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Abstract 
Background and Aim: Adherent to communication skills for those who work in the healthcare field is very 

important. One of the groups who are in direct contact with health consumers are clinic receptionists. The aim of 
current study was to assess how an education program may improve communication skills in such group of 
health service providers. 

Methods: Using a randomized controlled trial, forty eight clinic receptionists were allocated to intervention 
and control groups. Data collection tool is consisted of a demographic section along with a communication skills 
assessment questionnaire. Educational intervention was held over 4 one-hour sessions using different methods 
such as lecture, questioning, slide and movie demonstration as well as role playing. No intervention was 
received by control group. Two weeks after intervention, the communication skills were assessed again and the 
results were analyzed by statistical methods such as Student’s and paired t test. 

Results: Within-group comparisons indicated that at follow up in the intervention group, all communication 
skills’ domains have improved significantly compared to baseline (p<0.05). However, there was no significant 
difference in term of these skills in control group from baseline to follow up. Despite existing no significant 
difference in term of communication skills between groups at baseline, all communication domains except for 
“interpretation & clarification” and “encouragement & persuasion” have improved considerably in the 
intervention group compared to controls. 

Conclusion: Short-term educations on communication skills through a confined number of sessions may 
enhance use of communication skills among clinic receptionists. So, it is suggested that effectiveness of such 
programs should be assess in other healthcare providers. 
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 دهکیچ
کسب و بکارگیري مهارتهاي ارتباطی براي افرادي که در حوزه بهداشت و درمان فعالیت می نمایند از اهمیت شایانی  :فهدزمینه و 
یکی از گروههایی که در محیطهاي بهداشتی درمانی در تماس مستقیم با مراجعه کنندگان هستند منشی هاي درمانگاه می . برخوردار است

یر آموزش در زمینه مهارتهاي ارتباطی بر بهبود روابط بین فردي در این گروه از ارائه کنندگان خدمت هدف از این مطالعه بررسی تاث. باشند
  . می باشد

ابزار ارزیابی شامل . منشی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند 48در قالب یک کارآزمایی شاهد دار تصادفی تعداد  :هاروش
جلسه آموزشی یک ساعته با استفاده از روش هاي  4مداخله آموزشی در قالب . هاي ارتباطی بودپرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه مهارت

مختلف آموزشی از قبیل سخنرانی ، پرسش و پاسخ، نمایش فیلم و اسالید و ایفاي نقش براي شرکت کنندگان در گروه آزمون ارائه گردید 
پس از دو هفته از اتمام مداخله آموزشی ارزیابی مجدد مهارتهاي ارتباطی . ندو شرکت کنندگان گروه کنترل مداخله خاصی را دریافت نکرد

  .در هردو گروه صورت گرفت و نتایج قبل و بعد با استفاده از آزمونهاي آماري تی زوج و تی مستقل مورد بررسی قرار گرفتند
ه حیطه هاي ارتباطی در بعد از مداخله آموزشی مقایسه هاي درون گروهی نشان داد در گروه مداخله نمرات مربوط به هم: ها یافته

با این حال هیچ تفاوت معنی داري در مهارتهاي ارتباطی مختلف ).  P>  05/0( نسبت به قبل از آن بطور معنی داري افزایش یافته است
ر قبل از مداخله بین دو گروه، علی رغم عدم وجود تفاوت معنی دار در نمره حیطه هاي مختلف ارتباطی د. در گروه کنترل مشاهده نگردید

در بعد از مداخله بهبود قابل توجهی را در  "تشویق و تحسین"و  "تفسیر و شفاف سازي"همه حیطه هاي ارتباطی به غیر از حیطه هاي 
  .گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند

آموزشی محدود می تواند منجر به بهبود استفاده از مهارتهاي  آموزش کوتاه مدت مهارتهاي ارتباطی در قالب چند جلسه: گیري نتیجه
لذا توصیه می شود اثربخشی چنین آموزش هایی در میان سایر گروههاي ارائه کننده . ارتباطی در میان منشی هاي درمانگاهها گردد

  .خدمات بهداشتی درمانی و سایر بیمارستانهاي دولتی و خصوصی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد
  

 مهارتهاي ارتباطی، آموزش، منشی، روابط بین فردي :ها کلیدواژه
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 صفاري و همکاران/  24

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

  مقدمه
برقراري ارتباط موثر و مناسب یکی از اجزاي اصلی ارئه 
مراقبتهاي بهداشتی با کیفیت وضامن رعایت ایمنی بیمار در 

مهمترین . )1(محیطهاي بهداشتی درمانی محسوب می گردد
ویژگیهاي یک ارتباط موثر در محیطهاي بهداشتی درمانی عبارتند 

ایجاد یک رابطه دوستانه، استفاده از سواالت باز، جستجوي : از
، ابراز همدلی، دریافت نظرات و دیدگاههاي مددجویان و بیماران

