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هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد  ي ارتباطي مديران گروهها مهارت
 صدوقي يزد

  
  طاهره رحيم دل، ٭مهديه مميزي محمدحسين باقياني مقدم،

  
  

  چكيده
 نيا. است »مهارت ارتباطي«فن رفتار با افراد يا  ،ها علمي دانشگاه اعضاي هيأتي مورد نياز مديران آموزشي و ها مهارتيكي از : مقدمه

  .انجام شده است ،زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك يآموزش يها مديران گروه تباطيي ارها مهارت يمطالعه به منظور بررس
صدوقي يزد  هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد اين پژوهش از نوع توصيفي مقطعي است كه بر روي كليه مديران گروه: ها روش

ها،  گذاري پرسشنامه پس از نمره. ها از پرسشنامه بارتون استفاده شد آوري داده به منظور جمع .انجام گرفته است 1389در سال  )نفر 44(
  .ديگرداستفاده  ANOVAو  T-Testهاي استنباطي  ها از آمار توصيفي و آزمون دهبراي تجزيه و تحليل دا

، 14/21±9/2 نيانگيم يبازخورد دارا ها، مهارت مهارت كو به تفكي 15/58±66/4 رانيمد يارتباط يها مهارتنمره  كل نيانگيم: نتايج
به تفكيك  فهاي مختل ي ارتباطي مديران در دانشكدهها مهارتميانگين . بود 77/20±5/2 و مهارت كالمي 25/16±3/3مهارت شنود 

  .بودهاي مختلف متفاوت  حيطه
بنابراين توجه جدي تر . ي ارتباطي متوسطي برخوردار بودندها مهارتمديران از سطح با توجه به نتايج اين مطالعه : گيري نتيجه

  .مسئولين در برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء اين مهارت ها ضروري به نظر مي رسد
 

  ي، مهارت شنودمهارت ارتباطي، بازخورد، مهارت كالم ،يآموزش ريمد: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

ي مدرن و از  جامعه هايترين ابزار ارتباطات يكي از مهم
در تعريف . امل توسعه و تعالي انساني استوترين ع مهم

توان گفت ارتباطات، انتقال اطالعات از فرستنده  ارتباطات مي
اي كه براي هر دو قابل فهم و واضح  به گونه ؛به گيرنده است

فرستنده، گيرنده يا ( صورتي كه يكي از اين عناصر در. باشد
                                                 

، كارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشكده مهديه مميزي :نويسنده مسؤول *
. بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران

mahdieh_momayyezi@yahoo.com  
گروه خدمات دكتري آموزش بهداشت،  ،)استاد( دكتر محمدحسين باقياني مقدم

. دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران بهداشتي،
)baghianimoghadam@yahoo.com( طاهره رحيم دل، كارشناس ارشد ؛

آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، 
  )rahimdel2000@yahoo.com( .ايران

  11/3/91: ، تاريخ پذيرش24/9/90: ، تاريخ اصالحيه14/3/90: قالهتاريخ دريافت م

 ).1(رديگ گونه ارتباطي صورت نمي هيچموجود نباشد، ) پيام
شود  ي ارتباطي به رفتارهايي اطالق ميها مهارت يبه عبارت

تواند از آن طريق با ديگران به نحوي ارتباط  كه شخص مي
هاي  هاي مثبت و پرهيز از پاسخ برقرار كند كه به بروز پاسخ

  ).2(منفي منتهي شود
ها و  انسان ياجتماع يمختلف زندگ يها وهيش گسترش

 ؛اداره امور و گردش كارها اتخاذ شده يكه برا يريتداب
. )3(است دهيگرد يمتنوع و متعدد يها سازمان شيدايموجب پ

 نيب راياي از شبكه ارتباطات است، ز سازمان در واقع نمونه
 دشو برقرار مي ونديو پ يمختلف و پراكنده آن همبستگ ياجزا
 ياي منفرد تلق مجموعه ي،ارتباط ستميصورت فقدان س و در
به  لين يبرا ،مختلف و پراكنده آن ياجزا نيشود كه ب مي

از آنجا كه وجه مشترك  ).4(وجود ندارد يهدف همبستگ
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از افراد به منظور تحقق  يها، اجتماع گروه از سازمان ياريبس
 يرانيبا امكانات محدود است، نقش مد يمقاصد خاص

 يو انسان ير مادعناص نيب يبه منظور هماهنگ بخشاثر
  ).3( ، ضروري استشبكه مؤثر كيسازمان به صورت 

 تيريمختلف، مد يها در سازمان تيريمد انيم از
برخوردار است و  ييبسزا تياز اهم يآموزش يها سازمان

