -1

 .آموزندهای ارتباط با بیمار را از آن طریق میمهارت

بررسی نگارش واحادهای پاژوهش در ماورد کیفیات        -2

 .های ارتباطیآموزش مهارت

نگرش واحادهای   ةتعیین میانگین و انحراف معیار نمر -3

          هااای مختلاافپااژوهش در مااورد بااه کااارگیری حیطااه  

 .های ارتباطیمهارت

های ارتباط با بیمار در ساه  فراوانی به کارگیری مهارت -4

 سطح مطلوب، نیمه مطلوب و نامطلوب

های ارتباط باا بیماار   تعیین ارتباط به کارگیری مهارت -5

 .با متشیرهای جمعیت شناتتی

 روش تحقیق
ضر حاصل طرح پژوهشای اسات کاه توساط     حا ةمقال     

مطالعه  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصویب گردیده است.

باا هادف بررسای     1389-1390به روش مقطعی در سال 

نگرش دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

هاای ارتبااط باا    به کارگیری مهارت آموزش و ةنحو ةدربار

آوری اطالعات شاامل دو  ابزار جمع .ده استشانجام بیمار 

اول دو قيمتی بود که قيمت  ةنامنامه بود. پرسشپرسش

اول حااااوی ساااؤامتی در ماااورد تصوصااایات عماااومی 

هاای  و سؤال در مورد کیفیت آماوزش مهاارت  دانشجویان 

قيمت دوم شامل ساؤامتی باود کاه     ارتباط با بیمار بود و

هاای  نظرات دانشجویان را در مورد روش آماوزش مهاارت  

تادوین   ةسنجید. این ساؤامت در پانج حیطا   می رتباطیا

شاروع مصااحبه،    مهاارت  شده بودند. سؤامت مرباوط باه  

گیری مشاکل، توصایف بیمااری و    های تعاملی، پیمهارت

        مصاااحبه. در ایاان قياامت دانشااجویان   بااه پایااان دادن

هاای ارتبااطی چناد    توانيتند برای هر حیطه از مهارتمی

 ،اناد طریق مهارت مورد ذکار را آموتتاه   روش را که از آن

ساؤال باا طیاف     28دوم حااوی   ةنامعالمت بزنند. پرسش

باه کاار گیاری    نگرش دانشجویان در مورد لیکرت بود که 

تودارزیااابی  ةرا بااه شاایو بااا بیمااار هااای ارتباااطمهااارت

مهارتهاای   ةحیطا  5ناماه نیاز هار    سنجید. این پرسش می

شروع مصاحبه، تعامل با های سنجید. حیطهارتباطی را می

گیری مشکل، توصیف بیماری و پایان دادن باه  مددجو، پی

سؤال سانجیده شاد.    5و  4، 6، 7، 6 :مصاحبه به ترتیب با

مطلوب و نامطلوب هر سؤال شامل سه پاسخ مطلوب، نیمه

         را باه تاود اتتصااص    1و  2، 3 ةبود که باه ترتیاب نمار   

ن تعداد سؤامت مربوط باه  دادند.  به علت نامياوی بودمی

زیار   ةرساانده شاد. نمار    100حیطه به هر ةهر حیطه، نمر

مهاارت   7/77تا  6/55 ةمهارت ارتباطی ضعیف، نمر 6/55

مهاارت ارتبااطی    7/77باامتر از   ةارتباطی متوسط و نمار 

ها با توجه به متاون در  نامهداد. پرسشمطلوب را نشان می

از نظار   ،یای آن رواکنتارل  دستر  ساتته شاده، جهات   

ن در این حیطه اساتفاده گردیاد و بارای تعیاین     امتخصص

نفااار از دانشاااجویان  20روی  پیلاااوت ةمطالعااا ،پایااایی 

 95/0تا  80انجام شده و پایایی با آلفا کرونباخ پیراپزشکی 

گیاری باه روش   نموناه  مختلف تأیید شد. هایحیطهبرای 

و آموزان کاار  ةحجام نموناه را کلیا   سرشماری انجام شاد.  