بازخورد براي کنترل ادراك افراد نسبت به موضوعات، دستیابی به 
توافق در زمینه مسایل و برنامه هاي بهداشتی درمانی، و داشتن 
مهارت الزم در جمع بندي ارتباط و بیان توصیه هاي اصلی به 

اینها ویژگیهایی هستند که در بسیاري از . مراجعه کنندگان
انجام شده در زمینه ارتباطات اثربخش بهداشتی مورد مطالعات 

تاکید قرار گرفته اند و براي تحقق آنها آموزش هاي مختلفی به 
کارکنان بهداشتی درمانی چه در زمان تحصیل و چه بعد از فارغ 

  . )2(التحصیلی و در حین اشتغال ارائه می گردد
علی رغم تاکید بر ارتباط اثربخش در محیطهاي بهداشتی 
درمانی، متاسفانه هنوز مسایل جدي ارتباطی بین ارائه کنندگان 

مددجویان یا بیماران مشاهده می مراقبتهاي بهداشتی درمانی و 
برخی از مسایل ارتباطی از دیدگاه مددجویان ناشی از . شود

عواملی همچون فقدان اطالعات یا داشتن اطالعات نادرست 
نسبت به موضوعات بهداشتی، عدم ارائه مراقبتهاي بهداشتی موثر 
از جانب کارکنان بهداشتی درمانی، ناتوانی متخصصان بهداشتی 

در برآوردن نیازها و انتظارات بیماران، و عدم رعایت درمانی 
احترام و مشارکت کافی در روند درمان بیماران از جانب مراقبت 

کارکنان و . )3(دهندگان و متخصصان برآورد گردیده است
متخصصان بهداشتی درمانی نیز مواردي همچون عدم برخورداري 
از مهارتهاي ارتباطی الزم ، فقدان اعتماد بنفس کافی براي 

به دلیل مشغله برقراري ارتباط موثر، اجتناب ار برقراري ارتباط 
زیاد و عدم داشتن اطالع از نگرانی ها و دغدغه هاي بیماران را از 
جمله موانع در برقراري ارتباط موثر در چنین محیطهایی بر 

عالوه بر این، ارتباط غیر موثر بین همکاران و اعضاي . شمرده اند
تیم مراقبت بهداشتی با خودشان و بیماران نیز به عنوان یکی از 

اصلی بروز رویدادهاي نامطلوب در ارائه مراقبت صحیح از دالیل 
بیمار و علت عمده وقوع خطاهاي پزشکی و تاخیر در ترخیص به 

  . )5, 4(هنگام بیماران عنوان گردیده است
شواهد نشان می دهند که عدم برقراري ارتباط صحیح بین 
اعضاي تیم رماقبت بهداشتی موجب بروز عوارضی همچون ایجاد 
تعارض و تضاد بین همکاران، استرس هاي شغلی، عدم ادراك 

. )6(درون حرفه اي  نیز می گردد بین حرفه اي و کاهش تعامالت
از سوي دیگر برقراري ارتباط موثر بین همکاران و بیماران با 
استفاده از مهارتهاي ارتباطی نظیر گوش کردن فعال، احترام 
متقابل و ارائه باز خورد می تواند موجب تسهیل ارائه مراقبتهاي 

نوع مراقبتها و توصیه هاي ارئه بهداشتی و تضمین اثربخشی این 

در واقع . )7(شده توسط تیم مراقبت بهداشتی به بیماران گردد
ارتباط بهداشتی موثر نه تنها می تواند پیامدهاي بهداشتی درمانی 

تري را به واسطه مراقبت بهتر براي بیماران و مددجویان مناسب 
به همراه داشته باشد بلکه می تواند موجبات رضایت بیماران از 
مراقبتهاي بهداشتی دریافت شده را نیز در برداشته و اعتماد افراد 
نسبت به سیستم مراقبت بهداشتی و عملکرد آن را تا حد زیادي 

ارتباطات موثر، زمینه براي وقوع  بنابراین با وجود. افزایش دهد
شکایتها و دعاوي پزشکی نیز تا حد زیادي کاهش خواهد 

  . )8(یافت
تاکنون مداخالت آموزشی مختلفی در زمینه بهبود ارتباطات 
. اثربخش در محیط هاي بهداشتی درمانی انجام پذیرفته است

برخی از این مداخالت با محوریت آموزش متخصصان بهداشتی 
یت درمانی از جمله پزشکان و پرستاران و برخی دیگر با محور

آموزش بیماران و یا هر دو گروه متخصصان و بیماران صورت 
از نظر وسعت انجام مداخالت نیز می توان مداخالت . گرفته اند

انجام شده را در قالب مداخالت محدود چند ساعته تا مداخالت 
آموزشی طوالنی مدت چند هفته اي یا چند ماهه و یا آموزش 