افراد اثر  يها يستگيو شا ندهايتوسعه فرآ زانيتواند بر م مي
دهد و  شيرا افزا انيدانشجو يريادگي جهيگذاشته و در نت

رساندن به آموزش و بهبود كار آنان  ياريدر كل باعث 
 رانيدانشگاه، مد يمختلف آموزش يها در گروه. شود مي

مجهز كردن  ).5(دارند تيعلمي فعال هيأت يو اعضا يآموزش
ارتباط  يالزم از جمله مهارت برقرار يها مهارتافراد به  نيا

رايي و شود تا به نظام آموزشي اثربخش با كا باعث مي
 يموضوع ارتباطات برا). 6(اعتبار باال دست پيدا كنيم

توان گفت  برخوردار است كه مي يتياز چنان اهم رانيمد
توسعه سيستم ارتباط در سازمان  ريي يك مد فهيوظ نياول

كه بيشترين وقت يك مدير صرف ارتباط   از آنجايي ).3(است
دهد اعم  انجام ميهايي كه  ي فعاليت شود و كليه با ديگران مي

ها  تيو ساير فعال يرهبر ،يزير برنامه ،گيري مياز تصم
ي ها مهارتنيازمند برقراري ارتباط و آگاهي نسبت به 

ي ارتباطي اين گروه ها مهارتارتباطي است اهميت بررسي 
  ).7(شود از افراد بيشتر مشخص مي

 يها روش ،و ارتباطات تيريمد نيمتخصص دگاهياز د
وجود  رانيمد يي ارتباطها مهارتبندي  تقسيمدر  يگوناگون
به سه  يارتباط يها مهارتبندي  ها تقسيم از آن يكيدارد كه 

مهارت . است يمهارت بازخورد، گوش دادن و كالم
و  )1(ارتباطات است ندياعمال كنترل بر فرا يبازخورد نوع

ي پيام به  ي پيام به فرستنده جهياز برگشت نت ستعبارت ا
ي دريافت و  فرستنده از وضعيت ارسال و نحوهطوري كه 

بدون بازخورد مشكل است كه ). 8(درك پيام آگاه گردد
مهارت گوش . )9(دريافت و فهميده شده است ،بدانيم پيام

 قيدادن شامل مشاهده، توجه و درك شنونده است و از طر
و  تيدر افراد، احساس مسؤول يهمكار و يفكر هم جاديا

 ،زيمهارت كالمي ن .)10(بخشدمي ا را ارتق يتعهد كار
به منظور ترغيب كردن  ،ي نمادهاي كالمي آگاهانهاستفاده 

 يبرا يارتباط عمل يكه نوع )7(ديگران به انجام كار است
 رينيكي از بهتو است تيوضع اي احساس نظر، ده،يعق انيب

ت بيشترين پاداش در محيط زندگي و به فابزارها براي دريا
  ).11(تنبيه استحداقل رساندن 

رابطه آن را  ،يارتباط يها مهارت تيجهت اثبات اهم نيمحقق
به عنوان نمونه در تحقيقي  .اند دهيسنج رهايمتغ ريبا سا

ي ارتباطي مديران با تعهد سازماني ها مهارتارتباطات و 
نتايج حاكي از وجود ارتباط  كهكاركنان سنجيده شده 

مطالعات  رد نيهمچن ).13و12(معناداري بين آنها بوده است
باز و  يجو سازمان نيديگري نشان داده شده است كه ب

وجود  يارتباط معنادار ،با كاركنان ريمد يارتباط قو
 ريمد يارتباط يها مهارتكه رابطه  يقيدر تحق). 15و14(دارد

؛ هاي مختلف سنجيده بود را در دانشكده يبا سالمت سازمان
از آنجا كه  ).6(شدبين اين دو متغير ديده  يارتباط معنادار
 رانيمد يارتباط يها مهارت يرو اي بر تاكنون مطالعه

و همچنين با  است صورت نگرفته يعلوم پزشك يها دانشگاه
 سيآموزش و تدر يبرا يكه تاكنون درس نيتوجه به ا

وجود  يعلوم پزشك يها در دانشگاه يارتباط يها مهارت
گانه  سه يها مهارت يپژوهش با هدف بررس نيندارد، ا
انجام شد تا  يآموزش يها گروه رانيمد انيدر م يارتباط

و  يآموزش يها برنامه نيتدو يبرا ،آن جيبتوان از نتا
  .اصالح وضع موجود استفاده كرد

  
  ها روش

صورت مقطعي بوده ه از نوع توصيفي و ب ،مطالعه حاضر
 يآموزش يها گروه رانيمد يارتباط يها مهارتكه در آن 

