
 تعيين سطح مهارتهاي ارتباطي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
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 اردبيل(دانشجوي دكتري مديريت آموزشي) اه علوم پزشكي ، دانشكده پزشكي، ايران دانشگ -1
 اردبيل (دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي) دانشگاه علوم پزشكي ، دانشكده پزشكي، ايران  -2

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دانشيار گروه مسموميت دارويي و واحدي -3

  : مسئول ندهنويس الكتروني پست آدرس

 چكيده

بيمار و همچنين يكي از  رضايت جلب و درمان شيوه در ارتباطي هاي مهارت كسب مهم نقش به توجه با :مقدمه

درماني براي دانشجويان پزشكي آشنايي با مهارت هاي  -ابزارهاي مورد نياز براي خدمات رساني مطلوب بهداشتي 

 ارتباطي موثر است.

دانشجويان  (كالمي، شنود، بازخورد)هاي ارتباط بين فرديهدف از پژوهش حاضر تعيين سطح مهارت :هدف

 باشداردبيل مي دانشگاه علوم پزشكيدانشكده پزشكي 

 نفر از دانشجويان دانشكده پزشكي از طريق نمونه 320تعداد  در اين پژوهش با روش توصيفي مقطعي،  روش ها:

بر  ها پرسشنامه محقق ساختهآوري دادهابزار جمع. انتخاب و مطالعه شدند 1392ال گيري تصادفي ساده در س

 ايهداده. گرفت قرار تاييد و سنجش مورد نامهپرسش روايي و پايايي سؤال بود كه 40 و داراي اساس مقياس ليكرت

 ريانس يكطرفه و به وسيلهمستقل و ضريب همبستگي پيرسون و واهاي آماريبا استفاده از آزمون شده آوريجمع

 تجزيه و تحليل شدند.  افزار نرم

دانشجوي پسر  8/37ها دانشجوي دختر و نمونه %2/61. پرسشنامه تكميل و تحليل شد 300 در مجموع :نتايج

بود كه ارتباط معناداري با  93/96هاي ارتباطي دانشجويان مورد مطالعه ميانگين نمره سطح مهارت. بودند

بود كه آزمون 64/102و  23/91انشجويان داشت. ميانگين نمره دانشجويان پسر و دختر به ترتيب جنسيت د

 را بين آنها نشان داد 06/8اختالف 

دانشجويان دختر دانشكده از سطح مهارتهاي ارتباطي باالتري نسبت به پسران برخوردار مي نتيجه گيري: 

 ارتباطي هايمهارت ،در سيستم بهداشتي و درمانيمطلوب خدمات رساني جهت  دارد ضرورتباشند. همچنين 

 آموزش داده شود. به دانشجويان ورود و حين تحصيل بدو از طريق برگزاري كارگاههاي تخصصي در

 

ارتباط، مهارت ارتباطي، دانشجويان، ارتباط كالمي واژه هاي كليدي:


