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مقدمه
اي طوالنی به ها پیشینهروابط اجتماعی بین انسان

مند این، تحقیقات نظام، با وجود ]1[اندازه حیات بشر دارد 
هاي ارتباطی مرتبط با روابط اجتماعی به دهه در مهارت

هرچند که در ابتدا، مطالعه . گرددمیالدي بر می1970
هاي روانی از جمله ها بر مبناي درمان بیمارياین مهارت

ها گرفت، اما اخیراً این گونه مهارتاسکیزوفرنی صورت می
ه و مشخص شده است که ري قرار گرفتشتمورد توجه بی

.]2[کندهاي دارویی کارآمدتر عمل مینسبت به درمان
ارتباط را به عنوان فرایند انتقال پیام، اطالعات، 

اند؛ ها و حقایق از فردي به فرد دیگر معرفی کردهنگرش
. اعم از اینکه به صورت کالمی یا غیر کالمی انجام گیرد

بایست به عمل تبدیل شوند و همچنین، این اطالعات می
چنانچه ارتباط فاقد بازخورد باشد، . داراي بازخورد باشد

نستن اینکه پیام به خوبی دریافت شده یا خیر، مشکل دا
اگر چه توانایی انتقال پیام در افراد مختلف . خواهد بود

متفاوت است و برخی افراد نسبت به دیگران در این زمینه 
کنند اما در هر صورت کسب توانمندتر عمل می

مند هاي ارتباطی، نیازمند آموزش صحیح و نظاممهارت
هاي ارتباطی آموزش مطلوب به مهارت.]3- 5[باشد می

. ]6[کندمناسب بستگی دارد و یادگیري را نافذتر می
آموزي و ها در زمان دانشمؤثرترین یادگیريهمچنین

هاي ارتباطی مناسب دانشجویی و بر اساس مهارت
ینه سهم شود و معلمان و اساتید در این زمریزي میپایه

؛ تا آنجا که یک آموزگار خوب، آموزگاري ]7[بسزایی دارند 
. ]8[شود هاي ارتباطیِ خوب شناخته میبا مهارت

باید تبادل اطالعات و افکار بین دانشجو و استاد به 
و یادگیري به نحو احسن خوبی برقرار گردد تا ادراك کامل

ر شود، اعتماد شتهر چقدر این ارتباط بی. ]9[انجام گیرد 
و به تبع آن به نفس و انگیزه یادگیري در دانشجو افزایش

؛ و چنانچه این ]10[یابد کیفیت آموزشی هم ارتقا می
ها و تعامل به خوبی انجام نگیرد، چه بسا با صرف هزینه

در ایران . ]11[شود میوقت بسیار، بهره کافی حاصل ن
هاي ارتباطی در مطالعات متعددي در رابطه با مهارت

هاي مختلف انجام گردیده است که از ها و محیطجمعیت
،]12[و همکاران Peymanتوان به مطالعه جمله آنها می

Nasiripour و همچنین ]13[و همکارانRezaei و
.اشاره کرد]14[همکارش 

تواند از آنجا که ارتباط مؤثر در زمینه یادگیري می
رین بخش یادگیري دانشجویان در شتبسیار مفید باشد و بی

گیرد و چنانچه محیط دانشگاه و توسط اساتید صورت می
ها در رابطه با سالمت جامعه باشد ارتباط استاد این آموزش

شود، ر میتو دانشجویی در رابطه با آموزش بسیار حساس
بنابراین الزم دانسته شد که میزان مهارت ارتباطی در 
اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مورد 

. بررسی علمی قرار گیرد

هامواد و روش
کلیه ی ما شاملجامعه پژوهشمطالعه از نوع مقطعی و 

علوم پزشکی رفسنجان اعضاي هیأت علمی دانشگاه
امر خطیر ام این پژوهش بهشد که در زمان انجمی

140این افراد شامل. اشتغال داشتنددانشگاه درتدریس
ها را از آنها پرسشنامه%)28/94(نفر132نفر بودند که 