)شاامل دانشاجویان پرساتاری،     یکارورزان گروه پیراپزشک

دادند. به تمام دانشاجویان  مامایی و اتاق عمل( تشکیل می

کارورز و کارآموز پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشابری  

کيانی کاه   در میاننامه پرسشنامه داده شد. البته پرسش

ن در چاو  ؛نشد توزیع گذراندنداولین فیلد کارآموزی را می

تاوان در ماورد   معمومً به توبی نمی ی،اولین فیلد کارآموز

توزیاع   ةنامپرسش 200از  ارتباط با بیمار اظهار نظر نمود.

نامه بازگردانده شد. شارکت در پاژوهش   پرسش 150شده 

ناماه در ایان   که هنگام توزیاع پرساش   ؛کامالً اتتیاری بود

باه   مورد و همچنین در ماورد محرماناه مانادن اطالعاات    
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  کنندگان در پاژوهش توضایح داده شاد.  اطالعاات    شرکت

 کااميیوتر شاده و باا    دست آمده پس از کدگاذاری، وارد هب

های آماری توسط آزمون و   SPSS 18افزاراستفاده از نرم

توصاایفی و تحلیلاای تاای، آنااالیز واریااانس و همبيااتگی   

مراحال   ةکلی تحلیل قرار گرفت. در پیرسون مورد تجزیه و

 فرض گردید.  05/0مطالعه آلفا برابر  انجام

 های پژوهشیافته
کننااادگان در پاااژوهش  میاااانگین سااانی شااارکت      

%  7/80 مارد و ( نفار 27% )3/19. سال باود  74/1±49/21

( نفار  89% )6/63 باالینی  ةدور نظر از. زن بودند( نفر113)

عالقاه باه    نظر از. کارورز بودند نفر( 51% )4/36 کارآموز و

% 45نفر( عالقاه تاود را کام،     20) %3/14 یتحصیل ةرشت

نفر( زیاد گزارش نمودناد.   57% )7/40نفر( متوسط و  63)

. باود  30/16±9/1هاای سايری شاده    تارم  ةمیانگین نمار 

کنناادگان در پااژوهش سااطح شاارکت از( نفاار %43 )7/37

 ،ضاعیف های ارتباطی در دانشگاه را در حد آموزش مهارت

نفر( در حد  28% )5/18 درحد متوسط و( نفر %71 )7/50

انااواع  یبیشااترین روش فراگیاار  تااوب گاازارش نمودنااد.

آماوزش از طریاق تئاوری در    با بیماار،  های ارتباط مهارت

 تالل درو  دیگر و مشاهده رفتاار مربای باا بیماار باود.     

هاای  هاای مختلاف مهاارت   فراوانی منبع آماوزش حیطاه  

 گنجانده شده است. 1ارتباطی در جدول شماره 

های فراوانی منبع فراگیری حیطه -1مارهجدول ش

 مختلف ارتباط با بیمار از نظر واحدهای پژوهش

 
حیطه های  منبع آموزشفراوانی 

 ارتباط

مهارت ذکر 

شده را 

 نیاموخته ام

از 

دانشجویان 

 سال باالتر

از پرسنل 

 بخش

ایفای نقش 

توسط 

 مربی

مشاهده 

رفتار مربی 

 با بیمار

توسط استاد در 

کالسهای 

 یتئور

شروع  49(35) 55(2/39) 19(5/13) 8(7/5) 1(7/0) 14(10)

 مصاحبه

تعامل با  45(1/32) 57(7/40) 21(15) 6(2/4) 2(4/1) 18(8/12)

 بیمار

پیگیری  48(2/34) 52(1/37) 18(8/12) 5(5/3) 2(4/1) 22(7/15)

 مشکل

توصیف  57(7/40) 44(4/31) 19(5/13) 6(2/4) 0(0) 20(2/14)

 بیماری

پایان دادن  52(1/37) 43(7/30) 18(8/12) 4(5/4) 1(7/0) 28(20)

 به مصاحبه

 باشدبه صورت )درصد( تعداد میجدول اعداد *

در حد  با بیمار های ارتباطدرصد دانشجویانی که از مهارت

    % برای 9/57% تا 4/41کردند مطلوب استفاده می

های پژوهش در مورد نگرش واحد های مختلف بود.حیطه

های ارتباط با بیمار در سه سطح به کارگیری مهارت

 2 ةدر جدول شمارمطلوب و نامطلوب،  مطلوب، نیمه

  آورده شده است.