با این حال اغلب این  .هاي مستمر ضمن خدمت طبقه بندي نمود
مداخالت بر روي گروههاي هدفی همچون پزشکان متخصص 
یا عمومی و پرستاران صورت گرفته اند و سایر کارکنانی که در 
محیطهاي بهداشتی درمانی در ارتباط مستقیم با بیماران و 
دریافت کنندگان خدمات هستند کمتر مورد توجه قرار گرفته 

  . )9(اند
یک دسته از افرادي که در محیطهاي بهداشتی درمانی به 
برقراري ارتباط با بیماران یا خانواده هایشان می پردازند و اگرچه 
بطور غیر مستقیم لیکن بطور شایانی می توانند بر رضایت بیماران 
از دریافت خدمات و پیامدهاي ناشی از آن در چنین محیطهاي 

ثیر گذار باشند، پذیرش کنندگان یا در اصطالح منشی هاي تا
نقش هاي . درمانگاهها و بیمارستان ها محسوب می گردند

ارتباطی این افراد در مراکز بهداشتی درمانی کمتر مورد بررسی 
قرار گرفته است ولی با این حال شواهد موجود حاکی از آن 

برقراري ارتباط هستند که این افراد می توانند نقشی کلیدي در 
از آنجایی که . )10(موثر و حمایت از کارکنان بالینی ایفا نمایند

این گروه در هنگام پذیرش و ترخیص داراي تعامالت باالیی با 
بیماران و خانواده هایشان می باشند، کمک و راهنمایی ایشان می 
تواند اثربخشی بیشتر اقدامات بهداشتی درمانی و خدمات ارائه 

نقش این افراد در انجام امور بستري و . شده را در بر داشته باشد
تشکیل پرونده بیماران و همچنین کمک هاي آنها به عنوان یکی 
از گروههاي همیار در ارائه مراقبتهاي بهداشتی همراه با انتقال 
بسیاري از مسایل و مشکالت مربوط به بیماران به تیم اصلی 

ر فرآیند درمان و حل مشکالت مراقبت بهداشتی می تواند د
با این حال این . )11(بهداشتی درمانی بیماران قابل توجه باشد

دسته از افراد معموال آموزش هاي چندانی را در زمینه شیوه هاي 
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ي ارتباط موثر با مراجعه کنندگان دریافت نمی کنند و فاقد برقرار
مهارتهاي ارتباطی الزم براي اطالع رسانی و آموزش به بیماران 
در زمینه موضوعات بهداشتی درمانی یا پیگیري هاي مربوطه 

  . هستند
یکی از مطالعات مرتبط در این زمینه نشان می دهد که تنها 

بهداشتی درمانی، آموزش هاي درصد این گروه از کارکنان  13
الزم در زمینه مهارتهاي ارتباطی را دریافت می نمایند و حدود 
یک سوم از کارکنان بهداشتی درمانی و تقریبا نیمی از مردم 
جامعه از اهمیت نقش این گروه در محیطهاي بهداشتی درمانی 

مهارتهاي ارتباطی در این گروه از افراد . )12(بی اطالع می باشند
می تواند نقش قابل توجهی در کنترل و پیشگیري از بروز هرگونه 
خشم یا پرخاشگري در بیماران و خانواده هایشان یا مانع از ایجاد 

ی و جلوگیري از توهین جو متشنج در محیطهاي بهداشتی درمان
به شخصیت و منزلت بیماران گردیده وکیفیت تدارك مراقبت 

با این حال توجه به لزوم برقراري ارتباط . بهداشتی را ارتقا بخشد
موثر بین این گروه از افراد و بیماران معموال زمانی مورد توجه 
قرار می گیرد که شکایتی توسط بیمار یا خانواده اش مطرح گردد 

مسوالن شاهد رفتار مناسب برخی از منشی ها با مددجویان یا یا 
در واقع همانطور که ایزنر و بریتن خاطر نشان . همراهانشان باشند

می نمایند تعهد این افراد در برقراري ارتباط موثر با مراجعه 
کنندگان مورد تاکید است اما معموال تالشی براي شناخت شیوه 

نها به واسطه برقراري ارتباط موثر برخورد آنها یا قدردانی ازآ
لذا نظر به اهمیت آموزش و بکارگیري . )13(صورت نمی پذیرد

مهارتهاي ارتباطی در محیطهاي بهداشتی درمانی و با توجه به 
ر برقراري ارتباط موثر با بیماران و خانواده نقش منشی ها د

هایشان، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یک مداخله آموزشی 
در زمینه ارتقاي مهارتهاي ارتباطی در این گروه از کارکنان 
بهداشتی درمانی و ارزیابی نتایج حاصل از آن، طرح ریزي و اجرا 

