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 ده  يچك

 يدرمان -يكاركنان بهداشت يها يژگيو نيتر را از مهم حيارتباط صح يبرقرار يينظران، توانا از صاحب ياريبسسابقه و هدف: 
خدمات و مراقبت داشتته باشتد. آمتوزش     تيفيك يدر ارتقا ينقش مهم تواند يم ماران،يب يارتباط يها . آموزش مهارتدانند يم

آمتوزش   هبرنامت  ريتأث يباشد. پژوهش حاضر را با هدف بررس يبهداشت ناناز برنامه آموزش كارك يجزئ ديبا يارتباط يها مهارت
 .و اجرا شد يطراح 1931سمنان در سال  يبهورزان دانشگاه علوم پزشك يفرد انيم يارتباط يها مهارت يبهداشت بر ارتقا
بهداشتت تحتت پوشتش رهتار      يهتا  نفر از بهورزان شاغل در خانه  07تعداد كل  يتجرب مهيمطالعه ن نيدر اها: مواد و روش

نفر( وارد مطالعته شتدند و در دو گتروه مداخلته و كنتترل قترار        93) نفر(، گرمسار و آرادان 93) شهريشهرستان سمنان و مهد
گتروه مداخلته و   محقق ستاخته، در هتر دو    هنام از پرسش ستفادهبا ا يابيها به صورت خودارز داده ياول گردآور هگرفتند. مرحل

روزه در  کيت  يشامل دو كارگاه آموزشت  ،يمتوال هار هفتره يط يآموزش هزمان، به اجرا درآمد. سپس مداخل كنترل و به طور هم
رهارم بتود. جهتت افتراد گتروه كنتترل       هنقش، رفع اشكاالت افراد گروه مداخله در هفت يفايا هجلس کياول و دوم،  يها هفته

مشابه آزمون  يكتب هنام و با استفاده از پرسش يآموزش ههفته پس از اتمام مداخل 8 ها داده ياجرا نشد. گردآور يآموزش همداخل
 زمان و در هر دو گروه مداخله و كنترل اجرا شد.   به طور هم ه،ياول

بازخورد، در دو گروه مداخله و كنتترل   يارتباط  و مهارت يعموم يارتباط يها نمرات مهارت نيانگيقبل از مداخله، م ها:يافته
بعتد از   هدر مرحل نيمشاهده نشد. با وجود ا ياختالف نيرن يارتباط يها مهارت هيدر بق يدار بودند، ول يمعن يتفاوت آمار يدارا

اختتالف   نيدار برخوردار شدند و  مقدار ا يمعن ياز اختالف آمار يو اختصاص يارتباط يها مهارت ينمرات تمام نيانگيمداخله، م
 يآزمون آمتار  جيبود. نتا تر شيقبل از مداخله، ب هبا مرحل سهيبازخورد، در مقا يو مهارت اختصاص يعموم يدر دو مهارت ارتباط

بعتد از   قيو تشتو  نيگوش دادن فعال و مهارت تحست  رتجز مها ه)ب ها كه در گروه مداخله، در همه مهارت دهد يزوج نشان م يت
 .رخ نداده است يرييتغ چيدر گروه كنترل ه يدار رخ داده است ول يمعن شيمداخله افزا

توانتد بته    يمت  ،يفترد  انيم يارتباط يها مهارت يآموزش هبرنام يو اجرا يمطالعه نشان داد كه طراح نيا جينتا گيري:نتيجه
 .منجر شود يو هم در ابعاد اختصاص يبهورزان هم در بعد عموم يارتباط يها ارتقاي مهارت

  
 سمنان يدانشگاه علوم پزشك ،يكاركنان بهداشت  ،يفرد نيروابط ب  ،يارتباط، برنامه آموزشهاي كليدي: واژه
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[ر  1] دينال ان اقالدام نما ارتباط مؤثر و ايجاد تأثير مببت در ديگر

