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و دانشگاه  زيدانشگاه تبر انيدانشجو يفرد انيروابط م يها مهارت سهيمقا
  زيتبر يعلوم پزشك
 

  شهرك ياله زاده، زهرا صمد ضيف نبي، ز*يمحمود روزيف
  

 

  چكيده
ها  آن يفرارو يها با توجه به چالش انيدانشجو ياست كه برا يجمع يزندگ ياساس يها مهارتاز  يكي يفرد نيب يها مهارتمقدمه: 

 يو دانشگاه علوم پزشك زيدانشگاه تبر انيدانشجو يفرد انيابعاد روابط م  سهيمقا با هدف . پژوهش حاضرشود مي محسوب يضرور يامر
 .انجام شد زيتبر

با  زيتبر يو علوم پزشك زيدانشگاه تبر يها رشته يلينفر از دانشجويان تمام مقاطع تحص 770تعداد  ،در اين پژوهش توصيفيها:  روش
 فترو يفرد نيي بها مهارتها پرسشنامه استاندارد آزمون  داده يآور گيري تصادفي ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع روش نمونه

(Fetro) حل تعارض  ،يارتباط يها مهارتارتباطات، ي  در چهار بعد حفظ و توسعه كرتيل اسيبا مقاي  سؤال پنج درجه 65 يبود كه دارا
  شد. ليو تحل هيتجز هيچندسو انسيوار ليتحل يآمار  ها با استفاده از آزمون . دادهاست يو همدل

 انينفر از دانشجو 327و  زيدانشگاه تبر انينفر از دانشجو 423كه تعداد  ،شد ليو تحل ليپرسشنامه تكم 750در مجموع نتايج: 
 جي). نتاP>05/0باهم داشتند ( يمعنادارتفاوت  يفرد نيب يها مهارتدو دانشگاه مذكور در  انيبودند. دانشجو زيتبر يعلوم پزشك
از  تر بيش )P= 020/0(يو همدل )P= 023/0(در مؤلفه توسعه و حفظ ارتباطات  زيدانشگاه تبر انيشجودان نمره نيانگينشان داد م

دختر و پسر تفاوت  انيدانشجو نيدر ب يفرد نيب يها مهارت نمره نيانگيم ني. همچناست زيتبر يعلوم پزشك انيدانشجو نيانگيم
  ).P<05/0( نشد  مشاهده ها آن نيب يمعنادارتفاوت  التتحصي سطح نظر از .)P>05/0( نشان داد يمعنادار
 يدانشگاه علوم پزشك انينسبت به دانشجو يفرد نيب يها از نظر مهارت زيدانشگاه تبر انيدانشجو نشان داد ها افتهيگيري:  نتيجه

ي مورد توجه در دانشگاه علوم پزشك يفرد نيروابط ب يها مهارتبهبود  شود مي شنهاديقرار دارند. پ تري مطلوب تيدر وضع زيتبر
  قرار گيرد. تر بيش

  ، دانشجويان علوم پزشكيحل تعارض ،يهمدل ،يارتباط يها مهارتي بين فردي، ها مهارتهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

وتغييرات ابعاد  يامروزه پيشرفت سريع و مداوم فناور
اقتصادي و اجتماعي جوامع، تغييرات شگرفي در شرايط 

                                                 
دانشكده علوم  ،يتي)، گروه علوم ترباري(استاد يمحمود روزيدكتر فنويسنده مسؤول:  *
  firoozmahmoodi@tabrizu.ac.ir. رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،يشناس و روان يتيترب
و  يتيدانشكده علوم ترب ،يدرس يزير ارشد برنامه يكارشناس يدانشجو زاده، اله ضيف نبيز

)؛ eizollahzadeh_z70@yahoo.com. (رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،يشناس روان
 يتيدانشكده علوم ترب ،يتيترب يشناس  ارشد روان يكارشناس يشهرك، دانشجو يزهرا صمد

  ))zahra.samadi2013@gmail.com. رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،يشناس و روان
  23/4/95، تاريخ پذيرش: 17/1/95، تاريخ اصالحيه: 24/12/94مقاله:  تاريخ دريافت

محيطي، ارتباطات بين فردي، نگرش به مباني تفكر و 
در شيوه زندگي  ياساس راتتغيي درمجموع و ها ارزش
 يزندگ براي كهاي  گونه به است، آورده وجود به ها انسان

 يها مهارتانطباق و حل مسائل، وجود  ييمطلوب و توانا
با توجه به  انيدر مورد دانشجو .)1(است يضرور يزندگ

 ناي ،ها آن يزندگ يفرارو يها چالش يتنوع و گستردگ
 ها ي). مطالعات و بررس2(رسد مي به نظرتر  يامر ضرور

از جمله  يو اساس يمهارت اصل نيكه چند دهد مي نشان
تفكر خالق، تفكر  ،گيري ميتصم يينا، توامسألهحل  ييتوانا
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 يفرد نيرابطه ب ي، برقرارمؤثررابطه  ينقادانه، برقرار
در جامعه  يافراد و زندگ يسالمت روان يسازگارانه، برا