  . گردید

  ها روش
دار تصادفی می باشد که در  این مطالعه یک کارآزمایی شاهد

در پاییز سال ) عج(بین منشی هاي درمانگاه بیمارستان بقیه اهللا 
نفر از منشی  48براي این منظور تعداد . انجام گردیده است 1396

هاي درمانگاه که از طریق نمونه گیري آسان انتخاب گردیدند با 
ی استفاده از روش تخصیص تصادفی و کاربرد جدول اعداد تصادف

با توجه به مطالعه معتقد . به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند
و استفاده از فرمول مقایسه میانگین دو گروه و با  )14(و همکاران

درصد و توان آزمون معادل  5در نظر گرفتن مقدار خطاي آلفاي 
. نفر تعیین گردید 24درصد، حجم نمونه مورد نیاز در هر گروه  80

معیارهاي ورود به مطالعه شامل اشتغال تمام وقت به شغل منشی 
 2ل انجام پژوهش و داشتن حداقل گري درمانگاه بیمارستان مح

افرادي که بصورت قراردادي یا پاره وقت با . سال سابقه کار بود

درمانگاه همکاري می کردند و یا افرادي که قصد تغییر شغل یا 
ماه آینده داشتند از مطالعه خارج  6محل خدمت خود ظرف 

پروتوکل و مراحل انجام مداخله به تصویب کمیته . گردیدند
رسید و از همه ) عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا اخالق 

شرکت کنندگان رضایت داوطلبانه کتبی جهت شرکت در مطالعه 
همچنین به همه شرکت کنندگان قبل از ورود مطالعه . اخذ گردید

در قالب یک جلسه توجیهی کوتاه اطالعات الزم در زمینه اهداف 
ی در رابطه با پژوهش و حقوق ایشان ارائه گردید و پاسخ گوی

 مهارتهاي مجدد ارزیابی  .سئواالت احتمالی صورت گرفت
 هر در آموزشی مداخله خاتمه از پس هفته دو فاصله به ارتباطی

جهت رعایت نکات . گرفت صورت کنترل و مداخله گروه دو
اخالقی در رابطه با گروه کنترل نیز بعد از اتمام مداخله، مطالب 

ارتباطی در قالب کتابچه و نرم افزار آموزشی در زمینه مهارتهاي 
  . آموزشی در اختیار ایشان قرار گرفت

جهت جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که 
در قالب دو بخش پرسشنامه دموگرافیک و پرسشـنامه سـنجش   

در پرسشـنامه دموگرافیـک   . مهارتهاي ارتباطی تهیـه شـده بـود   
سابقه کار، وضعیت تاهل ، تحصیالت اطالعاتی نظیر سن، جنس، 

و سابقه شرکت در برنامه هـاي آموزشـی مـرتبط بـا مهارتهـاي      
همچنین در قالـب یـک   . ارتباطی از شرکت کنندگان پرسیده شد

سوال اهمیت استفاده از مهارتهاي ارتبـاطی بـراي شـغل منشـی     
گري درمانگاه از افراد شرکت کننده پرسیده شد و در قالـب سـه   

جهـت  . توسط و زیاد پاسخ هـا طبقـه بنـدي گردیـد    طبقه کم، م
سنجش مهارتهاي ارتباطی از پرسشنامه اي که قبال توسط وکیلی 

ایـن  . و همکاران در این رابطه تهیـه شـده بـود اسـتفاده گردیـد     
پرسشنامه که به منظور سنجش مهارتهـاي ارتبـاطی در رابطـان    

باشد گویه می  30بهداشتی شهر زنجان تهیه گردیده است داراي 
ایـن  . نوع مهارت ارتبـاطی را مـورد سـنجش قـرار میدهـد      7که 

، سـخن گفـتن ، گـوش    )گویـه  6(مهارتها شامل ارتباط عمومی 
کردن، تفسیر و شفاف سازي، سوال کردن، تشویق و تحسـین، و  

می باشند و پاسـخ هـا   ) گویه 4هر کدام با (مهارت ارائه بازخورد 
طبقـه  ) 5(تا عالی ) 1(درقالب یک طیف لیکرتی از بسیار ضعیف 

براي محاسبه نمـره هـر حیطـه مجمـوع نمـرات      . بندي گردیدند
مربوط به گویه هاي آن حیطه محاسبه شده و به تعداد گویه هاي 
آن حیطه تقسیم می گردد و بنابراین همه حیطه داراي نمـره اي  

می باشند و نمره بیشتر بیانگر وضعیت بهتـر مهـارت    5تا  1بین 
نمره کلی پرسشنامه نیز به همین . یطه می باشدارتباطی در آن ح

قابل  30ترتیب با جمع نمره تمامی گویه ها و تقسیم آن بر عدد 
روایی و پایایی این پرسشنامه نیز در مطالعه وکیلی . محاسبه است