دوم  سال ميدر ن زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك
 رانيكل مد. قرار گرفته است يمورد بررس 1388سال 
 دانشكده بهداشت، 5در  ،دانشگاه يآموزش يها گروه

به  يو دندانپزشك يپزشك ،ييامام - يپرستار ،يراپزشكيپ
 افراد نيا هيو كل ي در نظر گرفته شدندعنوان جامعه آمار
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  .وارد مطالعه شدند به شيوه سرشماري )نفر 44(
 يها، پژوهشگران به صورت حضور آوري داده جمع جهت

و پس از معرفي خود  مي كردند؛ مراجعه رانيبه محل كار مد
 جياز اين كه نتا نانيهدف از انجام پژوهش و اطم انيو ب

مورد استفاده قرار  يپژوهش بدون ذكر نام و به صورت كل
گروه  ريبه مد ليپرسشنامه را جهت تكم؛ هد گرفتخوا
آوري اطالعات در اين پژوهش  جمعابزار . دادندمي  ليتحو

 يقسمت اول حاو. اي شامل دو قسمت بود پرسشنامه
، سابقه كار و يدرباره سن، جنس، مرتبه علم ياطالعات

 يارتباط يها مهارتدانشكده و قسمت دوم پرسشنامه 
. سؤال بسته بود 18شامل ) Burton) )(16بارتون
در سه  ،مهپرسشنا نيمورد بررسي در ا يارتباط يها مهارت

هاي مهارت بازخورد، مهارت گوش دادن  حيطه شامل حيطه
سوال  6هر حيطه داراي .شد بررسي مي يو مهارت كالم

ترجمه شده و براي  يميپرسشنامه توسط محمد مق نيا. بود
روايي  ).17(است كار در ايران مورد تأييد قرار گرفته

نظران سنجيده  پرسشنامه توسط اساتيد مجرب و صاحب
 يآلفاي كرونباخ با آلفا زموناز طريق آ زيو پايايي آن ن ؛شد

 بيبه ترت ،برحسب نوع پاسخ نهيهر گز يبرا. تأييد شد7/0
تا پنج در نظر گرفته  كياز كامالً مخالفم تا كامالً موافقم نمره 

 90نمره و نمره  نينشانه كمتر 18اساس، نمره  نيبر ا. شد
نمره حداقل  .است ريمد ينمره مهارت ارتباط نيشتريب انگريب

و  6نمره قابل كسب از هر حيطه از پرسشنامه به طور 
  .بود 30حداكثر 

استفاده  SPSS-16افزار  ها از نرم داده ليو تحل هيتجز يبرا
سابقه كار  ،يسؤاالت مربوط به سن، جنس، مرتبه علم. شد

 يآمار يها با آزمون يفراوان عيدانشكده به صورت توز و
 .نمايش داده شد اريو انحراف مع نيانگيم رينظ يفيتوص
با  يارتباط يها مهارتنمرات  نيانگيم سهيمقا يبرا
از  ها،ي تفاوتآمار يمعنادار نيياي و تع نهيزم يرهايمتغ

در نظر  با) آناليز واريانس( T-Test ،ANOVAآزمون 
  . استفاده گرديد p>05/0 گرفتن سطح معناداري

  
  نتايج
و  ليپرسشنامه تكم 40صورت گرفته  يها يريگيبا پ

 جينتا براساس%). 9/90ميزان پاسخگويي ( برگشت داده شد
گروه مرد و  رانياز مد) نفر 29(درصد  5/72به دست آمده 

) نفر 23(درصد  5/57. زن بودند) نفر 11(درصد  5/27
درصد  5/42سال و  15سابقه كمتر از  يدارا رانيمد

ترين  جوان. سال بودند 15از  شيسابقه كار ب يدارا) نفر17(
 نيانگيم، و ساله 55 ها آن نيتر مسن، ساله 30گروه  ريمد
 20. سال بود 5/44±17/6ي، ي آموزش ها گروه انريمد يسن

 5/57 ،يمرب يمرتبه علم يدارا رانياز مد) فرن 8(درصد 
 اريدانش) نفر 9(درصد  5/22و  ارياستاد) نفر 23(درصد 
مربوط به دانشكده  رانياز مد) نفر 4(درصد  10. بودند

 5، پيراپزشكياز دانشكده ) نفر 3(درصد  5/7بهداشت، 
 22(درصد  55 ،ييماما ياز دانشكده پرستار) نفر 2(درصد 

ده از دانشك) نفر 9(درصد  25و  ياز دانشكده پزشك) نفر
ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت . بودند يدندانپزشك