نگرش در مورد به کارگیری  فراوانی -2جدول شماره 

 بر حسب کیفیتهای ارتباط با بیمار مهارت
 های ارتباط حیطه بر حسب کیفیت به کارگیری مهارت های ارتباط با بیمار فراوانی

 مطلوب نیمه مطلوب نامطلوب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 شروع مصاحبه 55 77 35 49 10 14

 تعامل با بیمار 9/57 81 4/31 44 7/10 15

 پیگیری مشکل 4/51 72 3/34 48 3/14 20

 توصیف بیماری 6/48 68 1/27 38 3/24 34

 به مصاحبهپایان دادن  4/41 58 1/37 52 4/21 30

 ارتباط کل 50 70 6/38 54 4/11 16

واحادهای پاژوهش    نگرشمیانگین و انحراف معیار نمرات 

های ارتباطی های مختلف مهارتدر مورد استفاده از حیطه

 گنجانده شده اسات.   3 ةدر جدول شمار نگرشکل  ةو نمر
واحدهای پژوهش در مورد استفاده  نگرشنمرات بین 

کال   ةهای ارتباطی و نمرمهارتهای مختلف از حیطه

 ةباالینی و عالقاه باه رشات     ةنگرش باا جنيایت، دور  

 ةمقایيا  ه نشد.ددار مشاهاتحصیلی ارتباط آماری معن

گنجاناده   4 ةمیانگین نمرات نگرش در جادول شامار  

 شده است.

 نگرش میانگین و انحراف معیار نمرات-3جدول شماره 

ای هحیطه به کارگیریواحدهای پژوهش در مورد 

 نگرشکل  ةهای ارتباطی و نمرمختلف مهارت

 

 

 حیطه های ارتباط میانگین انحراف معیار

15 7/78  شروع مصاحبه 

7/15  7/78  تعامل با بیمار 

5/16  5/76  پیگیری مشکل 

3/19  1/72  توصیف بیماری 

8/20  9/71  پایان دادن به مصاحبه 

15 6/75  نمره کل ارتباط 
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 گیریو نتیجه ثبح
کننادگان  اغلب شرکتهای پژوهش نشان داد که یافته     

های ارتباطی را در حاد  کیفیت آموزش مهارت ،در پژوهش

بیشاترین روش  آنهاا  متوسط و ضاعیف گازارش نمودناد.    

هاا را مشااهده   حیطه ةهای ارتباطی در همآموزش مهارت

 رفتار مربی با بیماار و توساط اساتاد در کاال  در  )در    

در دو  مطالعاه تالل تدریس درو  دیگر( عنوان نمودناد.  

که در این دو دانشاگاه   نشان داددانشگاه ایران و کرمانشاه 

های ارتباطی اهداف آموزشی مشخصی برای آموزش مهارت

. در ایاان مطالعااه بیشااترین روش یااادگیری وجااود ناادارد

های ارتباطی در محیط باالینی از طریاق اساتاد یاا     مهارت

. (1382،ساالطانی عربشاااهی و همکاااران)ن بااود. دسااتیارا

تود به این نتیجه دست یافت که اغلب  ةدر مطالع اکيایی

دانشجویان آموزش اساتاندارد در ماورد ارتبااط باا بیماار      

که نتایج ذکر شاده    (،2013،)اکيایی و همکاران نداشتند

 باشد.  های پژوهش حاضر هميو میبا یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های پیراپزشاکی یام   آنجا که در سر فصل درو  رشته از