هالاي اساسالي    قراري ارتباط صحيح، يکي از مهارتتوانايي بر

نسالان باله   باشدر اهميت ارتباط در زندگي ا زندگي اجتماعي مي

ان، اسالاس تمالامي رشالد    نظالر  حدي است که برخي از صاحب

شري را در فراينالد  هاي ب رفت هاي فردي و پيش انساني، آسيب

عبارتند  يفرد انيهاي ارتباطي م [ر مهارت2] اند ارتباط دانسته

گالوش   کالمالي(، مهالارت   )کالمي و غير از: مهارت سخن گفتن

هالالاي مخاطالالب، مهالالارت  دادن فعالالال، مهالالارت تفسالالير سالالخن

هاي مخاطالب، مهالارت سالؤال پرساليدن،      سازي صحبت شفاف

 [ر1] مهارت تحسين و تشويق و مهارت بازخورد

عنوان يك از به هاي ارتباطي از ديرب مهارت گريطرف د از

زشکي شالناخته  هاي بهداشتي و پ ي مراقبت بخش مهم در ارائه

هاي زيادي در مورد اين که ارتبالاط   شده است و بحث و جدل

هالا را تشالکيل    ايه و اساس کيفيالت خالدمات و مراقبالت   مؤثر پ

[ر برخالورداري از مهالارت   3،4] دهالد، مرالرب بالوده اسالت     مي

ي، دهنالدگان خالدمات آموزشال    مناسالب، جهالت ارائاله    ارتباطي

باله منظالور حفال     هاي مرتبط با سالمت،  اي و مراقبت مشاوره

ان دهنالدگ  گذار با گيرندگان خدمات، ارائاله  روابط مؤثر و تأثير

ي خالدمات يالك    دهنالده  خدمات و سالاير اعاالاي تاليم ارائاله    

[ر در مرالعالالات 4] شالالود ضالالرورت اساسالالي محسالالوز مالالي  

پژوهشگران، اين واقعيت مورد تأکيالد قالرار گرفتاله اسالت کاله      

اري از مهارت ارتباطي مناسب، با شناخت بهتر نيازهالا  برخورد

دهنالدگان   رندگان خدمات، کاهش خراهاي ارائهو مشکالت گي

منالدي گيرنالدگان خالدمات و     خدمات، افزايش ميزان رضالايت 

 [ر6-8] تر بيماران مرتبط است حتي بهبودي سريع

و درمالاني باله درص صالحيح    مؤثر خدمات بهداشالتي   ارائه

اجتمالاعي و فرهنگالي گيرنالده     -رواني شناختي، شرايط زيست

وانايي يابي به چنين درکي، نيازمند ت خدمت وابسته استر دست

ي خالدمات   کننالده  دهنالده و دريافالت   ارتباطي مؤثر مابين ارائاله 

از مسالائل و   [ر ارتباط مؤثر سبب افالزايش آگالاهي  9] باشد مي

هاي بهداشتي مناسالب و بهبالود    حل هي را مشکالت بيمار، ارائه

مراقبت از بيمار، افالزايش نگالرش حمايالت از افالراد و     کيفيت 

کارکنان، افزايش حس مشارکت و همکاري در تاليم درمالاني،   

 افزايش مهارت و دانش و نگرش، ارتقالاي کيفيالت مراقبالت و   

 درهاي درماني شالده و   کاهش خراهاي درماني، کاهش هزينه

مهالارت   يبه عنوان نالوع  يارتباط يها مرالعات، مهارت يبرخ

در جهت کاهش استرس و فرسودگي شالللي کارکنالان    يانرباق

نشالان   نيچنال  هالم  قاتيتحق جينتا [ر10-12] شده است يمعرف

سالالمت در   يهالا  دهنالدگان مراقبالت   دهند که مهارت ارائاله  يم

 در يا کننالده  نيالي نقالش تع  ن،يارتباط مناسب با مراجع يبرقرار

 نيال [ر بالر ا 13] دينما يم فايها ا آن يمند تيرضا زانيم شيافزا

مالورد   يژگال يو نيتالر  به عنوان مهم يارتباط يها اساس مهارت

 شالده اسالت   فيسالالمت توصال   يها جهت کارکنان مراقبت ازين

 [ر14،14]

باله   ،يارتبالاط  يها آموزش مهارت ياساس تيرغم اهم يعل

کارکنالان سالالمت،    يآموزشال  يهالا  مهم از برنامه يعنوان بخش

و  يارتبالاط  يهالا  در مورد ضالعف مهالارت   ياديز يها ينگران

 ارتبالاط  يکاله برقالرار   يآن وجالود دارد، تالا حالد    يريکارگ هب

سالالمت از جملاله    يهالا  نامناسب از جانالب کارکنالان مراقبالت   

مرتبط بالا مراکالز    اتيدر شکا يجمله موارد اصل زپرستاران، ا

 [ر16] باشد يمبل انگلستان م ييکشورها يبهداشت

نماينالد کاله    انجام شده بر اين نکته تأکيد مي تحقيقات نتايج

دهندگان اين گونه  هاي ضروري ارتباطي در ارائه کمبود مهارت

منشالأ  کننالدگان خالدمات    هاي ناکافي ارائاله  خدمات از آموزش

درص اهميت و نقش محوري گرفته و در عين حال نتيجه عدم 

 باشد ت ميها در برقراري ارتباط با گيرندگان خدما اين مهارت

 يارتبالاط  ياهال  رسد که آموزش مهارت ي[ر به نظر م6،17،18]

و  يو بهداشالت  يپزشک انياز برنامه آموزش دانشجو يجزئ ديبا

 يهالا  کسالب آمالوزش   قيوابسته باشد تا از طر يها رشته ريسا

در  يشالگ يو هم داريال به صالورت پا  يارتباط يها الزم، مهارت

 [ر19] شود جاديها ا آن

 يهالا  مهالارت  يابيال جهالت ارز  يمرالعالات متعالدد   تاکنون

آموزش بر ارتقالاي آن انجالام    ريکارکنان سالمت و تأث يارتباط

 يارتبالاط  يهالا  مرالعاله مهالارت   كيال زاده در  يشده استر تقال 

و آن را نالامرلوز   يابيال شهر تهران را ارز ياز ماماها يا نمونه

داد  ننشا زيو همکاران ن يمونق همرالع جي[ر نتا20] گزارش کرد
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 يارتباط يها مهارت تيفيک شيبر افزا يآموزش همداخل ياجرا