 يها نشانه نتري مهم است و از مهم يامروز دهيچيپ
 نيوجود مهارت روابط ب ان،يم نيدر ا يسالمت روان

) Interpersonal Communication Skill( يفرد
 ها انسان يزندگ ياساس يها مهارتاز  يكيكه  ،)3(است

بار توسط بارسون و  نياول يو برا شود مي محسوب
مطرح  1990) در سال Bureson and samter( سامتر

ارتباطات  نتري از گسترده يكيمهارت  ني). ا4(شده است
انسان از بدو  يزندگ يها همؤلف نتري ) و از مهم5(يانسان

  ). 6(تا لحظه مرگ است لدتو
 )Pittman & Cahill)()7 ليو كاه تمنيپ فيتعر طبق

كار كردن با  ييتوانا"شامل  يفرد نيارتباط ب يها مهارت
 يبرقرار قيو روابط از طر ها يتوسعه دوست گران،يد

و به طور اخص،  است "و گفتگو  يهمدل ،يارتباط، همكار
 ريو غ يارتباط كالم يبرقرار يفرد برا ييشامل توانا

 يها مهارت لياز قب ي) و اصطالحات8است( يكالم
 ،يمردم يها مهارت ،ياجتماع يستگيشا ،ياجتماع
 يو هوش اجتماع ياجتماع ينرم، خودكارآمد يها مهارت

) كه 14تا9(روند مي مهارت به كار نيا فيتوص ياغلب برا
ي  ) آن را در چهار بعد حفظ و توسعهFetro( فترو

در  يتعارض و همدل لح ،يارتباط يها مهارت ارتباطات،
  ).15(نظرگرفته است

آن  ياست كه برخ يبه حد يفرد نيب يها مهارت تياهم
از انواع هوش دانسته و تحت عنوان هوش  يكيرا 

). 16(اند كرده بندي ) طبقهSocial Intelligence( ياجتماع
 نياظهار داشته است: ا )17( (Botvin)نبوتوي كه همچنان
و روابط  دهي پاسخاعتماد به نفس،  يبرا ه،يپا يها مهارت

سو  كيكه از  نيا لياست، به دل يمتقابل اثر بخش ضرور
 و ها آن يبر بهداشت روان گريد يبر روابط افراد و از سو

 ريو مؤثر در اجتماع تأث ديمف يبر عملكرد اجتماع زني
 ،يو سالمت شخص) و عالوه بر بهداشت 18(دارند

  ). 8(بخشد مي سالمت خانواده و جامعه را بهبود

باورند  نيبر ا يفرد انيارتباطات م نهيدر زم كارشناسان
از مشكالت و  ياريبساي  شهيعلت ر فيكه ارتباط ضع

). با 19(از مشكالت است ياريارتباط مؤثر راه حل بس
 يها مهارتاز  يفرد انيارتباط م يها مهارتكه  نيوجود ا
) 21و20و4(ها پژوهش يبرخنتايج است،  يزندگ ياساس
نبوده و عدم  كافي ها مؤلفه نيبه ا توجهكه  دهد مي نشان

خواهد داشت كه  يرا در پ يمهارت، مشكالت نيتوجه به ا
  :شود مي موارد اشاره نياز ا يبه برخ ريدر ز
 ،يو ارتباط يروان -يعاطف يها ييو توانا ها مهارت فقدان

 ريپذ بيافراد را در مواجهه با مسائل و مشكالت آس
 ،يرا در معرض انواع اختالالت روان ها سازدو آن مي

 يها مهارتدهد. عدم وجود  مي قرار يو ارتباط يرفتار
 يتيمنجر به اختالالت شخص تواند مي يفرد نيروابط ب

 ،يفرد نيب ييدو سوگرا ،يفرد نيت بيمانند حساس
 يريپذ و نبود جامعه ياجتماع تأييدبه  ازين ،يپرخاشگر

  ). 18(شود
 يابيارز” و همكاران تحت عنوان مانيكه پ يقيتحق در

دانشگاه علوم  دياسات يفرد نيارتباط ب يها مهارت
بود كه سطح  نياز ا يحاك جيانجام دادند نتا ”الميا يپزشك
مورد مطالعه در حد متوسط  دياسات يارتباط يها مهارت

 )Malik, & Ul Ain( نيو الع ). ملك4(بوده است
آموزش  هيبورس انيمعلمان (دانشجو-ودانشج يزآگاهين

را مورد  يفرد نيب يها مهارتو پرورش) در مورد 
از  يآگاه نيانگيكه م افتنديقرار دادند. آنها در يبررس
 اني(دانشجو علمي هيأت -دانشجو يفرد نيب يها مهارت
معلمان بود و -دانشجو) باالتر از علمي هيأت هيبورس

 يها يژگيك از ويدانشگاه در هر  علمي هيأت-دانشجو
 جيمعلم نتا-نسبت به دانشجو يفرد نيب يها مهارت ياصل
  ).22(نشان دادند يعال
پژوهش سليمي و همكاران نشان داد كه سطح  جينتا

ي برقراري ارتباط دانشجويان دانشكده ها مهارت
دانشگاه علوم پزشكي تهران در جايگاه  يراپزشكيپ

دادخواه و  ،يمحمد ،يي). موال20(مطلوبي قرار ندارد



  فيروز محمودي و همكاران  انيدانشجو يفرد انيروابط م يها مهارت سهيمقا
 

 http://ijme. mui. ac. ir )47(16: 1395/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  420

 يها مهارت زانيم زين يو جهان يهمكاران و محمود
را  يعلوم پزشك انيجودانش انيدر م يفرد انيارتباط م

 زانيكه ماي  گونه به. اند در سطح متوسط گزارش كرده
 انير و دانشجودخت اندانشجوي در ها مهارت نيا

 انيپسر و دانشجو انياز دانشجو تر بيش يپرستار
  ). 24و23بوده است( ييماما

) Rajesh, & Chandrasekaranو چندراسكاران ( راجش
با  انيدانشجو يفرد نيب يها مهارت يبررس يدر راستا

و نوع خانواده آنها،  يمحل زندگ ت،يقوم ت،يتوجه به جنس
 انيدانشجو يكه مهارت ارتباط افتنديدست  جينتا نيبه ا

زبان  يسيانگل انيدختر، دانشجو انيپسر بهتر از دانشجو
 انيو دانشجو غير انگليسي زبان انيدانشجوبهتر از 

 نيو همچن ييروستا انيبهتر از دانشجو يشهر
با  انيگسترده بهتر از دانشجو يها خانواده انيدانشجو
  ).25اي است( هسته يها خانواده

و  هيدانشجو، پا يفرد نيب يها مهارتاين كه وجود  با
 شود يمحسوب م يدر زندگ يمتعدد و يها تياساس موفق
به  يارتباط يها مهارتدر ارتباط با  يمتنوع يها و پژوهش
فترو (حفظ و توسعه  يها همؤلف است؛ اما دهيانجام رس
) مورد يحل تعارض و همدل ،يارتباط يها مهارتارتباطات، 
 سهيپژوهش با هدف مقا نينگرفته است. لذا ا رارپژوهش ق

فترو در  يها با توجه به مؤلفه يفرد نيارتباط ب يها مهارت
 انيو دانشجو يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو نيب

  انجام شد. 1394در سال  زيدانشگاه تبر
  

  ها روش
بود و جامعه مورد  يفيپژوهش حاضر از نوع توص

و  زيدانشگاه تبر انيدانشجو يتمام مطالعه شامل
 يليدرسال تحص زيتبر يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

كه با استفاده از جدول مورگان، حجم  بود، 1395-1394
دانشجو از دانشگاه  423نفر ( 770مشتمل براي  نمونه
 قي) از طريپزشك لومدانشجو از ع 327و  زيتبر

 تعداد نيساده انتخاب شدند. انتخاب ا يتصادف گيري نمونه

 تعداد نسبت به توجه با ها از دانشگاه كيدانشجو از هر
 يابزارگردآور .دو دانشگاه انجام گرفت اندانشجوي

) (Fetro فترو  يفرد نيب يها مهارت پرسشنامه ،ها داده
و حفظ  همؤلفه توسع 4 يپرسشنامه دارا ني. ابود

 و حل تعارض يارتباط يها مهارت)، هيگو 29ارتباطات (
 هيگو 65)، در مجموعهيگو 10(يهمدل و )،هيگو 13هر كدام(

 1(نمره از اي  نهيپنج گز كرتيل اسيبر اساس مق است؛ كه
ه مؤلفحداقل و حداكثر نمره  ).26شده است( يطراح )5تا 

، حل تعارض و 45و  29توسعه و حفظ ارتباط 
و كل  50و  10 يو همدل 65و 13 يارتباط يها مهارت

  .است 325و  65پرسشنامه 
فترو   يفرد نيب يها مهارتكه پرسشنامه  نيتوجه به ا با
ترجمه و اجرا  ،در اين پژوهش رانيبار در ا نياول يبرا

ابزار، ابتدا  نيا ييمحتوا ييروا نييجهت تع نيشد ، بنابرا
و  ديترجمه گرد يپرسشنامه به زبان فارس ياصلي  نسخه

 انيپرسشنامه ترجمه شده توسط دو نفر از دانشجو
داده شد و  قيتطب يبا متن اصل يسيانگل بانز يمترجم

. سپس دياعمال گرد يآن به لحاظ نگارش هياصالحات اول
قرار گرفت تا  يتيعلوم ترب دياسات اريپرسشنامه در اخت

 ييو روا ندينما شيرايسؤاالت و جمالت نامفهوم را و
آن  ييمحتوا ييروا بيترت نيكنند. بد تأييدآن را  ييمحتوا

 نيا ييايمورد نظر قرار گرفت. پا ديتاسا تأييدمورد 
با استفاده از روش  يپرسشنامه توسط فترو، رادز و ه

 ني). در ا15به دست آمده است( 91/0كرونباخ  يآلفا
 82/0كرونباخ  يپرسشنامه با روش آلفا ييايپژوهش، پا
نفر  30پايايي پرسشنامه توسط تأييدجهت . ديبرآورد گرد

نفر از  15از علوم پزشكي و  نفر 15از دانشجويان كه 
  شد.تكميل  تبريز  دانشگاه

پرسشنامه  يقبل از اجرا ،يمالحظات اخالق تيرعا جهت
 ناناطمي ها از محرمانه بودن اطالعات آن انيبه دانشجو

. ستيالزم ن اسامي ذكر كه شد گفته ها داده شد و به آن
 سهيو مقا ها داده ليو تحل هيجهت تجز انيدر پا

ابعاد  نهيدر زم زيو دانشگاه تبر يعلوم پزشك انيدانشجو
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چند  انسيوار لياز روش تحل يفرد انيم يها مهارت
با سطح  SPSS-23افزار  با استفاده از نرم هيسو

  استفاده شد. 05/0 يمعنادار
و  زيدختر و پسر دانشگاه تبر انيدانشجو سهيمقا جهت

ي  سهيجهت مقا نيهمچن ،يدانشگاه علوم پزشك
ارشد و دكترا در  يكارشناس ،يكارشناس انيدانشجو

 ليتحل ياز آزمون آمار يفرد نيب يها تمهار يها همؤلف
   .استفاده شد رهيچند متغ انسيوار

  
  نتايج

نمونه اوليه از بين دو دانشگاه تبريز و دانشگاه علوم پزشكي 
ها به دليل پاسخ ناقص  نفر از آن 20نفر انتخاب شد كه  770

نمونه كنار گذاشته شدند. بنابراين نمونه ها از  به پرسشنامه
كه  %)4/97دهي = درصد پاسخ (در نظر گرفته شد 750نهايي 

 نفر 303دختر و  %)6/59نفر ( 447نفر نمونه،  750از تعداد 
از  %)4/56نفر ( 423ها  %) پسر و از مجموع آن4/40(

%) از دانشگاه علوم پزشكي 6/43( نفر 327دانشگاه تبريز و 
هاي توزيع شده در بين اين افراد،  بودند كه پرسشنامهتبريز 

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
  

  ها انسيوار يهمگن يآزمون لون جهت بررس :1 جدول
درجه آزادي F مؤلفه

1  
درجه آزادي

2  
p 

 10/0 746 1  70/2  توسعه و حفظ ارتباط
 93/0 746 1  007/0  هاي ارتباطيمهارت

 64/0 746 1  22/0 حل تعارض

  98/0  746  1  0001/0 همدلي
ي بين فردي ها مهارتميانگين و انحراف معيار نمره  :2جدول 

  دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي تبريز
  ميانگين و  تعداد  دانشگاه هاهمؤلف

 انحراف استاندارد

توسعه و حفظ 
  ارتباطات

 61/101±10/10 422 تبريز

 97/99±37/9 326 علوم پزشكي

 89/100±82/9 748 كل

 91/45±60/5 422 تبريز  ي ارتباطيهامهارت

 23/45±62/5 326 علوم پزشكي

 61/45±61/5 748 كل

 47/41±75/4 422 تبريز  حل تعارض

 60/41±93/4 326 علوم پزشكي

 52/41±83/4 748 كل

 97/33±50/3 422 تبريز همدلي

 38/33±34/3 326 علوم پزشكي

 71/33±48/3 748 كل

  
 معنادار) ،آزمون تحليل واريانس چند متغيره (مانووا  نتايج
توان گفت كه بين  مي ينا. بنابر)p ،404/2=F =048/0( شد

دانشجويان دانشگاه تبريز و دانشجويان دانشگاه علوم 
ي بين فردي تفاوت ها مهارتي ها پزشكي تبريز در مؤلفه

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين و انحراف  وجود دارد.
در  ي ارتباطي دانشجويان دو دانشگاهها مهارتمعيار نمره 
دانشجويان دانشگاه تبريز در  نمره ميانگيننشان داد 

از  تر بيشمؤلفه توسعه و حفظ ارتباطات و مؤلفه همدلي 
  .)2جدول  (ميانگين دانشجويان علوم پزشكي است

  
  ي بين فرديها مهارتهاي  همؤلفنتيجه آزمون اثرات بين گروهي : 3جدول 

 F p ميانگين مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات متغير وابسته منابع تغيير

 023/0 169/5 87/495 1 87/495 توسعه و حفظ ارتباطات دانشگاه

  102/0  673/2  14/84 1 14/84 ي ارتباطيها مهارت
  707/0  141/0 30/3 1 30/3  حل تعارض

  020/0  428/5  43/65 1 43/65  همدلي
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كه بين دانشجويان دانشگاه  داد نشانآزمون مانووا  نتايج
ي توسعه و ها تبريز و دانشگاه علوم پزشكي در مؤلفه

ولي  ،وجود دارد معنادارحفظ ارتباطات و همدلي تفاوت 
ي ارتباطي و حل تعارض بين ها مهارتي ها در مؤلفه

  . ) 3جدول(وجود ندارد معنادارتفاوت  ها آن
براي مقايسه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه تبريز و 
دانشگاه علوم پزشكي نيز از روش تحليل واريانس چند 

ن كه بي دادنتايج  نشان  ،متغيره (مانووا) استفاده شد
 ها تفاوت وجود داردهاي گروهميانگين