  . )15(مورد تایید قرار گرفته است) 1391(وهمکاران 
جلسه  4مداخله آموزشی در زمینه مهارتهاي ارتباطی در قالب 
هفته اي (آموزشی یک ساعته تنظیم گردید که در طول یک ماه 

قبل از اجراي مداخله، محتـواي مربـوط بـه    . ارائه شد) یک جلسه
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  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

نظـر گـرفتن نیازهـاي آموزشـی شـرکت       جلسات اموزشی بـا در 
کنندگان که پس از تحلیل نتایج پیش آزمـون مشـخص گردیـد    

سپس با توجه به مهارتهاي ارتباطی مورد . تهیه و آماده سازي شد
-پرسشـنامه وکیلـی و همکـاران   (سنجش از طریق ابزار مطالعه 

محتوا در قالب دو بخش اصول و مبانی ارتباط بهداشتی و ) 1391
ي بین فردي مرتبط تقسیم بندي گردید و در هر جلسـه  مهارتها

بخشی از محتوا با توجه به برنامه ریزي صورت گرفته که از قبل 
بدین منظور در . به اطالع شرکت کنندگان رسیده بود ارائه گردید

جلسه اول ضمن تبیین مفهوم ارتباط بهداشتی موثر و اهمیت آن 
زمینه حیطه شغلی شرکت در حوزه بهداشت و درمان و به ویژه در 

کنندگان، انواع مهارتهاي ارتباطی قابل استفاده در برقراري ارتباط 
موثر با مراجعه کنندگان و همکاران از طریق سخنرانی و پرسـش  

در جلسه دوم با استفاده از ابزارهاي کمـک  . و پاسخ مطرح گردید
آموزشی نظیر تهیه اسالید و نمایش فیلم انواع مهارتهاي عمومی 
در برقراري ارتباط اعم از چگونگی آغاز و خاتمه ارتبـاط و نحـوه   
استفاده موثر از زبان بدن و اهمیت آراستگی ظاهري در برقـراري  

در جلسه سوم مهارتهاي مربوط به . ارتباط مورد تاکید قرار گرفت
در . سخن گفتن، گوش دادن و تفسیر و شفاف سازي ارائه گردید

مطالبی همچون نحوه سخن گفتن این جلسه شرکت کنندگان با 
به لحاظ لحن و تن صدا، استفاده از کلمات قابل فهم، هماهنگی 
ارتباط کالمی و غیر کالمی، گوش دادن فعال و نحوه نشان دادن 
توجه خود به مخاطب در حین گوش دادن، نحوه استفاده از تکرار 
و خالصه کردن مطالب جهت شفاف سازي آموزش هاي الزم را 

بـراي اجـراي   . سخنرانی و ایفاي نقش دریافت نمودنـد  از طریق
تکنیک ایفاي نقش در انتهاي جلسه از دو نفر از مخاطبان خواسته 
شد تا با در نظر گرفتن یک سناریوي فرضی نحوه بکارگیري این 

در جلسه چهارم . مهارتها را در حضور مخاطبان به نمایش بگذارند
مهارتهاي سوال کـردن،  سایر مهارتهاي ارتباط بین فردي شامل 

در . تشویق و تحسین و استفاده از بازخورد مورد تاکید قرار گرفتند
این جلسه شرکت کنندگان با انواع سواالت باز و بسـته و نحـوه   
استفاده موثر و به جا ازاین سواالت و همچنین نحوه ارائه بازخورد 

د و کالمی و غیرکالمی و بیان ادراکات ارتباط گر از طریق بازخور
نحوه ترغیب افراد به ادامه گفتگو با استفاده موثر از زبان بـدن و  
عبارات ترغیب کننده و با استفاده از روشهاي سخنرانی، پرسش و 

در نهایت کتابچـه  . پاسخ و ایفاي نقش مورد آموزش قرار گرفتند
اي حاوي محتواي جلسات ارائه شده بـراي شـرکت کننـدگان و    

نـه اي حـاوي اطالعـات تکمیلـی در     همچنین یک نرم افزار رایا
خصوص استفاده موثر و بهینه از مهارتهاي ارتباطی در محیط کار 

  . در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت
نسخه  SPSSتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

داده هاي کمی بصورت میانگین و انحراف معیار . انجام گرفت 20
براي مقایسه دو . اد و درصد ارائه گردیدندو داده کیفی بصورت تعد

گروه از نظر تفاوتهاي احتمالی در متغیرهاي دموگرافیک در قبـل  

از مطالعه از آزمون کاي اسکوئر یا معـادل آن در صـورت برقـرار    
نرمال . نبودن شرایط الزم، یعنی آزمون دقیق فیشر استفاده گردید