. تکمیل کرده و بازگرداندند
یک بوده کهدو قسمتی شامل سؤاالت پرسشنامه
جنس، سن، سابقه (دموگرافیکسؤاالت بخش از آن

دانشگاهی، تعداد واحدهاي م، رتبهتدریس، نوع استخدا
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، دانشکده محل تدریس، گروههاي اجرایی،درسی، فعالیت
بخش دیگر را و) هاي ارتباطیشرکت در کارگاه مهارت

Communication)هاي ارتباطیسؤاالت آزمون مهارت

Skills Test-Revised)این آزمون که .دادتشکیل می
سنجشجهت(Queen Dom)دامتوسط کویین

روایی و پایایی . ]15[ابداع شده استارتباطی هايمهارت
ترجمه فارسی این آزمون براي جامعه ایرانی، توسط 

Hosseinchariدر حد قابل قبولی گزارش شو همکار
فوق همچنین، ترجمه فارسی پرسشنامه. ]1[شده است 
و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی Attarhaدر مطالعه 

. ]16[اراك مورد استفاده قرار گرفته است
بندي سؤال با دامنه درجه34داراي پرسشنامه مذکور 

براي 4، »همیشه«براي پاسخ به گزینه5لیکرت از امتیاز 
1و » به ندرت«براي 2اه، هگبراي گ3، »اکثر اوقات«

است و به این ترتیب، هر فرد با توجه به » هرگز«براي 
دریافت 170تا 34هاي داده شده امتیازي بین پاسخ

هاي پرسشنامه شامل به عالوه، خرده مقیاس. نمایدمی
، 23، 22، 8، 7، 6، 5سؤاالت (هاي گوش دادن مهارت

، 12، 11، 2سؤاالت (، توانایی دریافت و ارسال پیام ) 27
، درك و بینش نسبت به پیام )28، 21، 19، 18، 14، 13

، کنترل و مدیریت )34، 29، 25، 24، 16سؤاالت (
و ) 31، 30، 26، 20، 17، 15، 9، 4سؤاالت (عواطف 

. شدبامی) 33، 32، 10، 3، 1سؤاالت (قاطعیت در ارتباط 
، 13، 12، 10، 9، 6، 4، 2الزم به توضیح است که سؤاالت 

به دلیل ماهیتی که 33و 32، 28، 25، 24، 19، 17
داشتند امتیازبندي وارونه دریافت کردند، به این ترتیب 

براي 1تا امتیاز » هرگز«ینهبراي گز5امتیاز از که دامنه
بنابراین، با جمع امتیاز . تغییر یافت» همیشه«ي گزینه

ها امتیاز آن سؤاالت مربوط به هر یک از خرده مقیاس

مهارت بود و با جمع جبري تمامی امتیازات خرده 
ها، امتیاز کلی مهارت ارتباطی هر فرد محاسبه مقیاس
. گردید

توصیفیآمارهايصشاخازاستفادهبااطالعات
همبستگی و با آزمون ضریب،)معیارانحرافمیانگین،(

ناپارامتري هايها، آزمونتوجه به عدم توزیع نرمال داده
ویتنی ـو من(Kruskal-Wallis)ـ والیس کروسکال

)Mann-Whitney(قرارتحلیلوبررسی و تجزیهمورد
.گرفتند

نتایج
عضاي هیأت علمی دانشگاه نفر از ا132در این مطالعه 

53و %) 1/59(نفر مرد 78حضور داشتند که از این تعداد 
%) 8/0(نفر با جنسیت نامشخص 1و %) 2/40(نفر زن 

میانگین سنی جمعیت مورد بررسی برابر با . بودند
28سال و دامنه سنی آنها بین حداقل 478/7±92/42

د در رین افراشتبی.  سال متغیر بود65سال و حداکثر 
رین شت، بی%)4/64(نفر 85دانشکده پزشکی با فراوانی 