)0001/0=p،273/17=F(.  
براي مشخص شدن تفاوت بين گروهي الزم است نتايج 

شود تا مشخص  ارائهجدول آزمون اثرات بين گروهي 
ها تفاوت وجود بين گروه ها همؤلفشود در كدام 

  . )4(جدول دارد
  

  ي بين فردي با توجه به متغير جنسها مهارتهاي  همؤلف: نتيجه آزمون اثرات بين گروهي 4جدول 
 F p ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغير وابسته  منابع تغيير

 جنس

  

 0001/0 359/34 639/3172 1 639/3172 توسعه و حفظ ارتباطات

  174/0  856/1  471/58 1 471/58 ي ارتباطيها مهارت

  003/0  128/9  046/211 1 046/211  حل تعارض

  004/0  305/8  735/99 1 735/99  همدلي

  
توسعه و حفظ ارتباطات، حل  يها همؤلف يبرا هيچند سو انسيوار ليآزمون تحل يمعنادارسطح اين كه با توجه به 

  وجود دارد. يدار معنا تفاوت ها گروه نيانگيم نيب واست، 05/0از  تر كوچك يتعارض، و همدل
  شده است.  ارائه 5آن در جدول شماره  جهياستفاده شد كه نت يتوك يبتعقي آزمون از ها مشخص كردن تفاوت يبرا

  
  يفرد نيب يها مهارت هاي لفهؤدختر و پسر در م انيدانشجو سهيمقا يبرا يبيآزمون تعق جينتا :5جدول 

تفاوت ميانگين و  جنس متغير وابسته
  انحراف استاندارد

p  

  توسعه و حفظ ارتباطات
  دانشجويان دختر دانشگاه تبريز

 0001/0  19/5±09/1  دانشجويان دختر دانشگاه تبريز

  859/0  80/0±01/1  دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي
 0001/0  16/4±86/0  دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي

  دانشجويان پسر دانشگاه تبريز
  0001/0  - 19/5±09/1  دانشجويان پسر دانشگاه تبريز

 004/0  - 38/4±28/1  دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي

  816/0  - 02/1±17/1  دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي

 دانشگاه علوم پزشكيدانشجويان دختر 

 859/0  - 80/0±01/1 دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي

  004/0  - 38/4±28/1  دانشجويان پسر دانشگاه تبريز
 012/0  35/3±09/1  دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي

 دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي

 0001/0  - 16/4±86/0 دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي

  816/0  02/1±17/1  دانشجويان پسر دانشگاه تبريز
 012/0  - 35/3±09/1  دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي

  453/0  - 80/0±54/0 دانشجويان پسر دانشگاه تبريز  دانشجويان دختر دانشگاه تبريز حل تعارض
  571/0  65/0±50/0  دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي
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  137/0  - 93/0±43/0  دانشگاه علوم پزشكيدانشجويان پسر

  دانشجويان پسر دانشگاه تبريز
  453/0  80/0±54/0  دانشجويان دختر دانشگاه تبريز

  106/0  46/1±64/0  دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي
  997/0 - 12/0±58/0  دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي

  571/0  - 65/0±50/0  دانشجويان دختر دانشگاه تبريز دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي

  106/0  - 46/1±64/0  دانشجويان پسر دانشگاه تبريز  
 021/0  - 58/1±54/0  دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي

  دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي
  137/0  93/0±43/0  دانشجويان دختر دانشگاه تبريز

  997/0  12/0±58/0  تبريزدانشجويان پسر دانشگاه 
  021/0  58/1±54/0  دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي

 همدلي
  دانشجويان دختر دانشگاه تبريز

  595/0  49/0±39/0 دانشجويان پسر دانشگاه تبريز
  881/0  27/0±36/0  دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي
  009/0  98/0±31/0  دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي

  دانشجويان پسر دانشگاه تبريز
  595/0  - 49/0±39/0  دانشجويان دختر دانشگاه تبريز

 963/0  - 22/0±46/0  دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي

 648/0 49/0±42/0  دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي

  دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي
  881/0  - 27/0±36/0  دانشجويان دختر دانشگاه تبريز
  963/0  22/0±46/0  دانشجويان پسر دانشگاه تبريز

 269/0  71/0±39/0  دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي

  دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي
  009/0  - 98/0±31/0  دانشجويان دختر دانشگاه تبريز
 0001/0  19/5±09/1  دانشجويان پسر دانشگاه تبريز

 859/0  - 80/0±01/1  دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي

  
دختر  انيدانشجو نياز آن است كه ب يحاك 5جدول  جينتا

در رابطه با  زيتبر يو علوم پزشك زيو پسر دانشگاه تبر
وجود  معنادارتوسعه و حفظ ارتباطات تفاوت ي  همؤلف

كه دختران هر دو دانشگاه نسبت پسران  يدارد به طور
 يتر بيشهر دو دانشگاه از مهات توسعه و حفظ ارتباط 

دختران دو دانشگاه تفاوت  نيب يبرخوردارند ول
ي  مؤلفه وجود ندارد. در مورد مؤلفه نيدر ا يمعنادار
دختران و  نيب يتفاوت معنادار يارتباط يها مهارت