هاای ارتبااطی   آموزشی تاص برای آماوزش مهاارت   ةدور

طاارح در  و روش  هنتیجاادر  ؛بیناای نشااده اسااتپاایش

شاود. هار   ها تدوین نمای آموزش برای تدریس این مهارت

هایی آموزد. روشها را میتود این مهارت ةدانشجو به شیو

ند و برتای از دانشاجویان   که همیشاه هام صاحیح نیيات    

گیرناد و  ها را در دوران تحصیل فارا نمای  بعضی از قيمت

تواند در آینده به این عدم یادگیری یا آموتتن نادرست می

در یم مطالعاه  کارایی ضعیف مراقبان سالمت منجر شود. 

-درصد دانشجویان عقیده داشتند که آماوزش مهاارت   88

با  (.2013،کاران)اکيایی و هم های ارتباطی ضروری است

های ارتبااطی،  توجه به پایین بودن کیفیت آموزش مهارت

تواناد در افازایش   آموزشای مای   ةتدوین صحیح یم برناما 

مفیاد   هن سالمت آینداتوانمندی دانشجویان امروز و مراقب

 باشد.

های های مختلف مهارتاز حیطهواحدهای پژوهش در مورد استفاده  نگرشمیانگین نمرات  ة: مقایس4 ةجدول شمار

 تحصیلی ةو عالقه به رشت  بالینی ةبر اساس جنسیت، دور نگرشکل  ةارتباطی و نمر
 متغیر جنسیت دوره بالینی عالقه به رشته تحصیلی

 

 

 

 حیطه ارتباط

 پسر دختر کارآموز کارورز کم متوسط زیاد

شروع  میانگین 2/83 6/77 8/77 2/80 2/79 9/76 2/77

1/12 3/14 3/16 7/13 همصاحب  4/16  2/15  4/13  انحراف معیار 

42/0 30/0 08/0 P value 

تعامل با  میانگین 1/81 2/87 4/78 3/79 6/76 4/78 8/79

 انحراف معیار 2/15 1/18 16 3/15 2/16 8/15 6/15 بیمار

72/0 73/0 31/0 P value 

ی پیگیر میانگین 7/77 9/76 3/75 6/78 3/76 76 1/77

 انحراف معیار 4/17 8/17 4/16 4/16 1/17 5/16 6/16 مشکل

93/0 25/0 67/0 P value 

توصیف  میانگین 2/77 9/70 9/70 3/74 6/72 1/70 2/74

 انحراف معیار 7/17 3/19 9/18 20 4/17 2/20 1/19 بیماری

51/0 31/0 12/0 P value 

یان دادن پا میانگین 6/75 71 5/71 5/72 5/74 2/70 8/72

 انحراف معیار 8/15 8/21 1/20 1/22 1/20 1/23 5/18 به مصاحبه

66/0 78/0 30/0 P value 

نمره کل  میانگین 79 8/74 8/74 77 9/75 3/74 9/79

 انحراف معیار 3/13 3/15 2/15 7/14 2/14 9/15 4/14 ارتباط

65/0 40/0 19/0 P value 
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ند کاه بحا  گروهای بارای آماوزش      اهنشان داد مطالعات