و %) 50(نفر66فراوانی استخدام مربوط به رسمی قطعی با 
نفر استادیار 96رین فراوانی از نظر رتبه علمی با شتبی
. بود%) 7/72(

هاي آن بر حسب ارتباطی و خرده مقیاسمهارت
. وددار نبـ ویتنی معنیجنسیت بر اساس آزمون من

زنان و مردان اختالفات جزئی در میانگین مهارت ارتباطی 
وجود داشت اما برتري هیچیک نسبت به دیگري چشمگیر 
نبود؛ هر چند که میانگین مهارت ارتباطی در زنان 

ر از مقدار آن در مردان شتکمی بی) 085/6±55/93(
.دیده شد) 923/7±88/91(
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آماري دار ارتباط معکوس و غیرمعنی1جدول طبق 
هاي آن با سن، بین مهارت کلی ارتباط و خرده مقیاس

شود که البته سابقه تدریس و تعداد واحد درسی دیده می
در » درك و ارسال پیام«استثناءهایی در خرده مهارت 

هاي خرده مهارت،مورد سن و سابقه تدریس و همچنین
در رابطه با تعداد واحد درسی » عواطف«و » قاطعیت«

.وجود داشت

هاي ارتباطی با سن، سابقه تدریس و تعداد واحد درسیهاي ارتباطی و خرده مقیاسرابطه کلی مهارت- 1جدول 

تعداد واحد درسی سابقه تدریس سن متغیر
pمقدار ها خرده مقیاس ضریب همبستگی pمقدار  ضریب همبستگی pمقدار  ضریب همبستگی

260/0 112/0- 397/0 075/0- 580/0 049/0- مهارت گوش دادن
742/0 033/0 288/0 094/0- 697/0 034/0- عواطف
715/0 036/0- 295/0 092/0 151/0 126/0 مهارت درك و ارسال پیام
072/0 0178/0- 273/0 097/0- 414/0 072/0- بینش
319/0 099/0 618/0 044/0- 221/0 158/0- قاطعیت
298/0 103/0- 298/0 092/0- 693/0 035/0- امتیاز کل مهارت ارتباطی

هاي هاي ارتباطی و خرده مقیاسرابطه بین مهارت
هاي در دانشکده. دار نبودارتباطی بر اساس دانشکده معنی

رین مهارت مربوط شتزشکی و پرستاري بینپپزشکی، دندا
هاي به ترتیب با میانگین» درك و ارسال پیام«به 
دیده 19/26±138/3و 79/26±679/2و093/3±93/25
. شد

والیس، بین رتبه علمی افراد ـکروسکالآزموناساسبر

هاي آن مقیاسبا مهارت ارتباطی و هیچکدام از خرده
داري نداشت اما به طور هاي ارتباطی رابطه معنیمهارت

ارتباطی افراد با رتبه علمی استاد کلی میانگین مهارت
پس به ترتیب ر از سایرین بود و سشتبی) 828/2±00/98(

06/92±699/7،استادیار 04/94±095/6مربی با میانگین 
داراي باالترین سطح مهارت 00/90±633/1و دانشیار 

).2جدول (ارتباطی بودند 

هاي ارتباطی با رتبه علمی افرادروابط آماري بین مهارت ارتباطی و خرده مقیاس- 2جدول 

رتبه علمی

هامقیاسخرده

مربیاستادیارردانشیااستاد
pمقدار 

میانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیار

39/17826/0±90/17292/3±50/18785/2±00/19887/2±414/1گوش دادن
39/21060/0±91/20780/2±75/18734/2±00/25062/2±414/1عواطف

22/26457/0±97/25518/3±00/27083/3±00/28160/2±414/1درك و ارسال پیام
82/14748/0±68/14982/1±75/13456/2±50/15893/1±707/0بینش

61/13151/0±61/12114/2±00/12282/2±50/10155/1±536/3قاطعیت
04/94270/0±06/92095/6±00/90699/7±00/98633/1±828/2کل مهارت ارتباطی
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هاي ارتباطی با اي ارتباطی و خرده مهارتهمهارت
رین مهارت شتبی. داري نداشتفعالیت اجرایی ارتباط معنی