نشد. در رابطه با  افتي ها از دانشگاه كي چيپسران ه
دختر دو دانشگاه و  انيدانشجو نيحل تعارض، بي  مؤلفه

مشاهده نشد و  يمعنادار تفاوت ها پسر آن انيدانشجو
دختر و  انيدانشجو نيمورد ب نيدر ا معنادارتنها تفاوت 

شد كه نشان داد پسرها  دهيد يپسر دانشگاه علوم پزشك
ارند. در د يتر بيشنسبت به دخترها مهارت حل تعارض 

دختران دو دانشگاه و  يهمدلي  در رابطه با مؤلفه تينها

مشاهده  يول دارندباهم ن يمعنادار تفاوت ها پسران آن
نسبت به پسران دانشگاه  زيشد كه دختران دانشگاه تبر

  دارند.  يتر بيش يمهارت همدل زيتبر يعلوم پزشك
 يليسطوح تحص انيدانشجو سهيمقا يآزمون مانوا برا

اجرا  يفرد نيب يها مهارت يها همؤلفاز  كيمختلف در هر
  ).p،561/1=F =132/0(شد اما تفاوت معنادار مشاهده نشد

لذا بر طبق اين پژوهش بين دانشجويان كارشناسي، 
ي بين فردي ها مهارتكارشناسي ارشد و دكتري در 

  ي وجود نداشت.معنادارتفاوت 
  

  بحث
دانشگاه  انيدانشجو يفرد نيب يها مهارتپژوهش  نيدر ا
 سهيمقا زيتبر يدانشگاه علوم پزشك انيو دانشجو زيتبر
دانشگاه  انيدانشجو نيكه ب داد پژوهش نشان جي. نتا شد
توسعه و حفظ  يها در مؤلفه يو علوم پزشك زيتبر
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 نيانگيوجود دارد و م معنادارتفاوت  يارتباطات و همدل
علوم  انيبا دانشجو سهيدر مقا زيدانشگاه تبر انيانشجود

 سهيمقا ياست. در راستا تر بيش ها مؤلفه نيدر ا يپزشك
صورت نگرفته  يدو دانشگاه پژوهش انيدانشجو نيب

تواند  مي احتماالَ است. تفاوت موجود در پژوهش حاضر
ي  نحوه ز،يدانشگاه تبر يها از متنوع بودن رشته يناش
در آن،  انيمشاركت دانشجو زانيو م دياسات سيتدر
 يها و شركت در دوره انيدانشجو يها آموخته تيماه

باشد. پژوهش عجم نشان داد  يفرد نيآموزش مهارت ب
با توجه به  انيدانشجو يفرد نيارتباط ب يها مهارتكه 

آنان متفاوت است و مهارت  يليتحص يها رشته
 انياز دانشجو تر بيش نهيزم نيدر ا يپرستار انيدانشجو

) 28(تاجيك ني). همچن27است( يو هوشبر ييرشته ماما
 نشان كه است كرده اشاره شواهدي بهدر پژوهش خود 

 يفرد ميان روابط ،مشاركتي يادگيري روش دهد مي
 بهبود كالس در را مختلف نژادهاي آموزان دانش

 زي) ن29(جو و همكاران حق ري. در پژوهش مميبخشد
افراد با سابقه آموزش  ارتباطي يها مهارتنمره  نيانگيم

به طور معنادار باالتر از افراد بدون  ،يي ارتباطها مهارت
بود. احتماالَ كمبود  يي ارتباطها مهارتسابقه آموزش 

علوم  يها رشته انيدر دانشجو يي ارتباطها مهارت
نشأت گرفته است به  يي ناكافها از آموزش يپزشك
از  يزئج يي ارتباطها مهارتكه امروزه آموزش  يطور

 شرفتهپي دركشورهاي ها رشته نيا يي آموزشها برنامه
  است. 

 نيب يها مهارتپژوهش حاضر در مورد تفاوت  يها افتهي
دهد  يدختر و پسر دو دانشگاه نشان م انيدانشجو يفرد
و علوم  زيدختر و پسر دانشگاه تبر انيدانشجو نيكه ب
توسعه و حفظ ي  همؤلفدر رابطه با  زيتبر يپزشك

كه دختران  يوجود دارد به طور معنادارارتباطات تفاوت 
هر دو دانشگاه نسبت پسران هر دو دانشگاه از مهات 

 نيب يبرخوردارند ول يتر بيشتوسعه و حفظ ارتباط 
مؤلفه وجود  نيدر ا يدختران دو دانشگاه تفاوت معنادار

تفاوت  يارتباط يها مهارتي  ندارد. در مورد مؤلفه
ها از دانشگاه كي چيدختران و پسران ه نيب يمعنادار

 نيتعارض، ب حلي  نشد. در رابطه با مؤلفه افتي
 ها پسر آن انيدختر دو دانشگاه و دانشجو انيدانشجو
در  معنادارمشاهده نشد و تنها تفاوت  يمعنادار تفاوت

دختر و پسر دانشگاه علوم  انيدانشجو نيمورد ب نيا
شد كه نشان داد پسرها نسبت به دخترها  دهيد يپزشك

 ادر رابطه ب تيدارند. در نها يتر بيشمهارت حل تعارض 
 تفاوت ها دختران دو دانشگاه و پسران آن يهمدلي  مؤلفه