 اساات هااای ارتباااطی مفیاادتر از روش سااخنرانیمهااارت

 (.1381،مدار و همکارانلیاقت ؛1388،چقی و همکارانغ)با

کاه بهتارین روش    نشاان داد مروری  ةیم مطالعهمچنین 

های ارتباطی ایفاای نقاش، باازتورد و    های مهارتآموزش

)برکاااوف و  هاااای کوچااام اسااات  بحااا  در گاااروه 

هایی که اند که روشمطالعات نشان داده (.2011،همکاران

های کنند نيبت به روشاستفاده می از روش کنش متقابل

)من و  بیشتر مؤثر است ،معلم محور جهت آموزش ارتباط

دهد روشی کاه دانشاجویان   این نشان می(. 2007،رولنیم

آموزند مبتنی بر های ارتباطی را میاغلب توسط آن مهارت

؛ لاذا  یيات ای نشواهد به دست آمده نبوده و روش بهیناه 

هاای ارتبااطی و تاالش در    ارتتشییر استراتژی آموزش مه

های ها  و استفاده از روشجهت بهبود کیفیت این آموزش

تواند گامی مهم در جهت توانمندساازی  آموزشی فعال می

% از 20ساالمت باشاد.    آینده ن ادانشجویان امروز و مراقب

پایان دادن به  ةدانشجویان عنوان نمودند که در مورد حیط

اناد. ایان میازان بارای     یاده گونه آموزشای ند مصاحبه هی 

 2/14گیری مشکل به ترتیاب  توصیف بیماری و پی ةحیط

در  های پژوهشبررسی نگرش واحددرصد بود. در  7/15و 

 ،های ارتباطی در برتورد با بیماار کارگیری مهارتهمورد ب

 ة، در این سه حیطه بیش از دو حیطدرصد نامطلوب بودن

کاه وقتای دانشاجو     له اسات أدیگر بود؛ که نشانگر این مي

تواند در ارتباط باا  آموزش مزم و بهینه دریافت ننماید نمی

تاود عملکارد    ةنیز در مطالعا  سبزواریبیمار موفق باشد. 