مربوط به مسئوالن 04/94±980/6ارتباطی با میانگین
بالینی و سپس به ترتیب در مدیران گروه با میانگین 

، ریاست )66/92±582/7(، سایر 893/6±11/93
.دیده شد) 91/88±503/6(و معاونت ) 416/3±50/91(

والیس، رابطه بین ـکروسکالآزموناساسبر

هاي آن با متغیر هاي ارتباطی و نیز خرده مقیاسمهارت
رین مهارت ارتباطی در شتبی. دار نبودآموزشی معنیگروه

بیهوشی با میانگین گروهاعضاي هیأت علمی شاغل در 
گروهو کمترین مهارت ارتباطی مربوط در 928/5±14/98

مشاهده گردید 00/85±657/5فیزیولوژي با میانگین 
).3جدول (

هاي ارتباطی با دپارتمان آموزشیمقیاسآماري بین مهارت ارتباطی و خردهرابطه- 3جدول 

هاخرده مقیاس
گروه

گوش دادن
±انحراف معیار

میانگین

عواطف
±معیارانحراف 

میانگین

درك و ارسال پیام
±معیارانحراف 

نمیانگی

بینش
±معیارانحراف 

میانگین

قاطعیت
±معیارانحراف 

میانگین

مجموع
±معیارانحراف 

میانگین
20/92±20/12962/3±40/14304/1±80/27702/2±40/19924/1±40/18191/2±286/3پزشکی اجتماعی

33/87±67/10015/11±67/12517/2±67/24055/3±33/21082/2±00/18041/4±000/1بیوشیمی
50/89±50/11339/18±75/14517/2±00/25862/3±50/20559/3±75/17509/4±252/5رادیولوژي

00/87±00/13619/2±00/13726/2±88/25414/1±63/19137/3±50/15923/1±673/2زنان
90/89±80/13034/8±90/12874/1±0/26885/2±10/19402/4±50/17998/2±240/3جراحی

94/94±88/12117/5±12/15421/2±76/26799/1±82/21818/2±35/18038/2±714/2دندانپزشکی
83/90±17/13555/6±33/13983/0±17/24422/2±67/22764/3±50/17733/2±975/1میکروبیولوژي

20/92±80/12085/7±80/14280/2±80/24304/1±60/21280/2±20/18191/2±701/3آناتومی
00/85±50/13567/5±00/13707/0±50/23414/1±00/18121/2±00/17414/1±828/2فیزیولوژي

70/90±00/11994/8±90/14816/0±00/25281/3±20/21621/3±60/18011/3±688/3اطفال
82/91±36/12879/5±36/15804/1±64/259224/0±91/20838/2±55/17300/2±635/1داخلی

67/92±67/14110/6±00/14055/3±00/26000/0±00/21646/2±00/17000/1±606/3روانپزشکی
14/98±71/14928/5±29/15289/2±86/28604/1±00/20388/3±29/19732/1±890/1بیهوشی

80/94±90/13861/6±20/1533/2±00/27440/2±80/22651/3±90/15821/2±143/3پرستاري
50/92±50/10950/4±00/16121/2±50/23828/2±50/23121/2±00/19121/2±414/1علوم آزمایشگاهی

p367/0058/0421/0164/0580/0091/0مقدار 

میانگین کل مهارت ارتباطی در افراد شرکت کننده در 
هاي آموزشی مهارت ارتباطی معادل کارگاه
ها شرکت و در افرادي که در آن کارگاه375/8±66/92

این اختالف از نظر بود، که 52/92±654/6نداشتند برابر 
. دار نبودآماري معنی

هاي ارتباطی آن هاي ارتباطی و نیز خرده مقیاسمهارت
با وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی ارتباط 

» قاطعیت«داري نداشت، بجز در مورد خرده مقیاس معنی
باالترین . دیده شد) p=031/0(دار که ارتباطی معنی