مشاهده شد كه دختران  يباهم ندارند ول يمعنادار
 ينسبت به پسران دانشگاه علوم پزشك زيدانشگاه تبر

 ييپژوهش موالنتايج دارند.  يتر بيش يمهارت همدل زيتبر
و  ورپ ي) و ول30(و همكاران ازآذريي)، ن23و همكاران(

دختر و پسر به  انيدانشجو ني) نشان داد ب2(همكاران
 نيانگيتفاوت وجود دارد و م يارتباط يها مهارتلحاظ 
 نيانگياز م تر بيشدختر  انيدانشجو يارتباط يها مهارت
كه براساس پژوهش  يپسر است. در حال انيدانشجو

از دختران  تر بيشپسران  نيانگي) م4(و همكاران مانيپ
دختر  انيدانشجو نيرا ب يتفاوت زين ها پژوهش يبود. برخ

گزارش  يفرد نيارتباط ب يها مهارتو پسر به لحاظ 
  ). 20(نكردند
و همكاران نشان داد كه  هيپژوهش صادق جينتا نيهمچن

نشان  يتر بيش يدختران نسبت به پسران همدل
هستند كه  نياز ا يحاك يرفتار يها ). پژوهش3(دهند يم

اختالف از  نياز مردان دارند و ا تري زنان، رفتار همدالنه
 ني). همچن31(شود مي تر بيش يبه بزرگسال يدوران كودك

) 32(دهند پاسخ مي احساسي يها سيگنال هبيشتربها خانم
 يدختران، وابستگ يبرا ،)Gilligan( گانيو برطبق نظر گل
تر  پسران، رقابت مهم يو برا گرانيو ارتباط با د

 طيو شرا ياضطرار يها ). مردان درحالت33است(
كه متضمن روابط  يعاد يها تيخطرناك وزنان در وضع

 يو همدل هستند تر وستد عباشد، نو يو مراقبت مانهيصم
 قات،يتحق ي). برخ34(دهند مي از خود نشان يتر بيش



  انيدانشجو يفرد انيروابط م يها مهارت سهيمقا  فيروز محمودي و همكاران
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 425/  )47( 16: 1395مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

در مغز را عامل مؤثر در تفاوت  يكيولوژياختالف ب
رسد عامل  مي به نظر يداند. ول مي زنان و مردان يهمدل

و باورها و  يتيجنس ياجتماع يمربوط به هنجارها
در  يتر بيش قشكه در مورد زنان وجود دارد، ن يانتظارات

 نيزنان نسبت به مردان داشته باشد و از ا تر بيش يهمدل
به نشان دادن  يتر بيش ليان تمارو زنان نسبت به مرد

  ).29(دارند يهمدالنه در خودگزارش يرفتارها
دختران و پسران  نيه حل تعارض بمؤلفرابطه با  در

 نيپسران در ا نيانگيكه م مشاهده شد يمعنادارتفاوت 
پژوهش  جيبا نتا افتهي نياز دختران بود. ا تر بيش نهيزم

از  يبرخ. ستي) همسو ن35(سپاه منصورو همكاران
حل تعارض را  نهيتفاوت دختران و پسران در زم قاتيتحق

مختلف حل تعارض  يها از سبك ها در استفاده آن
 نييرا تب افتهي نيا يتداخل راهبرد هي). نظر36(اند دانسته

را  يكه تداخل راهبرد ييدادهاينظر رو نيكند. برطبق ا مي
 زانيكنند، در زنان و مردان متفاوت است؛ م مي جاديا
 جهيدو جنس تفاوت دارد و در نت نيدر ب يريپذ جانيه

به كار بردن  يها وهيو ش تيبر جنس يمبتن يراهبردها
متفاوت است و  زيمقابله با تعارض ن يراهبردها برا نيا
حل تعارض در  زانيتفاوت در م جاديعوامل سبب ا نيا
  ). 37(شود مي دو جنس نيب

مختلف  يليسطوح تحص انيپژوهش، دانشجو نيا در
 نهي) در زميارشد و دكتر يكارشناس ،ي(كارشناس

نداشتند و  يتفاوت گردي باهم يفرد نيارتباط ب يها مهارت
 يها مهارت زانيدر م يريتأث انيدانشجو يتجارب آموزش

 يهمتي  افتهيهمسو با  افتهي نيآنان نداشت.ا يفرد نيب
 نيب يمعنادارمسلك پاك و همكاران است كه تفاوت 

وجود  نهيزم نيمختلف در ا يها ترم انيدانشجو
 يانيو د يرهنما، فتاح يها افتهي ني). همچن38(نداشت
متغيرهايي چون ميزان تحصيالت  دهدكه مي نشان

 نيي بها مهارتوتجربه درميزان برخورداري كتابداران از 
 وهشبر طبق پژ ي). ول21(تأثيرگذار نمي باشد يفرد
عامل  يليتحص شده يسپر يها و همكاران سال يميسل

 انيدانشجو يفرد نيارتباط ب يها مهارتدر  يگذار ريتأث
باالتر، نسبت به  يها سال انيكه دانشجو ي، به طوراست