هاي ارتباطي مديران گروه هاي آموزشي، به تفكيك مرتبه 
  .ارائه شده است 1علمي، در جدول 

  
  مرتبه علمي كيبه تفك يآموزش يها گروه رانيمد يارتباط يها مهارتميانگين و انحراف معيار نمرات  سهيمقا :1 جدول

 نمرهميانگين  متغير
  مهارت بازخورد

 نمرهميانگين
  مهارت شنود

  نمرهميانگين 
 مهارت كالمي 

p F 

  91/20±34/1 22/14±22/2 21/17±22/2  مربي  مرتبه علمي

49/0  05/0  
  16/20±14/3 28/18±14/2 12/18±02/4  استاديار
  52/14±18/2 89/18±43/2 52/18±58/3  دانشيار

  4/21±4/2 4/17±56/2 12/22±5/1  ميانگين كل
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 يها مهارتكل نمره  نيانگيم ،به دست آمده جياساس نتا بر
است كه به  15/58±6/4گروه  رانيمد انيدر م يارتباط
مهارت  14/21±9/2 نيانگيم يمهارت بازخورد دارا ك،تفكي

 يدارا و مهارت كالمي 25/16±3/3 نيانگيم شنود داراي
  .است 77/20±5/2نيانگيم

نشان داد كه در مجموع،  ANOVAآزمون آماري  نتايج
برحسب مرتبه  رانيمد يارتباط يها مهارتميانگين نمرات 

مقايسه  .معناداري با يكديگر ندارند آماري تفاوت يعلم
ميانگين كل نمرات مديران به تفيك مرتبه علمي، نشان مي 

 يبا مرتبه علم رانيمد ينمره مهارت ارتباط هدهد ك
، دانشيار با ميانگين 59/58±3/4 نمره نيانگيبا م يارياستاد
به  83/55±3/5و مربي با ميانگين نمره  14/58±01/5نمره 

ي  دهنده نشانترتيب بيشترين ميانگين را داشتند و اين 
مي ي ارتباطي اين دسته از مديران ها مهارتوضيعت خوب 

  .باشد
ي ارتباطي مديران ها مهارتو انحراف معيار نمرات  ميانگين

  .ارائه شده است دوها در جدول  به تفكيك دانشكده
سال و باالي  40از لحاظ سن، مديران به دو گروه كمتر از 

در  يارتباط يها مهارت نيانگيبندي شدند و م سال طبقه 40
ز ا شتريب رانو در مدي 57±03/3سال  40كمتر از  رانيمد

ي ها مهارتبود ولي بين سن و  42/58±9/4سال  40
  .گانه ارتباط معناداري وجود نداشت ارتباطي سه

 15همچنين از لحاظ سابقه كار، به دو گروه كمتر از  مديران
ميانگين مهارت . بندي شدند سال طبقه 15بيشتر از  سال و

 15ارتباطي در مديران با سابقه كاري كمتر از 
سال  15در مديران با سابقه كاري باالي و  16/57±2/4سال،

ي ها مهارتبود ولي بين ميزان سابقه كار و  01/5±42/59
  .گانه ارتباط معناداري وجود نداشت ارتباطي سه

مردان  يارتباط يها مهارتكل  نيانگياز نظر جنس م
 زنان يارتباط يها مهارت نيانگو مي 16/2±25/56
عيار مهارت ميانگين و انحراف م. است 98/2±72/52

 7/17±24/2، مهارت شنود 5/19±42/2بازخورد در مردان 
است كه در اين گروه مهارت  52/21±53/2 مهارت كالمي

در زنان ميانگين مهارت . باالترين ميانگين است ايكالمي دار
و مهارت  24/20±04/2و مهارت شنود  2/17±8/1 بازخورد
ي  رهاست كه باالترين ميانگين نم 04/17±14/2 كالمي

. مهارت ارتباطي در اين گروه مربوط به مهارت شنود است
نشان داد كه ميانگين نمرات  T-Testنتايج آزمون آماري 

برحسب جنس تفاوت  رانيمد يگانه ارتباط سه يها مهارت
  .معناداري با يكديگر ندارند

  
 دانشكده محل كار به تفكيك هاي آموزشي ي ارتباطي مديران گروهها مهارت نمرات و انحراف معيار ميانگين مقايسه :2جدول 

 نمرهميانگين  متغير
  مهارت بازخورد

 نمرهميانگين
  مهارت شنود 

  نمرهميانگين 
 مهارت كالمي 

p F 

  41/15±23/2 87/18±12/1 2/17±24/2  بهداشت  دانشكده

45/0  05/0  

  68/15±48/1 13/25±42/2 3/18±2/2  پيرا پزشكي
  42/24±24/2 36/7±18/3 32/15±12/1 مامايي-پرستاري
  92/19±43/3 32/17±28/1 8/17±9/3  پزشكي