که توسط مناقب  يا مرالعه جي[ر نتا21] گذاشت ريپرستاران تأث

 يارتبالاط  يها انجام شد، نشان داد آموزش مهارت و همکاران

کرد پزشکان خالانواده جهالرم    نگرش و عمل ،يبه ارتقاي آگاه

مرالعه با هدف  كيدر  زيو همکاران ن Shama ر[22] منجر شد

نگرش و  ،يبر آگاه يارتباط يها آموزش مهارت ريتأث يبررس

 جهينت نيبه ا ،يبهداشت هياول يها پزشکان مراقبت يخودکارآمد

موجالب ارتقالاي دانالش،     يکه آموزش مهارت ارتبالاط  دنديرس

 فيوظالا  يها جهت اجرا آن يتوانمند شياصالب نگرش و افزا

مرالعه باله   كيهم در  نو همکارا Cinar [ر23] شود يخاص م

 يبالر رو  يارتبالاط  يهالا  مهالارت  يبرنامه آموزش ريتأث يبررس

 جيپرداختندر نتالا  مارانيب تيطب اورژانس و رضا يها دنتيرز

 يهالا  آمالوزش مهالارت   يهالا  مرالعه نشان داد کاله برناماله   نيا

و  يپزشک ارانيدر دست يمنجر به ارتقاي فنون ارتباط ،يارتباط

 مالاران يب اتيو کاهش شالکا  مارانيب تيرضا شيافزا نيچن هم

و  يمرالعه باله طراحال   كيو همکاران در  يلي[ر وک24] شود يم

 يفالرد  انيال م يارتبالاط  يهالا  ابزار سنجش مهارت يسنج روان

 كيال در  يليوک نيچن [ر هم24] رابران بهداشت مبادرت کردند

و  دزيال تالومم ا  يآموزشال  هبرنامال  ريتالأث  يبه بررس گريد همرالع

مالدل اعتقالاد    يهالا  بالر سالازه   يدفر انيم يارتباط يها مهارت

 [ر26] سالمت شهر زنجان مبادرت کرد نيدر رابر يبهداشت

ي خالدمت در نظالام    ترين واحد ارائه بهداشت محيري خانه

از  يکال يحال  نيهاي بهداشتي درماني کشور استر در ع شبکه

ي  ارتباط مناسب جهت ارائاله  يبهورز، برقرار فيوظا نيتر مهم

سالمت، به  آموزش بهداشت در خصوص موضوعات مرتبط با

ي  سالالرح ارائالاله نيباشالالدر در اولالال يتحالالت پوشالالش مالال تيالالجمع

کليالدي در   يدر روسالتا، بهالورز از نقشال    يبهداشت ياه مراقبت

باشالد و   يتحت پوشش، برخالوردار مال   تيارتقاي سالمت جمع

هالا و خالدمات مالرتبط بالا      ي مراقبت مناسب ارائه تيفيحف  ک

مالؤثر بالا    يارتباط  يبهورز در برقرار ييسالمت، نيازمند توانا

 نيرغالم وجالود چنال    يباشالدر علال   کنندگان خدمات مالي  دريافت

تالاکنون   نيانجام شده توسالط محققال   يها يبررس طبق ،يتياهم

 يارتبالاط  يها آموزش بر مهارت ريتأث يجهت بررس يا مرالعه

مرالعاله بالا هالدف     نيال انجام نشده استر لذا ا رانيبهورزان در ا

 يهالا  بر ارتقاي مهارت يآموزش هبرنام ريتأث يابيو ارز يطراح

در  نبهورزان دانشگاه علوم پزشکي سالمنا  يفرد انيم يارتباط

  راجرا درآمد هبه مرحل 1391سال 

 

 هامواد و روش
 يهالا  سالال  يبود که ط يتجرب مهيمرالعه ن كيپژوهش  نيا

ارت بالود از  به اجرا درآمدر جامعه مورد مرالعه عب 92-1391

بهداشالت تحالت پوشالش چهالار      يهالا  بهورزان شاغل در خانه

 36) نفر(، گرمسالار و آرادان  34) شهريشهرستان سمنان و مهد

 داشت،به هخان 40که در  باشد ينفر م 70ها  نفر( و تعداد کل آن

نمالوده و   تيال فعال ييروستا يدرمان يمرکز بهداشت 11نظر  ريز

(ر با در نظر گرفتن يتمام شمار) ها وارد مرالعه شدند آن يتمام

 ،يآموزشال  همداخل يدر اجرا يعمل طيو شرا يياجراامکانات 

عنالوان گالروه    هبال  شالهر، يسالمنان و مهد  يها بهورزان شهرستان

عنالوان   هب زيمداخله و بهورزان دو شهرستان گرمسار و آرادان ن

 رگروه کنترل در نظر گرفته شدند

 يهالا  هالا، از ابالزار سالنجش مهالارت     داده يگردآور جهت

بالودر   يکه شامل دو بخش اصلاستفاده شد  يفرد انيم يارتباط

و  هيال با هفت گو يعموم يفرد انيم يارتباط يها بخش مهارت

با شش بعالد   ياختصاص يفرد انيم يارتباط يها بخش مهارت

که عبارت بودند از: مهارت سخن گفتن، مهالارت گالوش دادن،   

 يهالا  صالحبت  يسالاز  مهالارت شالفاف   دن،يمهارت سؤال پرسال 

و مهارت بازخوردر هر کدام  نيو تحس قيمخاطب، مهارت تشو

بالود و   هيال گو 4شالامل   زين ياختصاص  يارتباط يها از مهارت

مالورد بالودر روش    31ابالزار   يهالا  هيتعداد کل گو بيترت نيبد

بود که توسط افالراد مالورد    يکتبنامه  پرسشها،  داده يگردآور

 يابيال شدندر جهت ارز ليتکم يابيمرالعه و به صورت خودارز

استفاد  يا پنج درجه اسياز مق ،يفرد انيم يارتباط يها مهارت

 فيضع»، «1 فيضع اريبس» يابيشد که عبارت بود از خودارز

 نيال باله ا «ر 4خالوز   اريبسال »و « 4خوز »، «3متوسط »، «2

 يشده جهت مهارت ارتباط کسب هحداقل و حداکبر نمر بيترت

بالودر نمالرات    رييال متل 20تالا   4نمرات  نيماب ،توسط هر بهورز

 9 نينمرات مالاب  ف،يضع يعنوان مهارت ارتباط هب 8تا  4 نيماب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 11

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-2452-fa.html


 1393زمستان ، (44)پياپي 2، شماره 16جلد                                                                                                      کومش

232 

 