 نهيزم نيدر ا يتر بيش يها مهارتسال اول  انيدانشجو
  ).20(داشتند

به موضوع آن  توان مي پژوهش نيقوت ا نقاطاز جمله 
صورت نگرفته  يعنوان پژوهش نياشاره كرد كه با ا

و  زيدانشگاه تبر انيمطالعه در مورد دانشجو نياست. ا
آن  جيانجام شده است و نتا زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

 نيبنابرا ست،ني ها دانشگاه ريسا انيبه دانشجو ميقابل تعم
تا  رديراستا انجام گ نيدر ا ييها وهشپژ شود مي شنهاديپ
 يرا برا نهيمورد فراهم شده و زم نيدر ا يقو نهيشيپ

  كند.  ايمهاي  مداخله يها انجام پژوهش
 ،است سن ريمطالعه حاضر، عدم كنترل متغ نقاط ضعف

 يهابر مهارت انيكه ممكن است سن دانشجو نيا ليبه دل
 ق،يتحق نيا گريد تيدبگذارد. محدو ريآنان تأث يفرد نيب
مورد مطالعه  انيدانشجو يها رشته تيبود كه ماه نيا

 نيب يها مهارت بر ها رشته ياحتمال رينشد و تأث يبررس
 ييها پژوهش شود، مي شنهاديلذا پ د،يمشخص نگرد يفرد

 نهيزم نيمختلف در ا يها رشته انيدر مورد دانشجو
 زيدانشگاه تبر اني، دانشجوها افتهي. با توجه به رديانجام گ

 انينسبت به دانشجو يفرد نيب يها مهارتاز نظر 
قرار  تري مطلوب تيدر وضع زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

 يفرد نيروابط ب يها مهارت شود مي شنهاديپ دارند. لذا
و  يردمورد توجه قرار گ تر بيش يدر دانشگاه علوم پزشك

  گردد.برگزارجهت آموزش آن  ييها دوره
  

  گيري نتيجه
از جمله عوامل  تيپژوهش، نوع دانشگاه و جنس نيدر ا
 انيدانشجو يفرد انيروابط م هاي بر مهارت رگذاريتأث

دو دانشگاه  انيدانشجو نيب يبودند كه تفاوت معنادار
در  زيدانشگاه تبر انيدانشجو نيانگيمشاهده شد. م

علوم  انياز دانشجو يتوسعه و حفظ ارتباطات و همدل
 يپسر دارا انيدانشجو نيبود. همچن رباالت زيتبر يپزشك
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دختر  انيدر حل تعارض و دانشجو يتر بيشمهارت 
 نيبودند. با توجه به ا يدر همدل يتر بيشمهارت  يدارا
از  يكيبه عنوان  يفرد انيروابط م يها مهارت كه

 ياز ابعاد زندگ ياريبر بس يزندگ ياساس هاي مهارت
 در ها مهارت نتعيين سطح اي گذارد، يم ريتأث انيدانشجو
به عنوان گامي مهم در جهت شناسايي خأل  اندانشجوي

نظر ه هاي موجود در اين زمينه، امري ضروري ب
رسد. با توجه به اهميت اين موضوع و همچنين قابل  مي

 آموزش كه رسد مي نظر به ها آموزش بودن اين مهارت

 اي دوره برگزاري چنين هم و تحصيل حين ها مهارت اين
از  انيمهارت ارتباطي بين فردي براي دانشجو هاي كارگاه

 نيب هاي ها جهت بهبود مهارت جمله كارآمدترين روش
  .است ها آن يفرد

  
  قدرداني

دانند از همكاري كليه  نويسندگان بر خود الزم مي
دانشجويان در اين پژوهش تشكر و قدرداني نمايند
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Abstract 
 
Introduction: Interpersonal skills are among the basic skills in social life and are essential for students due 
to the numerous challenges facing them. The aim of this study was to compare the dimensions of students’ 
interpersonal skills in Tabriz University and Tabriz University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive study was performed on 770 students of Tabriz University and Tabriz University 
of Medical Sciences who were selected by simple random sampling. Data collection tool was Fetro’s 
interpersonal skills assessment questionnaire. It has 65 five-point Likert scale items and measures four 
domains of development and maintenance of communication, communication skills, conflict resolution and 
empathy. Data were analyzed using MANOVA. 
Results: A number of 750 questionnaires were completed and analyzed by 423 students of Tabriz University 
and 327 students of Tabriz University of Medical Sciences. The students of two universities had a significant 
difference in interpersonal skills (p<0.05). The mean scores of Tabriz University students in development 
and maintenance of communication (p=0.023) and empathy (p=0.020) were higher than those of students at 
Tabriz University of Medical Sciences. Also, a significant difference was found in the mean scores of 
interpersonal skills between male and female students (p<0.05). However, no significant difference was 
found in terms of education (p>0.05). 
Conclusion: Results showed that the interpersonal skills of Tabriz University students are more favorable 
than students of Tabriz University of Medical Sciences. It is therefore recommended that interpersonal skills 
should be further enhanced in medical universities. 
 
Keywords: Interpersonal skills, communication skills, empathy, conflict resolution, medical sciences 
students 
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