  2/18±24/2 94/19±2/4 97/19±13/1  دندانپزشكي
  4/21±4/2 4/17±56/2 12/22±5/1  ميانگين كل

  
  بحث

ي ارتباطي از جمله مهارت ها مهارتدر اين مطالعه، 
كالمي، مهارت گوش دادن و مهارت بازخورد در ميان 

 دانشگاه علوم پزشكي يزد، هاي آموزشي مديران گروه
مهارت ارتباطي از جمله . گرفتمورد بررسي قرار 

ي مفيد و به منزله ابزار كار مديران آموزشي ها مهارت
ثير ها تأنآ فعاليت هاي است كه در موفقيت و اثربخشي
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  .بسزايي دارد
دهد كه  نشان مي در اين زمينه، نتايج حاصل از مطالعات

روز كاري خود را به  زمان از )درصد9( مديران نه درصد
را به نوشتن، سي ) درصد 16(خواندن، شانزده درصد 
درصد را به گوش دادن  45درصد را به گفتگو و 

ي صحبت ها مهارت نيبنابرا ).17(اختصاص مي دهد
گوش دادن و سؤال كردن از جمله مشخصات كردن، 

  ).7(رهبران مؤثر است
نه تنها  يو نوشتار يارتباط گفتار يدر برقرار مهارت

 ،يكار طيبلكه در عملكرد مؤثر در مح ،كسب شغل يبرا
 يبررس«تحت عنوان  يقيدر تحق )19(است نيز اساسي

 انيدانشجو يابيو عوامل مهم در كار ديمف يها مهارت
درصد از  7/85ان داده شد كه نش» تيريمد

را  يارتباط گفتار يدر برقرار رتآموختگان، مها دانش
  ).20(خود دانستند يابيعامل در كار نيتر مهم
مهارت  نيشتريهاي اين تحقيق حاكي از آن است كه ب يافته

مهارت  نيمهارت بازخورد و كمتر ران،يمورد استفاده مد
 قييتحق جينتا. مورد استفاده توسط آنها مهارت شنود بود

در پرستاران  يتباطار يها مهارت يبررس«تحت عنوان 
كه  »زدي يدانشگاه علوم پزشك يها مارستانيشاغل در ب

نشان داد كه  ؛و همكارانش انجام شد يتوسط مروت
 يو مهارت شنود دارا نيباالتر يدارا يمهارت كالم

تفاوت در نوع فعاليت مدير  ).21(است نيانگيمترين  نييپا
تواند از علل تفاوت در باالترين مهارت  و پرستار مي

 ،ولي پايين بودن مهارت شنود در اين دو تحقيق ؛باشد
عنوان ه گوش دادن ب از مهارت حاكي از استفاده كم

مهارت برقراري ارتباط در ميان مديران و پرستاران 
 يسنگ بنا ،است كه شنود مؤثر يدر حال نيا. است

نشان  يمطالعات. است يامروز رانيمد يمهارت ارتباط
درصد از وقتشان را صرف  65تا  45 ران،يمددهد كه  مي

 ديبا يآموزش ريمد كي نيبنابرا). 19(كنند شنود مي
را بهتر بشناسد و بهتر به  گرانيباشد تا د يشنونده خوب

را  شترشانيب يرهمكا يپاسخ دهد و حت شانيها خواسته

 ،يارتباط يها مهارتبودن  يبا توجه به اكتساب. جلب كند
جهت  يدر قالب بازآموز ييها سگردد، كال مي شنهاديپ

 يگروه آموزش رانيمد انيدر م يدنمهارت شن يارتقا
  .برگزار گردد

 ؛ ميانگين نمره مهارت ارتباطينشان داد قياين تحق جينتا
مهارت كالمي، پايين ترين  شنود، باالترين و ميانگين نمره

در  .نمره در مديران با مرتبه علمي دانشياري است
ترين  نييپا ي،مربصورتي كه مديران با مرتبه علمي 

نمره  نيانگيم نيدر مهارت شنود و باالترنمره را  نيانگيم
شنود با افزايش  مهارت بهبود. ي دارندكالم تدر مهاررا 

افزايش تجربه كاري و مرتبه علمي را شايد بتوان به علت 
ترين مهارت  در نتيجه بهبود اين مهارت به عنوان اصلي

به طوري كه مديران با مرتبه علمي . ارتباطي دانست
و بازخورد  كنند بيشتر گوش ؛دهند باالتر، ترجيح مي

رسد مديران با مرتبه علمي  حالي كه به نظر مي در دهند؛
ن اطالعات كنند با صحبت كردن و بيا تر سعي مي پايين
توان چنين  مي نيبنابرا .نمايند تثبيتجايگاه خود را ، خود
 تمهار ،مديران يمرتبه علم يگيري كرد كه با ارتقا نتيجه

به دنبال آن مهارت  و افتهي شيشنود در آنها افزا
 نيدر مورد رابطه ب. يابد مي شيافزا زيبازخورد ن

 ؛توان گفت و نوع دانشكده مي يارتباط يها مهارت
 نيباالتر يو بهداشت به ترتيب دارا يدانشكده دندانپزشك

و  ييماما يدانشكده پرستارو مهارت بازخورد نيانگيم
مهارت  نيانگيم نيباالتر يدارا زشكيسپس دانشكده پ

در  نيانگيم نيباالتر يدارا يراپزشكيو دانشكده پ يكالم
ممكن  ،اين تفاوت در نوع مهارت. بودند مهارت شنود
در حوزه درسي  ،ت تفاوت در ماهيت مطالباست به عل

هاي  به طوري كه كه در دانشكده ؛باشد هر دانشكده
ارتباط با  ماهيتپرستاري مامايي و دانشكده پزشكي كه 

، نوع مهارت ارتباطي كالمي بيشتر است تر بيمار قوي
گيرد در حالي كه مديران دانشكده  مورد استفاده قرار مي

كار  و هاي تشخيصي سر عاليتپيراپزشكي كه بيشتر با ف
داراي مهارت شنود مؤثرتري هستند و اين  ؛دارند
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 دموضوع در نوع فعاليت مديران گروه آموزشي كه اساتي
  .آن دانشكده نيز هستند بروز كرده است

نشان داد در دانشكده بهداشت و  جينتا نيهمچن
 يها مهارت ريسا انيمهارت بازخورد در م يدندانپزشك

 يدر دانشكده پرستار ن،يانگيم نيباالتر يدارا يارتباط
 يراپزشكيو در دانشكده پ يمهارت كالم يو پزشك ييماما

 يبوده است ول نيانگيم نيباالتر يمهارت شنود دارا
نمره دانشكده و  نيرا ب يرابطه معنادار يآزمون آمار
گيري  شايد بتوان چنين نتيجه. نشان نداد يمهارت ارتباط

اصولي كه بايد پزشكان و پرستاران با آن كرد كه يكي از 
آشنا باشند، مهارت چگونه صحبت كردن با بيماران است 
و به همين دليل مهارت كالمي داراي باالترين ميانگين در 

 مامايي است و به دليل اين ريدانشكده پزشكي و پرستا
پردازد،  هاي پيراپزشكي بيشتر به تشخيص مي كه حرفه

و در نتيجه به مهارت شنود باالتري نيازمند تمركز بهتر 
  .نياز خواهند داشت

با  رانيمد يرابطه مهارت ارتباط«تحت عنوان  يقيتحق در
 يرو يدريو من انيكه توسط آهنچ »يسالمت سازمان

دانشگاه  يها دانشكده نيگروه و معاون رانيمد هيكل
 نينشان داد كه ب زيمشهد انجام گرفت ن يفردوس
 يو نوع دانشكده تفاوت محسوس يارتباط يها مهارت

تمام  يارتباط يها مهارت هنمر نيانگيم يوجود ندارد ول
از لحاظ  رانيبود و مد شتريها از حد متوسط ب دانشكده

 جينتا .ظاهر شده بودند يقواً در حد نسبت يمهارت ارتباط
 يها مهارت نيانگيم نينشان داد كه باالتر انيآهنچ قيتحق

به مهارت شنود اختصاص دارد  رانيمد انيدر م يارتباط
حاضر به مهارت  قيتحق در نيانگيم نيكه باالتر يدر حال

شايد علت اين تفاوت،  ).6(است افتهيبازخورد اختصاص 
نوع دانشكده در دو مطالعه و در نتيجه تفاوت در ماهيت 

به طوري كه نوع دانشكده در مطالعه . ن باشداكاري مدير
علوم انساني، يي از قبيل ها هآهنچيان و همكارش، دانشكد
حالي كه بررسي حاضر بر  مهندسي، كشاورزي است در

  .هاي علوم پزشكي است روي دانشكده

 يارتباط يها مهارت نيانگيدهد م مطالعه نشان مي جينتا
به طوري كه . است شتريدر مردان نسبت به زنان ب