به افراد 74/93±482/6با میانگین امتیاز مهارت ارتباطی
رین متمشمول طرحی و تعهد خدمت اختصاص داشت و ک

مربوط 21/91±821/10میزان مهارت ارتباطی با میانگین 
).4جدول (به افراد رسمی آزمایشی بود 
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هاي آن با وضعیت استخدامی افرادآماري بین مهارت ارتباطی و خرده مقیاسروابط- 4جدول 

نوع استخدام
ه مقیاسخرد

قطعی
±انحراف معیار

نگینامی

رسمی آزمایشی
±انحراف معیار

میانگین

رسمی پیمانی
±معیارانحراف

میانگین

طرح و تعهد
±معیارانحراف

میانگین
pمقدار 

74/93161/0±45/93482/6±50/16471/6±53/17057/3±983/2گوش دادن
43/21157/0±73/21950/1±00/20186/2±74/20987/2±021/3عواطف

96/25259/0±36/25067/3±64/26659/3±36/26128/3±021/3درك و ارسال پیام
87/14386/0±36/15096/2±07/14128/2±53/14165/2±470/2بینش

39/13031/0±14/12311/2±00/14885/1±56/12689/2±268/2قاطعیت
74/93609/0±45/93482/6±21/91471/6±73/91821/10±688/6کل مهارت ارتباطی

هاي ارتباطی در این مطالعه میانگین سطح مهارت
بین . برآورد گردید56/92±25/7اعضاي هیأت علمی 

هاي آن با مقیاسمهارت ارتباطی و نیز هیچیک از خرده
اما به طور کلی . داري وجود نداشتجنسیت ارتباط معنی

) 55/93±085/6(میانگین مهارت ارتباطی در جنس مؤنث 
در . بدست آمد) 88/91±923/7(ر از جنس مذکر شتبی

و همکاران، میانگین کلی نمره Peymanمطالعه مشابه 
هاي ارتباطی اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم مهارت

و در مطالعه مشابه ]12[)53/106±59/8(پزشکی ایالم 
Attarha و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی اراك، این

که در هر ]16[گزارش شده است 121±8/8مقدار برابر با 
لمی دو مورد آنها، مهارت ارتباطی باالتر از اعضاي هیأت ع

.دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است
اختالف و همکاران Attarhaدر مطالعه همچنین،

هاي خرده مهارتدر دو جنس زن و مرد از نظر معناداري
» درك پیام«و همچنین» احساساتو مدیریت عواطف«

ها فوق در خانمبه نحوي که میانگین نمرات. مشاهده شد
و همکارانSamyariلعه در مطا] 16[کمتر از آقایان بوده 

ر بود شتهاي ارتباطی مردان از زنان بیمیانگین مهارتنیز
مغایر حاضرژوهشنتایج پبا مطالعه هر دو نتایج که ]17[

. است

، مهارت ارتباطی شو همکارKeshtkaranدر مطالعه 
نفر از کارکنان دانشگاه علوم 298مدیران از دیدگاه 

پزشکی شیراز مورد بررسی قرار گرفت که بین خرده 
و » گوش دادن مؤثر«، »مهارت کالمی«هاي مقیاس

مدیران با متغیرهاي جنسیت و سطح مدیریتی » بازخورد«
در . ]18[داري مشاهده نشد افراد رابطه آماري معنی

و همکارانش بر روي کارکنان Baratiاي که توسط مطالعه
انجام شده است، ارتباط 1389بهداشتی در سال 

هاي ارتباطی وجود داشت داري بین جنس و مهارتمعنی
که افراد مؤنث نمره باالتري را کسب کردند ايبه گونه

و همکاران بر روي Khazaeeهمچنین در مطالعه . ]19[
اعضاي هیأت علمی پرستاري و مامایی، نیز این مطلب 

کند به طوري که افراد مؤنث و داراي سن باالتر، صدق می
]20[هاي ارتباطی بهتري نسبت به بقیه داشتند مهارت