تالا   13 نيمتوسط، نمرات مالاب  يبه عنوان مهارت ارتباط 12تا 

، 20تا  17 نيخوز و نمرات ماب يبه عنوان مهارت ارتباط 16

 ردر نظر گرفته شد ،يعال يبه عنوان مهارت ارتباط

شالده بالود و    يو همکالاران طراحال   يليابزار توسط وک نيا

[ 24] قرار گرفته بالود  دييو تأ يابيآن مورد ارز ييايو پا ييروا

 هبا مرالع قيتحق نيمورد مرالعه در ا هو با توجه به تشابه جامع

ها اسالتفاده   داده يابزار جهت گردآور نيو همکاران از ا يليوک

بالا مشالارکت    و مجالددا  ابزار مالذکور   ييايحال پا نيشدر در ع

شهرسالتان   يبهورزمرکز آموزش آموزان  نفر از دانش 14تعداد 

 يکرونباخ کلال  يقرار گرفت و  مقدار آلفا يابيسمنان مورد ارز

 رمحاسبه شد 90/0برابر 

 يهالا  مالرتبط بالا مهالارت    يهالا  هيال توجه به تعداد کل گو با

 يهالا  ي مهارت (، نمرههيگو 37) يو اختصاص يعموم يارتباط

حالداقل و   نيهالر فالرد مالاب    يدر کالل، بالرا   يفرد انيم يارتباط

 يهالا  مهالارت  يعملال  فيال بالودر تعر  رييمتل 184و  37حداکبر 

باشالد: مهالارت    يمال  ليال به صالورت    يکل يفرد انيم يارتباط

 يارتباط مهارت ،37–69 ه: نمرفيضع يکل يفرد انيم يارتباط

 ي، مهالارت ارتبالاط  70 -109 همتوسالط: نمالر   يکلال  يفرد انيم

 يارتبالاط  مهالارت  ،110–149 هخالوز: نمالر   يکلال  يفرد انيم

 ر140–184 هخوز(: نمر اريبس اي) يعال يکل يفرد انيم

ها، در هالر دو گالروه مداخلاله و     داده ياول گردآور همرحل

 هکنترل و به طور هم زمالان، باله اجالرا درآمالدر سالاس مداخلال      

 كي يشامل دو کارگاه آموزش ،يمتوال هچهار هفت يط يآموزش

نقالش، رفالع    يفالا يا هجلسال  كياول و دوم،  يها روزه در هفته

 يچهالارم بالودر محتالوا    هاشکاالت افراد گروه مداخله در هفتال 

بود که بخش اول عبارت بالود   يشامل دو بخش اصل يآموزش

 هارتباط، انواع ارتبالاط و چنالد مالدل سالاد     تيو اهم فياز تعر

ساده و مصالور مالرتبط    حاتيو بخش دوم شامل توض يارتباط

د کاله بالا   بالو  يو اختصاصال  يفالرد  انيم يارتباط يها با مهارت

 يدهاياسال يچاپ هنسخ عيو توز نتيپاورپو دياستفاده از اسال

افراد گروه مداخله قالرار گرفالتر در طالول     اريدر اخت يآموزش

 يهفتاله( امکالان دسترسال    مداخلاله )چهالار   ياجرا يزمان هدور

 روجود داشت يتماس تلفن قيبهورزان به پژوهشگر از طر

اجالرا نشالد و بالا     يآموزش هافراد گروه کنترل مداخل جهت

مورد مرالعه، در تمام طالول   يها شهرستان هتوجه به بعد فاصل

در  يآموزشال  همدت انجام مرالعه، افراد گروه کنتالرل از برنامال  

هفته پس از  8ها  داده ياطالع بودندر گردآور يگروه مداخله، ب

مشالابه   يکتب هنام و با استفاده از پرسش يآموزش هاتمام مداخل

زمالان و در هالر دو گالروه مداخلاله و      طور هالم به  ه،يآزمون اول

 رکنترل اجرا شد

 يافزار آمار پژوهش، با کمك نرم يها داده ليو تحل هيتجز

SPSS و  يشامل شاخص پراکندگ يفيآمار توص و با استفاده از

و  يبعد نمرات و جداول چند نيانگيم هو محاسب يمرکز ليتما

و  Kolmogorov-Smirnovنرمال  عي)آزمون توز يليآمار تحل

( سالتقل م يزوج و تال  ياسالکوئر، تال   يکالا  ها، انسيوار يبرابر

 راستفاده شد

 

 نتايج
بهورز که در سالرح   70تعداد  ،يتجرب مهين ي مرالعه نيدر ا

نفر(، گرمسار و  34) شهريسمنان و مهد يخانه بهداشت شهرها

 نفر( شاغل بودند، مورد مرالعه قرار گرفتندر از نظر 36) آرادان

 %( و کنتالرل 67زنان در هر دو گالروه مداخلاله )   ،يجنس عيتوز

نسبت را به خود اختصاص دادنالدر در رابراله    نيتر شي%( ب61)

مرالعه نشان داد در هر دو گروه مداخله و کنترل،  جيبا سن نتا

نسبت را به  نيتر شيسال ب 39تا  30 يافراد واقع در گروه سن

افالراد گالروه مداخلاله     يسالن  نيانگياند و م خود اختصاص داده

سالال بالودر از نظالر     34و افراد گروه مداخله حدود  34حدود 

در هر دو گروه مداخله و کنترل، افراد بالا سالرح    زين التيتحص

نسبت را به خود اختصاص دادند و  نيتر شيب الم،يد التيتحص

نسالبت را در هالر دو    نيتالر  شيب زيتأهل ن تيدر رابره با وضع

به خود اختصاص دادنالدر   نيوه متأهلگروه مداخله و کنترل، گر

از جملاله   يکيدمالوگراف  اتيخصوصال  يبرخال  عيال توز 1جدول 

مداخلاله و   يهالا  و تأهالل را در گالروه   التيجنس، سن، تحصال 

طالور کاله جالدول مالذکور نشالان       دهد و همالان  يکنترل نشان م

 يهالا  گالروه  نيمذکور مالاب  اتيکدام از خصوص چيدهد، در ه يم

 مشاهده نشدر يآماردار  يمداخله و کنترل اختالف معن
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 خانه در شاغل بهورزانخصوصيات دموگرافيکي  يفراوان عيتوز ر1 جدول

 يها درگروه سمنان استان بهداشت مرکز پوشش تحت بهداشت يها

 ( 1391-92) جنس حسب بر کنترل و مداخله

خصوصيات 

 دموگرافيکي

 مداخله گروه

 سمنان،» 

 «شهريمهد

 کنترل گروه

 گرمسار،» 

 «آرادان

P
-v

al
u

e
 

 درصد تعداد درصد تعداد

س
جن

 

 89/38 14 34/32 11 مرد

 11/61 22 64/67 23 زن 803/0

 100 36 100 34 جمع

روه
گ

 
ل(
سا
ي) 
سن
ي 
ها

 

29 - 20 8 43/23 12 33/33 

413/0 

39 - 30 20 82/48 16 44/44 

42- 40 6 64/17 8 22/22 

 100 36 100 34 جمع

 971/33 742/34 نيانگيم

 417/8 773/7 اريمع انحراف

ت
يال
حص
ت ت
ضعي
و

 

 89/13 4 34/32 11 زير ديالم

 

744/0 

 67/66 24 76/61 21 ديالم

 44/19 7 89/4 2 باالتر از ديالم

 100 36 100 34 جمع

هل
 تأ
ت
ضعي
و

 

 11/86 31 29/84 29 داراي همسر

000/1 
 

 89/13 4 71/14 4 بدون همسر

 100 36 100 34 جمع

 

و  يعمالوم  يارتبالاط  يها نمرات مهارت تيوضع 2 جدول

مداخله و کنترل در مراحل قبل و بعالد از   يها گروه ياختصاص

ارائه  جيدهدر بر اساس نتا يرا نشان م يي آموزش برنامه ياجرا

دهد که  يزوج نشان م يت يآزمون آمار شده در جدول مذکور،

و  يعمالوم  ياطنمرات مهالارت ارتبال   نيانگيدر گروه مداخله م

و  ريتفسال »، «سالخن گفالتن  » ياختصاصال  يارتباط يها مهارت

بعالد   هدر مرحل« بازخورد»و  «دنيسؤال پرس» ،«يساز شفاف

قبالل از مداخلاله از اخالتالف     هبالا مرحلال   سهياز مداخله در مقا

اخالتالف   نيچنال  يبرخوردار بالوده اسالت، ولال    يدار آمار يمعن

 گالوش » يصال اختصا يدر دو مهارت ارتباط يدار يمعن يآمار

(، p=069/0) «قيو تشو نيتحس»  و (p=139/0« )دادن فعال

شالده در جالدول    ارائاله  جينتالا  گريشودر از طرف د يمشاهده نم

نمالرات در   نيانگيال دهد که در گروه کنتالرل، م  يمذکور نشان م

در  يو اختصاصال  يعمالوم  يارتبالاط  يهالا  کدام از مهارت چيه

مداخلاله   ازبعد  هزوج، در مرحل يت يگروه کنترل آزمون آمار

 يدار آمار يقبل از مداخله، از اختالف معن هبا مرحل سهيدر مقا

 برخوردار نبوده استر

دار  يعدم وجالود اخالتالف معنال    ايوجود  يمنظور بررس به

 يفالرد  انيال م يارتبالاط  يهالا  نمرات مهارت نيانگيدر م يآمار

 يهالا  در گالروه  ياختصاصال  هگانال  شالش  يها و مهارت يعموم

 همداخلال  يمداخله و کنتالرل، در مراحالل قبالل و بعالد از اجالرا     

آن  جيمستقل استفاده شد که نتا يت ياز آزمون آمار ،يآموزش

گونه که جدول مذکور نشان  ، ارائه شده استر همان2 ولدر جد

 يارتبالاط  يهالا  نمرات مهارت نيانگيقبل از مداخله، م دهد يم

بالازخورد، در دو گالروه مداخلاله و     يارتباط  و مهارت يعموم

 هيال در بق يدار بودنالد، ولال   يمعنال  يتفالاوت آمالار   يکنترل دارا

 نيمشاهده نشدر با وجود ا ياختالف نيچن يارتباط يها مهارت

 يهالا  مهالارت  ينمرات تمام نيانگيبعد از مداخله، م هدر مرحل

دار برخالوردار   يمعنال  ياز اختالف آمالار  يو اختصاص يارتباط

و  يعمالوم  ياختالف در دو مهالارت ارتبالاط   نيمقدار اشدند و 

قبالل از   هبالا مرحلال   ساله يبالازخورد، در مقا  يمهارت اختصاص

 (ر >001/0P) بود تر شيمداخله، ب

نمرات  نيانگيبر م يآموزش همداخل ريتأث يابيمنظور ارز به

و شالش مهالارت    يعمالوم  يفالرد  انيال م يارتبالاط  يهالا  مهارت

مداخله و کنتالرل،   يها از گروه كيدر هر  ياختصاص يارتباط

از آزمالون   ،يآموزش همداخل يقبل و بعد از اجرا هدر دو مرحل

، 3آن در جالدول شالماره    جيزوج استفاده شد که نتا يت يآمار

که  دهد يزوج نشان م يت يآزمون آمار جيارائه شده استر نتا

دادن  جز مهالارت گالوش   هها ب در گروه مداخله، در همه مهارت

( P=069/0و  P=139/0) قيو تشالو  نيفعال و مهارت تحسال 

در گالروه   يدار رخ داده اسالت ولال   يمعن شيبعد از مداخله افزا

 (رP=001/0) رخ نداده است يرييتل چيکنترل ه

 يقبالل از اجالرا   همرالعاله در مرحلال   نيال ا جياساس نتالا  بر

 چيه ،يدار آمار ياختالف معن هو بدون مشاهد يآموزش همداخل

 يهالا  مهارت زانيمداخله و کنترل، م يها کدام از بهورزان گروه

ننمودند،  يابيمتوسط ارز ايو  فيخود را در سرح ضع يارتباط
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بعالد از مداخلاله نسالبت افالراد واقالع در گالروه        هدر مرحل يول

با گروه کنترل بالا   سهيخوز، در مقا اريبرخوردار از مهارت بس

 رراه بود هم يدار آمار يمعن شيافزا

 
 

 سمنان استان بهداشت مرکز پوشش تحت بهداشتهاي  خانه بهورزان در ياختصاص و يعموم يفرد انيم ارتباطهاي  مهارت نمرات نيانگيم قايسه يم ر 2 جدول

 ( 1391-92)مداخله از بعد و قبل مراحل در کنترل و مداخلههاي  درگروه

 يها مهارت نمرات نيانگيم

 يفرد انيم يارتباط

 ( نفر 36) کنترل گروه ( نفر34) مداخله گروه

 يت آزمون مداخله از بعد مداخله از قبل

 زوج

P-value 

 يت آزمون مداخله از بعد مداخله از قبل

 زوج

P-value 
 نيانگيم

 انحراف

 اريمع
 نيانگيم

 انحراف

 اريمع
 نيانگيم

 انحراف

 اريمع
 نيانگيم

 انحراف

 اريمع

 361/0 83/2 71/29 03/3 17/29 002/0 71/2 44/32 12/3 84/30 يعموم يارتباط مهارت

 898/0 40/2 91/19 43/2 97/19 002/0 34/2 34/22 84/2 82/20 گفتن سخن مهارت

 268/0 10/2 40/21 18/2 80/21 139/0 22/2 97/22 21/2 31/22 فعال دادن گوش مهارت

 461/0 42/2 44/20 88/1 22/20 006/0 43/2 20/22 38/2 74/20 يساز شفاف و ريتفس مهارت

 424/0 42/2 44/20 77/2 20/20 004/0 44/2 41/22 82/2 68/20 دنيپرس سؤال مهارت

 370/0 37/3 62/19 03/3 11/19 008/0 88/2 91/21 24/2 40/20 بازخورد مهارت

 126/0 64/2 84/21 94/2 17/21 069/0 01/2 62/23 43/2 77/22 قيتشو و نيتحس مهارت

 

 سمنان استان بهداشت مرکز پوشش تحت بهداشتهاي  خانه بهورزان در ياختصاص و يعموم يفرد انيم ارتباطهاي  مهارت نمرات نيانگيم يسه يمقار  3 جدول

( 1391-92)مداخله از بعد و قبل مراحل در کنترل و مداخلههاي  درگروه  

  نمرات نيانگيم

 فردي انيم يارتباط يمهارتها

 ( نفر70) مداخله از بعد ( نفر 70) مداخله از قبل

 کنترل گروه مداخله گروه

 يت آزمون

 مستقل

P-value 

 آزمون کنترل گروه مداخله گروه

 يت

 مستقل
P-

value 

 نيانگيم
 انحراف

 اريمع
 نيانگيم

 انحراف

 اريمع
 نيانگيم

 انحراف

 اريمع
 نيانگيم

 انحراف

 اريمع

 >001/0 80/2 66/29 63/2 67/32 024/0 03/3 17/29 12/3 84/30 يعموم يارتباطي مهارتها

 >001/0 41/2 83/19 19/2 40/22 18/0 43/2 97/19 84/2 82/20 گفتن سخن يارتباط يمهارتها

 001/0 11/2 33/21 14/2 08/23 332/0 18/2 80/21 21/2 31/22 دادن گوش يارتباط يمهارتها

 001/0 40/2 33/20 21/2 38/22 320/0 880/1 22/20 38/2 74/20 يساز شفاف و ريتفس يارتباطهاي  مهارت

 >001/0 46/2 44/20 39/2 67/22 471/0 773/2 20/20 82/2 68/20 دنيپرس سؤال يارتباط يمهارتها

 001/0 34/3 44/19 79/2 04/22 04/0 03/3 12/19 24/2 40/20 بازخورد يارتباطي مهارتها

 >001/0 68/2 74/21 78/1 79/23 016/0 94/2 17/21 44/2 77/22 مخاطب نيتحس و قيتشو يارتباط مهارت

 

 گيريبحث و نتيجه
تعالداد   ،يتجربال  مهين ي مرالعه نيگونه که  کر شد در ا همان

سالمنان و   يبهورز کاله در سالرح خاناله بهداشالت شالهرها      70

نفر( شالاغل بودنالد،    36) گرمسار و آراداننفر(،  34) شهريمهد

 نيمرالعاله نشالان داد مالاب    جيمورد مرالعاله قالرار گرفتنالدر نتالا    

 يکيدمالوگراف  يرهالا يمداخله و کنترل به لحالا  متل  يها گروه

 وجود نداردر  يدار آمار يمعن اختالف

توانسالت در   يآموزشال  همرالعه، مداخل نيا جياساس نتا بر

و  يعمالوم  يرت ارتبالاط نمالرات مهالا   نيانگيال گروه مداخلاله م 

و  ريتفسال »، «سالخن گفالتن  » ياختصاصال  يارتباط يها مهارت

را باله طالور   « بالازخورد »و «دنيسالؤال پرسال  » ،«يسالاز  فافش
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 نيانگيال انالدص م  شيرغم افزا يعل يدهد ول شيافزا يدار يمعن