یرو ویلـک مـورد   بودن داده هاي کمی با استفاده از آزمـون شـاپ  
براي انجام مقایسـه هـاي درون گروهـی از    . ارزیابی قرار گرفت

آزمون تی زوجی و براي انجام مقایسه هاي بین گروهی در قبل و 
سـطح معنـی   . بعد از مداخله از آزمون تی مستقل استفاده گردیـد 
در نظـر   05/0داري آزمونهاي آماري در سـطح آلفـاي کمتـر از    

  . گرفته شد

  نتایج
 ± 6/5گین ســنی شـــرکت کننــدگان در پـــژوهش   میــان 

و اکثریــت واحــد هــاي پــژوهش در دو گــروه داراي ســن  8/38
بـیش از نیمـی از شـرکت کننـدگان در     . سال بودنـد  35بیش از 

هـر دو گـروه را مـردان تشــکیل مـی دادنـد و از نظـر وضــعیت       
ــیش از  ــل ب ــد   60تاه ــل بودن ــدگان متاه ــرکت کنن ــد ش . درص

تقریبــا نیمــی از افــراد در هــر دو گــروه داراي تحصــیالت      
. دیـپلم و نـیم دیگـر تحصـیالت کارشناسـی داشـتند       کاردانی و

 3/11 ± 5/2میـــانگین ســـابقه کـــاري در دو گـــروه معـــادل 
بـرآورد گردیـد و کمتـر از یـک سـوم شـرکت کننـدگان در هـر         
دو گروه داراي سابقه شـرکت در برنامـه هـاي آموزشـی مـرتبط      

همچنـین بـیش از هشـتاد درصـد     . با مهارتهاي ارتبـاطی بودنـد  
ــدگان  ــه  شــرکت کنن ــد ک ــاور بودن ــر ایــن ب در هــر دو گــروه ب

ــت       ــري از اهمی ــی گ ــغل منش ــراي ش ــاطی ب ــاي ارتب مهارته
ــد   ــی باش ــوردار م ــاالیی برخ ــه ب ــط ب ــر . متوس ــروه از نظ دو گ

متغیرهـاي دموگرافیـک در قبـل  ازمداخلـه تفـاوت معنــی داري      
  ).1جدول شماره (را با هم نشان ندادند 

ــماره   ــانطور کــه در جــدول ش  مشــخص شــده اســت 2هم
نمرات دو گروه از نظـر مهارتهـاي مختلـف ارتبـاطی در قبـل از      
ــد      ــی دهن ــه اي را نشــان نم ــل مالحظ ــاوت قاب ــه تف . مطالع

پایینترین نمره مهارتهـاي ارتبـاطی در هـر دو گـروه در قبـل از      
مداخلــه مربــوط بــه مهــارت ارائــه بــازخورد و تفســیر و شــفاف  
سازي می باشد و در عـین حـال مهـارت تشـویق و تحسـین و      
سوال پرسیدن بـه ترتیـب نمـرات بیشـتري را نسـبت بـه سـایر        

ــد  ــه خــود اختصــاص داده ان ــروه . حیطــه هــاي مهــارتی ب در گ
ــاطی   ــانگین مهارتهــاي ارتب آزمــون، مقایســه درون گروهــی می
در حیطه هـاي مختلـف بیـانگر بهبـود قابـل توجـه در تمـامی        
ــاطی از    ــی مهارتهــاي ارتب ــره کل ــین در نم ــا و همچن حیطــه ه

بـا ایـن حـال در    ). >P 05/0(د از مداخلـه مـی باشـد    قبل تا بع
گروه کنترل از قبل تـا بعـد ازمداخلـه، بهبـود قابـل تـوجهی در       

مقایسـه  . هیچیک از حیطه هاي ارتبـاطی مالحظـه نمـی گـردد    
هاي بین گروهی در بعـد از مداخلـه آموزشـی نشـان مـی دهـد       

ــر از حیطــه هــاي   تفســیر و شــفاف "کــه گــروه آزمــون بــه غی
ــازي ــین "و  "س ــویق و تحس ــور    "تش ــا بط ــه ه ــه حیط در بقی
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معنـی دار داراي نمــرات بـه مراتــب بــاالتري نسـبت بــه گــروه    
همچنـین بیشـترین مقـدار تغییـر در گـروه      .  کنترل مـی باشـد  

ــازخورد     ــه ب ــال و ارائ ــوش دادن فع ــاي گ ــه ه ــون در حیط آزم
  . مشاهده می گردد

  موگرافیک و دیدگاه افراد شرکت کننده در پژوهش در مورد اهمیت مهارتهاي ارتباطیمشخصات د .1جدول 
 p value(X2( مقایسه   (%)تعداد  )نفر 24(گروه کنترل   (%)تعداد  )نفر 24(گروه مداخله     متغیر