که از نظر جنسیت با مطالعه ما همسو بود هر چند که در 
.دار نبودمطالعه حاضر این اختالف از نظر آماري معنی

هاي ارتباطی و خرده در این مطالعه بین سن و مهارت
داري وجود نداشت، اما داراي هاي آن ارتباط معنیمقیاس

شاید به این علت باشد که با . همبستگی معکوس بود
یابد و به دنبال آن دقت و تمرکز کاهش می،افزایش سن

. شودتوانایی گوش دادن، درك کردن و بازخورد کم می
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و Baghiyani Moghadamاي که طالعهدر م،همچنین
و همکاران Peymanانجام دادند و مطالعه ]21[همکاران 

ري داهاي ارتباطی این عدم معنینیز بین سن و مهارت
و همکاران در Khazaeeدر مطالعه ]12[مشاهده گردید 

اي که در دار دیده شد به گونهاین زمینه رابطه معنی
مطالعه آنها اساتید داراي سن باالتر، مهارت ارتباطی 

.]20[بهتري داشتند 
هاي ارتباطی و خرده در مطالعه ما، بین مهارت

معناداري ارتباطتدریس افراد،هاي آن با سابقهمقیاس
درك و ارسال «اما به جز در مورد خرده مهارت . دیده نشد

که ارتباطی مستقیم داشت، در بقیه موارد داراي» پیام
در این باره با داري غیر معنی. بودمعکوسهمبستگی

و همکاران همسو است؛ در مطالعه آنها، peymanمطالعه 
شاناساتیدي که سابقه فعالیت آموزشیمیانگین نمره

.]12[برآورد گردید بیشتر از سایرینبود، سال 5کمتر از 
در رابطه با شرکت در کارگاه مهارت ارتباطی در 

، شرکت در انجام شدAspegrenاي که توسط مطالعه
هاي ارتباطی بر کیفیت ارتباط هاي آموزشی مهارتکارگاه

بین پزشکان با بیماران و در رابطه با تدریس آنها تأثیر 
و Anbariدر مطالعه ،و همچنین]7[مفیدي داشته است

همکاران نیز که بر روي کارورزان پزشکی دانشگاه علوم 
داري بین قبل کی اراك انجام داده بودند، تفاوت معنیپزش

در اما متأسفانه. ]22[و بعد از آموزش آنها مشاهده گردید 
چند دار نبود؛ هرمطالعه ما این تفاوت از نظر آماري معنی

گان در کارگاه، نسبت که مهارت ارتباطی در شرکت کنند
. تر بودبه کسانی که شرکت نداشتند، قدري بیش

رابطه بین خرده ]16[و همکاران Attarhaدر مطالعه 
با نوع » درك پیام«و » عواطف و احساسات«هاي مهارت

دار بوده است؛ اما در مطالعه فعالیت اجرایی افراد معنی
ها حاضر، بین متغیر اخیر با هیچکدام از خرده مهارت

در زمینه وضعیت . داري بدست نیامدرابطه معنی
و همکاران، تنها با Attarhaاستخدامی اساتید، در مطالعه 

اي رابطه» مدیریت عواطف و احساسات«خرده مهارت 
در مطالعه ما اگر چه تمامی . دار گزارش شده استمعنی
دار بودند، اما در بین اساتید با ها غیرمعنیمهارتخرده

ر از اساتید با نوع شتاستخدام طرح و تعهد قدري بی
واند به دلیل تاین موضوع می. شداستخدامی قطعی دیده 

تر بودن اساتید طرحی و تعهدي در قیاس با مدرسان جوان
ور با دانشجویان و انرژيشتدیگر، احساس نزدیکی بی

و همکاران Baratiدر همین زمینه . آنها باشدباالترانگیزه
انگیزگی و فرسودگی شغلی را عامل افت مهارت بی

همچنین . اندارتباطی در افراد با سابقه کاري باال دانسته
تر که غالباً مورد، تأثیر سطح تحصیالت پاییناینآنان در