 رانيدر مد يبازخورد و كالم يارتباط يها مهارت نيانگيم
مقدار  نيشتريب يزن دارا رانيو مهارت شنود در مدمرد 

. را نشان نداد يمعنادار تفاوت يآزمون آمار ياست ول
 مارستانيپرستاران شاغل در ب يكه رو يقيتحق جينتا

 نيانگيجنس و م نيرا ب يرابطه معنادار زيانجام شد ن
  ).21(پرستاران نشان نداد يارتباط يها مهارت

 يها مهارت نيانگينشان داد م نيهمچن قيتحق جينتا
با  رانيسال كمتر از مد 40كمتر از  رانيدر مد يارتباط
تفاوت باشد كه اين يم سال 40از  شتريي كار ب سابقه

و  با افزايش سن، رانيتجربه مد شيافزا به علت تواند مي
 ونآزم البته. آنان است يمهارت ارتباط نيانگيافزايش م

 نيانگيسن و م يرهايمتغ نينشان داد كه ب يآمار
 جينتا .وجود ندارد يرابطه معنادار يارتباط يها مهارت

 رانيمد ليسن تما شيكه با افزا هنشان داد قاتيتحق ريسا
به طوري . ابدي مي شيارتباط با افراد افزا يبرقرار يبرا

مشاركت و  يبرا يشتريب زهيتر انگ مسن رانيكه مد
 رانيهمكاران خود دارند در حالي كه مد گريمشورت با د

 ليتما جهيخود مختار و در نت يسبك رهبر يتر دارا جوان
 جينتا ).22(دارند گرانيارتباط با د يبه برقرار يكمتر
پرستاران شاغل در  يهمكاران رو و يمروت قاتيتحق
سن و سابقه كار با  نيرا ب يرابطه معنادار، ها مارستانيب

  ).21(ده استنشان دا مهارت شنود
 يها مهارتنمره  نيانگيممطالعه كنوني،  جينتا براساس
 ،سال 15بيش از  يبا سابقه كار رانيدر مد يارتباط

ي كاري كمتر از  بيشتر از ميانگين نمرات مديران با سابقه
بوده است، هر چند اين تفاوت معنادار نبوده  ،سال 15

  .است
توان گفت كه مديران از ميانگين مهارت  اين تحقيق مي در

هر چند ميانگين  ؛تقريباً يكساني برخوردار بودند ارتباطي
نمرات مربوط به مهارت شنود در آنها، كمتر از ساير 

زاده و  اين در حالي است كه مهدي. مهارت ها بوده است
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دادند كه  اندر تحقيق خود نش ييو ربوي و دعا ،همكاران
ران اثربخش بايد از مهارت شنود بيشتري برخوردار مدي

كه  باشد به اين علت شايد اين امردليل ). 24و23(باشند
پايه جاي خود را در  مهارت مهارت گوش دادن به عنوان

الزمه اين . پيدا نكرده است ها مهارتميان ساير 
موزشي براي آهاي  برگزاري دوره ،سازي نهادينه

  .مديران است آموزيباز
و همكارانش در خصوص اثرات ) Yedidia( ايديديطالعه م

 انيبر عملكرد دانشجو يارتباط يها مهارتآموزش 
ماساچوست و وستون،  ورك،يويدر سه دانشگاه ن يپزشك

در سال سوم  انيدانشجو يارتباط يها مهارتنشان داد كه 
 يها مهارتو  يافتهبهبود  تدر مطالعه كوهور ييدانشجو
مطالعه شركت كرده بودند  كه در يانيدانشجو يارتباط

 افتهي ارتقا كه شركت نكرده بودند،  يانياز دانشجو شتريب
  ).25(بود

 ؛و همكارانش انجام شد) Gysels( زلياي كه توسط ج مطالعه
 يو اساس عملكرد ارتباط هينشان داد كه آموزش ارتباطات، پا

 زين )Maguire,Faulkner(و فالكنر  وريمگ ).26(فرد است
 يگزارش كردند كه عملكرد پزشكان و پرستاران در برقرار

 ).27(ودب افتهيبهبود  ها مهارت نيارتباط، پس از آموزش ا
 يابيسنجش و ارز نهياغلب مطالعات انجام شده در زم يول

است  يي، فاقد اطالعات جامع از رفتارهايارتباط يها مهارت
 يها يكه بررس حال آن ).28(شوند كه آموزش داده مي

از آن است كه آموزش  يكشورها حاك ريموجود در سا
 يها از دو دهه است كه در دانشگاه شيب يارتباط يها مهارت

  ).29(ساير كشورها قرار گرفته است يعلوم پزشك
ي ها مهارتبندي  توان به رتبه نقاط قوت اين تحقيق مي از