و  نيتحسال »  و« دادن فعال گوش» ياختصاص يباطنمرات ارت

دو مهالارت   نيال دو، ارتقالاي ا  نيبر ا يآموزش هبرنام ،«قيتشو

 نيال ا يرسد اختصاص نمرات باال بالرا  ينداشتر به نظر م ريتأث

توسالط   يآموزشال  همداخلال  يقبل از اجرا هدو مهارت در مرحل

 هبرنامال  ريتالأث  هعدم مشاهد يبهورزان گروه مداخله، علت اصل

نمرات دو مهارت مذکور باشدر در  نيانگيبر ارتقاي م يآموزش

 نيانگيال مرالعاله نشالان داد در گالروه کنتالرل، م     جيحال نتا نيع

و  يعمالالوم يارتبالالاط يهالالا کالالدام از مهالالارت چينمالالرات در هالال

قبالل   هبا مرحل سهيبعد از مداخله در مقا هدر مرحل ،ياختصاص

ر از ستبرخوردار نبوده ا يدار آمار ياز مداخله، از اختالف معن

نمالرات   نيانگيال مرالعاله نشالان داد م   نيال ا جينتالا  گالر يطرف د

 هشش گانه در مرحل يو اختصاص يعموم يارتباط يها مهارت

بالا   ساله يدر گروه مداخله در مقا ،يآموزش هبرنام يبعد از اجرا

 نيال دار برخالوردار بالودر ا   يمعنال  يگروه کنترل از اختالف آمار

جهت  ،يآموزش همبرنا يو اجرا يدهد که طراح ينشان م افتهي

و ضرورت باال  تيبهورزان از اهم يارتباط يها ارتقاي مهارت

 باشدر  يبرخوردار م

 تيوضالالع يو همکالالاران بالالا هالالدف بررسالال يبراتالال همرالعالال

بهداشت و درمان  هکارکنان شاغل در شبک يارتباط يها مهارت

 هنال يشهرستان بهالار نشالان داد کاله افالراد مالورد مرالعاله در زم      

 يکلال  تيشنود، بالازخورد و وضالع   ،يکالم يارتباط يها مهارت

 28قرار ندارنالد و فقالط    يمناسب سرحدر  يارتباط يها مهارت

[ر 27] ها موفق به کسب نمره در حد خوز شالدند  از آن ددرص

 جيبالا نتالا   يبراتال  همرالعال  جيشود نتالا  يطور که مشاهده م همان

پالاص   همرالع جيبا نتا که ينداشت در حال يخوان هم رياخ همرالع

ي  ي مشالاوره  دهنالده  کارکنان ارائه يکالم يها گوهر که مهارت

 شالابه درصالد گالزارش نمالود، ت    40از  شيخانواده را بال  ميتنظ

ي  مرالعه جيتفاوت نتا ياز علل اصل يکي ر[28] دارد يتر شيب

از متجالانس   يتواند ناش يم ،يي برات با مرالعه سهيمقا در رياخ

 نيال بهورزان( باشالد کاله ا  ) افراد مورد مرالعه يها يژگيبودن و

 مورد اشاره قرار گرفته استر  زيپاص گوهر ن همورد در مرالع

نشالان داد کاله    زيال زاده و همکالاران ن  يي تقال  مرالعاله  جينتا

 يارتباط يها مهارتمورد مرالعه از  ينسبت ماماها نيتر شيب

[، در 20] سالالتنديمرلالالوز برخالالوردار ن يکالمالال ريالالو غ يکالمالال

قبالل از   هنشان داد کاله در مرحلال   ريي اخ مرالعه جينتا که يحال

دو  هالر کدام از بهورزان مورد مرالعاله در   چيمداخله، ه ياجرا

خالود را در حالد    يمهارت ارتباط زانيکنترل، م گروه مداخله و

  اتيخصوصال  يننمودنالدر برخال   يابيال متوسالط ارز  ايال و  عفيض

 ،يو درمان يکارکنان بهداشت ريبا سا سهيبهورزان در مقا زيمتما

 تيال و ارتباط مسالتمر بالا جمع   قيبودن، شناخت دق يمانند بوم

 تيمورد استفاده جهت ترب يآموزش يها شش، و روشتحت پو

اننالالد از علالالل بالالاال بالالودن سالالرح تو يو آمالالوزش بهالالورزان، مالال

هالورزان محسالوز شالودر در    ب يفرد انيم يارتباط يها مهارت

تحت پوشش و لالزوم   تيي آموزش بهداشت به جمع واقع ارائه

 ه،يال اول يي خالدمات بهداشالت   ارتباط مؤثر جهت ارائه يبرقرار

 يبهداشالت  يها جزء از اجزاء مراقبت نيتر و مهم نياولعنوان  هب

ي  مهالم بهالورز در ارائاله    گالاه يشالود و جا  يمحسالوز مال   هياول

 يتوانالد باله عنالوان علالت اصالل      يم ه،ياول يبهداشت يها مراقبت

 يارتبالاط  يهالا  مهالارت  يبهورزان از سالرح بالاال   يبرخوردار

مرالعات، مرالرب باشالدر از    ريسا جيبا نتا سهيدر مقا يفرد انيم

استفاده از روش  ليدلاحتمال وجود دارد که به  نيا گريطرف د

 ،يفالرد  انيال م يارتبالاط  يها جهت سنجش مهارت يابيخودارز

از  يباله گالزارش درجالات بالاالتر     يتالر  شيبال  ليبهورزان تما

حال تجالارز   نياندر در ع خود نشان داده يارتباط يها مهارت

است که افراد گروه مداخلاله در   تيواقع نيا انگريپژوهشگران ب

باله  ) ،يآموزش هاز مداخل پس لهبا گروه کنترل در مرح سهيمقا

 يارتباط يها ي مهارت نهيها در زم ارتقاي سرح دانش آن ليدل

 تيوضالع  يتالر  نانهيب طور واقع ه(، احتماال  بيو اختصاص يعموم

انالدر باله    قرار داده يابيرا مورد ارز شيخو يارتباط يها مهارت

مهالارت   زانيال چاله افالراد گالروه مداخلاله، م     چنان گريبارت دع

مداخلاله را مجالددا  مالورد     يي قبل از اجالرا  در مرحله شيخو

از مهارت را  يتر نييدادند، احتماال  درجات پا يقرار م يابيارز

 نمودندر  يانتخاز م شيخو يبرا
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 انيي نامدار و همکالاران نشالان داد دانشالجو    مرالعه جينتا

شده در  يطراح يارتباط يمهارت آموز يبا الگو دهيد آموزش

از  ،يارتبالاط  يهالا  با روش مرسالوم آمالوزش مهالارت    سهيمقا

 مالاران يارتبالاط بالا ب   يبرقرار يبرا يبهتر يارتباط يها مهارت

ن مرالعه يا جيانجام مصاحبه برخوردار بودندر نتا يدر ط يروان

باله ارتقالاي    يي آموزشال  برنامه يو اجرا ينظر که طراح نياز ا

ي  شود، مشابه مرالعاله  يمنجر م يفرد انيم يارتباط يها مهارت

 [ر 29] باشد يم رياخ

و همکالالاران نشالالان داد آمالالوزش  ي مناقالالب مرالعالاله جينتالالا

بالا   سهيدر مقا ييدئويبه روش بازخورد و يارتباط يها مهارت

در  يکالارورزان پزشالک   ييسبب ارتقاي توانالا  ،يروش سخنران

صالحت   شيو افالزا  يکال يزيف هنال يگرفتن شرب حال، انجالام معا 

بالر   ديال مرالعه ضالمن تأک  نيا جيشودر نتا يو درمان م صيتشخ

را  ييدئويروش بازخورد و ،يارتباط يها مهارت موزشلزوم آ

[ر 30] مالورد اشالاره قالرار داد    يروش آموزشال  كيال به عنوان 

ي حاضالر   مرالعه جيي مناقب با نتا مرالعه جيرغم تشابه نتا يعل

 ،يارتباط يها بر ارتقاي مهارت يي آموزش مداخله رياز نظر تأث

روش  هرا کارگالاه باله هالم    ياز روش آموزش ريي اخ در مرالعه

آموزش باله روش   ريحال تأث نينقش استفاده شد و در ع يفايا

و نه به روش مشاهده، مورد سنجش قرار گرفتر  يابيخود ارز

 يارتباط يها ش مهارتسنج يها است هر کدام از روش يهيبد

روش  يخاص خود برخالوردار هسالتندر ولال    بيو معا اياز مزا

 حاالور از  يتالورش ناشال   جالاد يمشاهده صرف نظر از امکان ا

در  يارتبالاط  يها سرح مهارت يابيگر، احتماال  در ارز مشاهده

 تر خواهد بودر   ارجح يابيبا روش خود ارز سهيمقا

 جيهماننالالد نتالالا زيالالو همکالالاران ن يي عنبالالر مرالعالاله جينتالالا

 يهالا  کالل مهالارت   هنمالر  نيانگيال نشان داد که م ريي اخ مرالعه

اراص، بعد از  يدانشگاه علوم پزشک يکارورزان پزشک يارتباط

با  ير عنبرافتي يارتقاي قابل توجه يي آموزش مداخله ياجرا

در  يشکپز انيدانشجو يارتباط يها ارتتوجه به نقش مهم مه

 يي آموزشالال برنامالاله نيبالالر لالالزوم تالالدو مالالاران،يمواجهالاله بالالا ب

 يي آموزشال  در برناماله  مالار يپزشك بالا ب  يارتباط يها مهارت

بخالش   اثالر  يها و استفاده از روش يي پزشک رشته انيدانشجو

 نمالود  ديال هالا تأک  نوع از مهالارت  نيدر ارتقاي سرح آموزش ا

 نيانگيال م دو همکاران هم نشان دا يي مونق مرالعه جي[ر نتا31]