  087/0  10) 7/41(  9) 5/37(  سال 35کمتر از   سن
  14) 3/58(  15) 5/62(  سال 35بیشتر از   )767/0(

  342/0  15) 5/62(  13) 2/54(  مرد  جنس
  9) 5/37(  11) 8/45(  زن  )558/0(

  091/0  9) 5/37(  8) 3/33(  مجرد  وضعیت تاهل
  15) 5/62(  16) 7/66(  متاهل   )762/0(

  083/0  11) 2/54(  12) 0/50(  کاردانی و دیپلم  تحصیالت
  13) 8/45(  12) 0/50(  کارشناسی  )772/0(

  084/0  10) 7/41(  11) 8/45(  سال 10 کمتر از  تجربه کاري
  14) 3/58(  13) 2/54(  سال 10بیشتر از   )771/0(

سابقه آموزش در زمینه 
  مهارتهاي ارتباطی

  949/0  8) 3/33(  5) 8/20(  بله
  16) 7/66(  19) 2/79(  خیر  )329/0(

اهمیت مهارتهاي ارتباطی در 
  شغل منشی گري درمانگاه

  549/0  1) 2/4(  3) 5/12(  کم
  6) 0/25(  7) 2/29(  متوسط  )515/0*(

  17) 8/70(  14) 3/58(  زیاد
  تست دقیق فیشر با ادغام طبقه هاي کم و متوسط محاسبه شده است* 

  میانگین و انحراف معیار مهارتهاي ارتباطی در گروه هاي مداخله و کنترل، قبل و بعد از مداخله آموزشی .2جدول 

مهارتهاي 
  ارتباطی

  مداخلهگروه 
مقایسه 
درون 
  گروهی

(p value) 

  گروه کنترل
  مقایسه
درون 
 p)گروهی

value)  

مقایسه 
بین 

  گروهی
 قبل
(p 

value)  

مقایسه 
بین 

گروهی 
 بعد
(p 

value)  

  بعد از آموزش  قبل از آموزش  بعد از آموزش  قبل از آموزش

انحراف   میانگین
انحراف   میانگین  معیار

انحراف   میانگین  معیار
انحراف   میانگین  معیار

  معیار

مهارتهاي 
ارتباطی 
  عمومی

99/2  08/2  01/4  75/1  004/0  84/2  76/1  96/2  65/1  589/0  788/0  
  037/0  

  049/0  758/0  658/0  69/1  48/2  73/1  42/2  011/0  68/1  46/3  85/1  58/2  سخن گفتن
گوش دادن 

  005/0  625/0  358/0  78/1  95/2  73/1  69/2  >001/0  52/1  33/4  65/1  93/2  فعال

تفسیر و 
شفاف 
  سازي

25/2  09/1  65/2  98/0  032/0  04/2  25/1  19/2  12/1  429/0  538/0  136/0  

سوال 
  041/0  893/0  714/0  65/1  05/3  69/1  97/2  001/0  75/1  08/4  89/1  04/3  پرسیدن

  016/0  729/0  613/0  62/1  12/2  63/1  02/2  >001/0  52/1  25/3  56/1  18/2  ارائه بازخورد
تشویق و 

  054/0  632/0  447/0  57/1  10/3  54/1  93/2  015/0  45/1  96/3  48/1  14/3  تحسین

  036/0  723/0  512/0  60/1  71/2  63/1  57/2  007/0  55/1  69/3  68/1  74/2  نمره کل
  بحث

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی یک برنامه آموزشی 
جهت بهبود مهارتهاي ارتباطی در میان منشی هاي بیمارستان 

انجام پذیرفت و نتایج حاکی از آن بود که برگزاري ) عج(بقیه اهللا 
قابل جلسه آموزشی یک ساعته در طول یک ماه می تواند تاثیر  4

توجهی در افزایش کاربرد مهارتهاي ارتباطی در میان گروه هدف 
بدین ترتیب در فاصله زمانی دو هفته پس از اتمام . داشته باشد

مداخله آموزشی تقریبا تمامی مهارتهاي ارتباطی در میان گروه 
با این حال در برخی . آزمون بهبود قابل توجهی را نشان می دهد

تشویق و "و  "تفسیر و شفاف سازي" از مهارتها نظیر مهارت
علی رغم افزایش نمرات مربوطه تغییر معنی دار آماري  "تحسین

بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نگردید که می تواند بیانگر 
نیاز به اقدامات آموزشی بیشتر جهت تقویت این نوع از مهارتهاي 

  .   ارتباطی باشد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ili
ta

ry
-h

ea
lth

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 11

https://military-health.ir/article-1-23-en.html


 صفاري و همکاران/  28

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

مهارتهاي ارتباطی در تاکنون مداخالت متعددي جهت بهبود 
بین ارائه کنندگان مراقبتهاي بهداشتی درمانی با تاکید بر 
گروههاي بالینی نظیر پزشکان و پرستاران صورت گرفته است که 