. ]19[دانند تر وجود دارد را دور از ذهن نمیدر افراد مسن
لیکن این مطلب را نباید نادیده گرفت که اساتید با سابقه 

دانشجویان تري در زمینه ارتباط با باال طبعاً از تجربه بیش
هر چند که در مطالعه حاضر ارتباط معناداري . برخوردارند

.دیده نشدمورددر این 
هاي آن، به جز مهارت ارتباطی و همه خرده مقیاس

با تعداد واحد درسی اعضاي هیأت » عواطف«و»قاطعیت«
شاید این . دار داشتندعلمی ارتباطی معکوس و غیر معنی

ر ناشی از افزایش تعداد شتبیمورد را هم بتوان با خستگی 
. واحدهاي درسی توجیه کرد

توان به عدم هاي این مطالعه میاز دیگر یافته
داري ارتباط بین مهارت ارتباطی با فعالیت اجرایی معنی

هاي اي بودن فعالیتاشاره کرد که با توجه به کوتاه و دوره
اجرایی و کاهش تعداد واحدهاي درسی موظف براي 

. رایی دانشگاه قابل توجیه استمدیران اج
شود از دانشجویان در رابطه با در این راستا پیشنهاد می

نقاط ضعف و قوت اساتیدشان نظرسنجی شود تا بدین
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ارهاي آنان نیز بهرههکوسیله بتوان از پیشنهادات و را
با توجه به اینکه در اکثریت ،کافی گرفته شود همچنین
ام شده در رابطه با متغیرهاي قریب به اتفاق مطالعات انج

و دانشکده و نیز در مورد وضعیت تأهلِ اساتید و گروه
زیادي صورت نگرفته؛ رابطه آن با مهارت ارتباطی مطالعه

ها هاي آتی در این زمینهگردد در پژوهشپیشنهاد می
.  ر کار شودشتبی

گیرينتیجه
با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، 

هاي ارتباطی در خص گردید که میانگین کلی مهارتمش
بین اساتید هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

باشد که حاکی از لزوم آموزش بهتر در حد متوسط می
هاي ارتباطی و اعضاي هیأت علمی در زمینه مهارت

.ها استگونه کارگاهتشویق آنها براي شرکت در این
تشکر و قدردانی

هاي دانیم از اساتید محترم دانشکدهه الزم میبدینوسیل
پزشکی، دندانپزشکی و پرستاري و مامائی دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان که صمیمانه با ما همکاري نمودند کمال تشکر را به 

نامه دانشجوي ضمناً این مقاله بر گرفته از پایان. عمل آوریم
جان دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی رفسن

. باشدمی
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A Survey on Communication Skills of Rafsanjan University of Medical
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Background and Objective: The learning quality of students would be increased provided that university

professors and academy members utilize appropriately communication skills. Therefore, this study was

conducted in order to investigate the status and level of communication skills of Rafsanjan University of Medical

Sciences (RUMS) faculty members.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, a two-part questionnaire was used. The first section has

been designated to demographic questions including gender, age, the history of teaching, the administrative type

of engagement, academic rank, number of presented credits, administrative duties, department, school and

participation in communication skills workshops. The second part consisted of questions of Communication

Skills Test-Revised based on Likert's five-choice scale. The data were analyzed by descriptive and analytical

statistical methods including correlation coefficient, and comparison of means tests.

Results: The score of communication skills in our study was equal to 92.56±7.25. There was no statistically

significant relation between communication skills score and variables such as age, gender, the history of

teaching, the number of presented credits, department, school, academic rank, administrative duties, the

administrative type of engagement, and participation in communication skills workshops.

Conclusion: Overall,the level of communication skills of RUMS faculty members was determined as

intermediate compared to that of their colleagues in other Iranian universities. The results emphasize that

academy members need to be educated more for these skills.

Key words: Communication skill, Academy member, Rafsanjan University of Medical Sciences
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