ي  کننالده در برناماله   مراقبالت پرسالتاران شالرکت    تيال فيي ک نمره

 تر شيبا گروه کنترل ب سهيدر مقا يارتباط يها مهارت يآموزش

 [ر21] باشد يم کساني ريي اخ مرالعه جياست، که با نتا

انجالام شالده    قالات يتحق جيبا نتالا  نيچن مرالعه هم نيا جينتا

و همکالاران   Cinar[، 23] و همکاران در عمان Shama توسط

[، 32] و توباگو دادينيو همکاران در تر Roter[، 24] هيدر ترک

Langewitz قاتيتحق نيچن [ و هم33] سيو همکاران در سوئ 

ي  برناماله  يدارد کاله اجالرا   يخالوان  [ هم34] و همکاران يزمان

گروه هالدف مالؤثر    يارتباط يها را بر ارتقاي مهارت يآموزش

 کردندر يابيارز

ي  برناماله  يو اجالرا  يمرالعه نشان داد که طراح نيا جينتا

تواند باله ارتقالاي    يم ،يفرد انيم يارتباط يها مهارت يآموزش

و هم در ابعاد  يبهورزان هم در بعد عموم يارتباط يها مهارت

مرالعاله،   نيال ا جيبر اسالاس نتالا   نيمنجر شودر بنابرا ياختصاص

 ر،گال يد عبالارت قرار گرفتنالدر باله    دييمورد تأ قيتحق اتيفرض

 يارتبالاط  يهالا  سبب شد، هم مهارت يي آموزش برنامه ياجرا

)سالخن گفالتن،    ياختصاصال  يارتباط يها و هم مهارت يعموم

مخاطالب،   يها صحبت يساز و شفاف ريگوش کردن فعال، تفس

( در بهورزان گالروه  قيو تشو نيبازخورد، تحس دن،يسؤال پرس

 دايارتقا پ يارد يطور معن هبا گروه کنترل، ب سهيمداخله، در مقا

 کندر

 يارتبالاط  يهالا  از مهالارت  يبرخالوردار  که نيبه ا تيعنا با

 يجهت تمام ريناپذ و انکار ياساس يمناسب، ضرورت يفرد انيم

مرتبط با سالمت در سالروب   يها ي مراقبت دهنده کارکنان ارائه

مرالعاله در   نيال شود، تکرار ا يمختلف نظام سالمت، محسوز م

از  يو درمان يتبهداش يها ي مراقبت دهنده ئهارا يها گروه ريسا

شودر از طالرف   يم شنهاديجمله پزشکان، پرستاران و ماماها، پ

توسط افراد مالورد مرالعاله    يابياستفاده از روش خودارز گريد

و احتمالاال    شيارتبالاط خالو   يهالا  مهارت زانيجهت سنجش م

 يارتبالاط  يهالا  مهالارت  يها به درج نمرات باالتر برا آن ليتما

مرالعاله قابالل  کالر     نيا يها تياز محدود يکيخود، به عنوان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 11

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-2452-fa.html


 زهرا معتقد الريجاني و همکاران                ررر                                    بررسي تأثير برنامه آموزشي بر مهارت هاي ارتباطي

232 

 

ي بهورزان شاغل  هيمرالعه کل نياگر چه در ا نيچن باشدر هم يم

کوچك بودن تعداد کالل   نيمورد مرالعه قرار گرفتند، با وجود ا

قابالل   گالر يد تيمحالدود  كيال ي مورد مرالعه، به عنوان  جامعه

تکالرار مرالعاله    به هيراستا ضمن توص نيباشدر در هم ياشاره م

شود در مرالعالات   يم شنهاديتر، پ با حجم بزرگ ييها در نمونه

 يابيال ارز يهالا  روش رياز سا ،يابيدر کنار روش خودارز ،يآت

بهره گرفته شالودر بالا    زياز جمله مشاهده ن يارتباط يها مهارت

به استقبال و بازخورد مببت بهورزان گالروه مداخلاله از    تيعنا

 يهالا  برناماله  يابيال  اجالرا و ارزش  ،يشرکت در مرالعه، طراحال 

 ريجهت سالا  ،يفرد انيارتباط م يها مرتبط با مهارت يآموزش

 ياتيال ضرورت ح كيبه عنوان  ز،ين يو درمان يکارکنان بهداشت

 رباشد يي پژوهشگران م ژهيو ديمورد تأک

 

 قدردانیتشكر و 
ارشد آموزش  يکارشناس هنام انيمستخرج از پا قيتحق نيا

 تيدانشگاه ترب تيباشد و با حما يبهداشت و ارتقاي سالمت م

مراتب  سندگانينو لهيوس نياست و بد دهيرس بيمدرس به تصو

 ردارند يخود را اعالم م يتشکر و قدردان
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Introduction: The important of effective interpersonal communication in professional contexts is now 

widely recognised. Interpersonal Communication skills are an important component of the health worker 
training program. The main aim of this study was to assess the effects of Communication Skills Training 
program among Behvarz of health house in Semnan University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted on 70 Behvarz of health house in 
Semnan which divided into intervention group (n=34) and control group (n=36). Every 34 Behvarz of 
intrvenion group were educated within 8 weeks. The intervention group participated in an educational 
program on communication skills, compared to the control group. Data collection was performed both prior 
to and 8 weeks after the intervention using a self-report type questionnaire.  

Results: The results showed that the average scores of interpersonal communication skills in the 
intervention group significantly increased compared to control group. 

 Conclusion: Findings of this study indicates that a health education program could have an important 
role in improving the communication skills of health workers. 

Keywords: Communication, Eduction Program, Interpersonal Relations, Health Personnel, Semnan 
University of Medical Sciences. 
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