دانشجویان را در پایان دادن به مصااحبه ضاعیف گازارش    

)سابزواری و  حاضار همخاوانی دارد.    ةنمود که باا مطالعا  

انشاجویان در  د نگارش  ةنمربا توجه به   (.1384،همکاران

باا بیماار، تنهاا نیمای از      هاای ارتبااط  مورد کاربرد مهارت

-ها در سطح مطلوب استفاده میدانشجویان از این مهارت

 نوابی و عصری که در ةنمودند که این نتیجه با نتایج مطالع

های ارتبااطی  بهداشت، وضعیت مهارت ةن شبکبین شاغال

براتی و همکاران کاه   ةرا نامناسب گزارش نمودند و مطالع

هااای عملکاارد دانشااجویان پرسااتاری را از لحااا  مهااارت

باشاد  ارتباطی در حد متوسط ارزیابی نمودناد همياو مای   

بیشترین  (.1381،نوابی و عصری ؛1390،)براتی و همکاران

، های ارتبااطی میانگین نمره و درصد مطلوب بودن مهارت

ود و هاای تعااملی و شاروع مصااحبه با     به مهاارت  مربوط

هااای پایااان مربااوط بااه مهااارت ةمیااانگین نماارکمتاارین 

بخشیدن و توصیف بیمااری باود کاه باا نتاایج حاصال از       

 باشاد عربشااهی و همکااران همياو مای    سلطانی   ةمطالع

همچنین این نتایج  (.1382،)سلطانی عربشاهی و همکاران

که نشان داد دانشجویان کوتکی،  ةبا نتایج حاصل از مطالع

ضیحات به بیمار از قبیل توصیف بیماری مشکل تو ةدر ارائ

اما با نتایج حاصل از (. 2002،)کوتکیدارند همخوانی دارد 

(، 1389،)احمدی و همکااران  پژوهش احمدی و همکاران

های ارتبااطی در  که نشان دادند بیشترین ضعف در مهارت

معرفی تود به مددجو و تطاب کردن مددجو با نام  ةزمین

 ةدر مطالعا  البتاه  .باشاد است هميو نمای و نام تانوادگی 

درصد دانشجویان به ترتیاب در   9/57و  55حاضر نیز تنها 

شروع مصاحبه و تعامل باا بیماار وضاعیت مطلاوب      ةزمین

رسد که دانشجویان در داشتند. با توجه به نتایج به نظر می

هاای ارتبااطی باه تصاوص پایاان      های مهارتحیطه ةکلی

بیماااری بااا مشااکل مواجااه  دادن بااه مصاااحبه و توصاایف

ناموفق بودن روشی باشد  ةدهندتواند نشانکه می ؛هيتند

 هاای ارتبااطی را از آن طریاق فارا     که دانشجویان مهاارت 

این نکتاه کاه دانشاجویان در     .کنندو تمرین می گیرندمی

های ارتباطی های مهارتتحقیقات مختلف در برتی حیطه

اکی از آن باشاد کاه   تواناد حا  می ،اندتر عمل نمودهضعیف

هاای ارتبااطی را از   کيانی که دانشجویان به نوعی مهارت

آموزش و برقراری ارتبااط ماؤثر و    ةآموزند در زمینآنها می

جانبه توانمندی کافی را ندارند یا اینکاه روش انتقاال   همه

ریازی  ها روش اصولی و برناماه این مهارت ةدانش در زمین

 هاا باین نتاایج    فااوت رغام وجاود ت  باشاد. علای  شده نمای 

های مختلاف ذکار شاده، تماام ایان تحقیقاات و       پژوهش

پژوهش حاضار یام نتیجاه مشاترر دارناد؛ و آن ضاعف       

هاای ارتبااطی اسات کاه     دانشجویان در استفاده از مهارت

          مشااخص ای باه ایان مشاکل را   ضارورت پارداتتن ریشاه   

هاای  در پژوهش حاضر باین اساتفاده از مهاارت    نماید.می

تحصیلی و کارآموز بودن  ةتباطی با جنس، عالقه به رشتار

سالطانی   دار دیده نشاد. معنایا کارورز بودن ارتباط آماری 

های ارتبااطی و  بین استفاده از مهارت اکياییعربشاهی و 

د دار مشااهده نمودنا  معناا سطح تحصیالت ارتباط آمااری  

سلطانی عربشاهی و همکااران   ؛2013،)اکيایی و همکاران

های ارتباط همچنین براتی بین استفاده از مهارت (.1382،

)براتای و   دار را گازارش نماود  معناا و جنس ارتباط آماری 

حاضار   ةنتایج ذکر شده با نتاایج مطالعا   (.1390،همکاران

تواند به تاطر تفاوت در گروه هدف همخوانی ندارد که می

عربشاااهی و همکاااران روی دانشااجویان   ةمطالعاا باشااد.

و دانشگاه تیپ یم و دو بوده است در حالیکه پزشکی در د

های پیراپزشکی را در یام  حاضر دانشجویان رشته ةمطالع

اکيایی  ةدهد. مطالعدانشگاه تیپ سه مورد بررسی قرار می

نیز تنها پرستاران را ماورد بررسای قارار داده اسات. عادم      

های ارتباطی باا جانس در   ارتباط بین به کارگیری مهارت
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تواند به تاطر تعداد کم دانشجویان مذکر ر میحاض ةمطالع

عادم  شااید   کننده در پژوهش باشد. از طرف دیگر شرکت

های ارتباطی با جنس، عالقه کارگیری مهارتهارتباط بین ب

تحصیلی که در این پژوهش باه   ةتحصیلی و مرحل ةبه رشت

          کااارگیری هباابیااانگر ایاان نکتااه باشااد کااه  دساات آمااده 

ی ارتباطی بیش از اینکه به تصوصیات شخصای  هامهارت

ها مرتبط افراد وابيته باشد به چگونگی آموزش این مهارت

هاای  یعنی اینکاه یاادگیری و کااربرد ماؤثر مهاارت      است.