دانشكده ، به تفكيك گانه در ميان مديران گروه ارتباطي سه
با اين وجود . مرتبه علمي و جنس اشاره نمود ،كارمحل 

تعميم نتايج حاصل از اين پژوهش به كل مديران 
هاي علوم پزشكي،  هاي آموزشي در ساير دانشگاه گروه

. ها دارد مطالعات تكميلي در ساير دانشگاه جامنياز به ان
ي ارتباطي ساير مديران وابسته ها مهارتهمچنين بررسي 

مراكز  ساير ها و ند مديران بيمارستانمان ،به دانشگاه
ي ها مهارتبراي فراهم ساختن امكان مقايسه  ،درماني

 ريزي الزم تواند در بازنگري و برنامه گانه ارتباطي، مي سه
از . گشا باشد ربط راه توسط مسؤولين ذيدر اين زمينه،

توان به عدم وجود  هاي اين مطالعه مي جمله محدوديت
ي ارتباطي مديران آموزشي ها هارتمكه  يمطالعه مشابه

هاي علوم پزشكي را مورد بررسي قرار داده  دانشگاه
 عاتاست كه در مطال يضرور نيهمچن. باشد، اشاره كرد

 ياز اعضا ران،يمداستفاده از خودارزيابي  عالوه بر ندهيآ
در  ،زين انيمورد نظر و دانشجو يها علمي گروه هيأت

  .دريصورت گ ينظرسنج رانيمد يمورد مهارت ارتباط
 انيدانشجو ياز آنجا كه برنامه درس همچنين
ها  دانشگاه رانيمد ندهيكه در آ ي،علوم پزشك يها دانشگاه

 هستند به صورت متمركز و تحت نظارت وزارت بهداشت،
گردد  مي شنهاديد، پوش ميابالغ  يدرمان و آموزش پزشك

 يارتباط يها مهارتجهت آموزش  يبرنامه مدون درس
نجا كه آگردد و از  هيته يزشكپ علوم انيدانشجو يبرا

و تكرار دارد،  نيبه تمر ازين يارتباط يها مهارتكسب 
 يآموزش رانيمد يآموزش مداوم برا يها در برنامه ديبا

  .رديقرار گ
  

  گيري نتيجه
ي ارتباطي مديران ها مهارتميانگين و انحراف معيارنمرات 

مورد بررسي در سه هاي  هاي آموزشي دانشكده گروه
با  .متفاوت و متنوع بود ،ي بازخورد، كالمي و شنود حيطه

هاي پزشكي و  در رشته ها مهارتتوجه به اهميت اين 
تر مسؤولين امر در ايجاد  نياز و توجه جدي ،پيراپزشكي

گانه ضروري به نظر  ي سهها مهارتشرايط و بهبود اين 
 يها مهارت اريرسد و بهتر است با در نظر گرفتن مع مي

و  انيتوسط دانشجو ديساالنه اسات يابيدر ارزش يارتباط
اقدام به  ف،يضع يارتباط يها مهارتبا  رانيمد ييشناسا
 يها مهارت يارتقاجهت  يآموزش يها دوره يبرگزار
  .در آنها گردد يارتباط
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  قدرداني
دانند از  بر خود الزم مي قيتحق نيپژوهشگران در ا

پژوهش كه با صبر و  نيشركت كننده در ا رانيمد

 يگزار نمودند سپاس ليها را تكم حوصله پرسشنامه
  .ندينما
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Communication Skills of Department Heads in Shahid Sadoughi 
University of Medical Sciences 

 
MohamadHossein Baghiyani Moghadam1, Mahdieh Momayyezi2, Tahereh Rahimdel3 

 
Abstract 
 
Introduction: The technique to deal with individuals or “communication skill” is one of the essential skills 
for faculty members and educational managers. This study was performed to evaluate the communication 
skills of department heads in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on all heads of the departments in Shahid 
Sadoughi University of Medical Sciences (n=44) in 2010. Data was collected via Barton’s questionnaire. 
After questionnaire scoring, data was analyzed using descriptive statistics, t test, and ANOVA. 
Results: The mean of total communication skills score among head of departments was 58.15±4.66; and the 
means for feedback, listening, and verbal skills 21.14±2.9, 16.25±3.3, and 20.77±2.5 respectively. Also the 
results showed that the mean of communication skills subscales was different in department heads of 
different schools. 
Conclusion: According to the results of this study, Managers have a moderate level of communication skills. 
Therefore, it is essential to hold workshops to enhance the skills. 
 
Keywords: Educational Manager, Communication Skill, Feedback, Verbal Skills, Listening Skills. 
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