به طور باشد. آموزش دقیق و اصولی آن می ةارتباطی نتیج

ساطح آماوزش    ،دانشجویاناغلب کلی نتایج نشان داد که 

ار را ضاعیف و متوساط  ذکار    باا بیما   هاای ارتبااط  مهارت

هاا  ایان مهاارت   بارای آماوزش  هاایی کاه   و روش نمودند؛

از طارف  روشهای نوین و بهینه نیيتند. گردد؛ استفاده می

        کااارگیری هدیگاار فقااط حاادود نیماای از دانشااجویان باا  

 های ارتباطی را در حد مطلوب ذکر نموده بودناد. از مهارت

 ةتواند بازتاب نحاو گونه مهارتی میاستفاده از هر   آنجا که

            آمااوزش و یااادگیری آن مهااارت باشااد؛ ایاان میاازان از   

ای از نقص در آماوزش باشاد. از   تواند نشانهکارگیری میهب

های ارتباطی یکی از مهمتارین ویژگیهاای   مهارتآنجا که 

ارتبااط ماؤثر باا     ةو مزما  ن سالمت استبامزم برای مراق

های این مهاارت  و فراگیری بهینه تمام جنبهبیمار آموزش 

هار بخاش از ایان     باشاد، نقاص در فراگیاری در   مهم مای 

هاای  تواند سابب غفلات از نیازهاا و تواساته    ها میمهارت

شده، استر  و ناراحتی پزشکان و تاانواده بیماار را    بیمار

کناد  کشمکش بین آنها را فراهم می ةدر پی داشته و زمین

تواناد بار   (؛ کاه در نهایات مای   1388،چقی و همکارانغبا)

ساازی  لاذا بهیناه   سیيتم سالمت تأثیرات منفای بگاذارد.  

های پیراپزشکی امری های ارتباطی در گروهآموزش مهارت

شود مگر با گنجاندن این بيیار مهم است و این میير نمی

هاای  ها و طراحای روش مهم در سرفصل درو  این رشته

 هاا برگزیادن بهتارین روش   آموزشی، ارزیابی این روشها و

 ةاز جملاا. هااای ارتباااط بااا بیمااارباارای آمااوزش مهااارت

دهای  های مهم این پژوهش روش تود گازارش محدودیت

هاای ارتبااط باا بیماار     کارگیری روشهدر مورد چگونگی ب

ای هاای مشااهده  توسط دانشجویان بود. اساتفاده از روش 

ه صاورت  هاا را با  کارگیری این مهارتهتواند چگونگی بمی

 ةدهناد تواند به نحو بهتاری نشاان  دقیق تر ارائه دهد و می

ارتبااط باا بیماار     ةهای داده شده در زمینا کیفیت آموزش

های ایان پاژوهش تام مرکازی     باشد. از دیگر محدودیت

بودن آن است. استفاده از مراکز دانشگاهی متعدد با حجم 

وجاب  تواناد م ها مای نتایج دانشگاه ةبزرگتر و مقایي ةنمون

           همچنااین بررساای کاااربرد بهینااه نتااایج تحقیااق شااود. 

های ارتبااط  های آموزشی مختلف برای انتقال مهارتروش

       هاا با بیمار به دانشجویان و تعیاین باازدهی ایان آماوزش    

هاای  تواند گام مؤثری در جهت شناتت بهتارین روش می

های ارتبااط باا بیماار و گنجانادن آنهاا در      آموزش مهارت

 .باشد های کالن آموزشیاحی برنامهطر

 تشکر و قدردانی 
دانشجویانی که ماا را در انجاام ایان پاژوهش      ةاز کلی      

 د. شویاری نمودند صمیمانه قدردانی می
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Abstract: Communicational skills application is an important part of nursing care; and 

addressing various aspects of teaching and the use of these skills are important. Hence, a cross 

sectional study was performed in 2010-2011 to assess attitude of paramedical college students 

about the training and the utilization of communicational skills between student and patient. The 

study was conducted on 150 paramedical students in Bushehr University of medical sciences. 

The sampling method was census; and data were collected through two questionnaires made of 

available literature review.  Their validity was confirmed by the correctors’ verdict and the 

reliability by pilot study and Alpha Cronbach method too, alpha score was 0.80 to 0.95 for 

different domains.  Descriptive- analytical tests were used for data analysis. According to the 

results, only 18.5% of subjects reported good quality of communicational skills training; based 

on  student’s view point, the most frequent route for communicational skills training in all 

aspects was associated with other theoretical course and observation of teacher- patient 

communication; considering different domains, the use of communication skills at  ideal level 

was %41.4 to %57.9 for. To this end, the education and the application of good 

communicational skills at optimal level among paramedical students showed low degree, 

therefore, revising educational programs and improving teaching methods with focus on 

communication skills are recommended. 
 

Keywords: Communication Skills,Paramedical Student, Education. 
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