به عنوان . غالبا حاکی از اثربخشی این نوع مداخالت می باشد
مثال در مطالعه اي که با هدف بررسی تاثیر یک برنامه آموزشی 

مهارتهاي ارتباطی دستیاران پزشکی صورت گرفت  کوتاه مدت بر
دستیار در قالب گروههاي کوچک تقسیم بندي شدند و  64تعداد 

نحوه تعامل آنها با بیماران فیلم برداري گردید و سپس نقایص یا 
نقاط ضعف ایشان در قالب جلسات خصوصی مورد آموزش یا 

تواند در  نتایج نشان داد که چنین آموزشی می. تاکید قرار گرفت
رفع نقایص احتمالی برقراري ارتباط میان این گروه از دستیاران و 
بیماران موثر واقع گردد و افراد به ویژه در زمینه ارائه خبرهاي 
مربوط به بیماري افراد، عملکرد بهتري را در ارزیابی هاي بعدي 

در مطالعه دیگري که جهت بهبود . )16(از خود نشان دادند
طی در متخصصان تغذیه صورت گرفت با استفاده مهارتهاي ارتبا

از طراحی یک مداخله آموزشی در محیط کار و ارزیابی آن توسط 
پرسشنامه هاي خود گزارشی اثربخشی چنین آموزشی مورد 

بدین منظور یک برنامه آموزشی با تاکید بر . ارزیابی قرار گرفت
بر تکنیکهایی همچون مصاحبه انگیزشی، بیمار محوري، تاکید 

حل مسئله و همدلی با بیماران طراحی گردید و نتایج نشان داد 
که بعد از برگزاري این آموزش، اعتماد به نفس این متخصصان 
براي استفاده از مهارتهاي ارتباطی در شناخت مشکالت تغذیه اي 
مراجعه کنندگان بطور چشمگیري افزایش یافته است و فراوانی 

هبود قابل توجهی را در میان شرکت استفاده از این مهارتها نیز ب
طالعات همراستا با مطالعه حاضر لذا این م. )17(کنندگان نشان داد

بیانگر این موضوع هستند که طراحی و اجراي برنامه هاي 
آموزشی کوتاه مدت در زمینه مهارتهاي ارتباطی می تواند 
اثربخشی مناسبی در افزایش قابلیتهاي ارتباطی در میان 

  .گروههاي مختلف فراگیران داشته باشد
گان اهمیت درصد شرکت کنند 80در مطالعه حاضر حدود 

یادگیري مهارتهاي ارتباطی را متناسب با حیطه کاري شان در 
سطح متوسط رو به باال ارزیابی نمودند که حاکی از درك اهمیت 

در مطالعات . این موضوع براي گروه هدف مطالعه می باشد
دیگري که به بررسی نیازهاي کادر بهداشتی درمانی در خصوص 

اند نیز این موضوع به وضوح به  اهمیت نیازهاي ارتباطی پرداخته
مثال در مطالعه اي که در دانشگاه هاروارد به . چشم می خورد

بررسی نیازهاي ارتباطی در میان دستیاران چشم پزشکی پرداخته 
درصد از شرکت کنندگان بر این باور بودند که  62است بیش از 

آموزش مهارتهاي ارتباطی در میان گروههاي مختلف پزشکی من 
. )1(ه چشم پزشکان از اهمیت ویژه اي برخوردار استجمل

همانطور که آسپگرن و لونبرگ نیز خاطر نشان می نمایند حتی 
سال در حوزه بهداشت و درمان  10براي افرادي که بیش از 

به  فعالیت می نمایند نیز مهارتهاي ارتباطی قابل توجهی نسبت

آنهایی که تازه شروع به فعالیت نموده اند وجود ندارد و مهارتهاي 
ارتباطی برخالف مهارتهاي حرفه اي به واسطه کسب تجارب 
شغلی بیشتر حاصل نخواهند شد بنابراین الزم است آموزش هاي 
مربوط به مهارتهاي ارتباطی به عنوان جزء الینفک آموزش هاي 

ائه کننده خدمات بهداشتی ضمن خدمت براي همه گروههاي ار
نتایج بدست آمده از مطالعه . )18(درمانی مورد تاکید قرار گیرد

حاضر نیز موید این موضوع می باشد چرا که علی رغم میانگین 
سال در گروه مورد مطالعه، میانگین نمرات  10سابقه کار بیش از 

این گروه در  مهارتهاي مختلف ارتباطی ، حاکی ازضعف
  . بکارگیري مهارتهاي مربوطه می باشد

مطالعه حاضر نشان داد که شرکت کنندگان مطالعه در زمینه 
برخی از مهارتهاي ارتباطی عمکرد بهتري نسبت به بقیه مهارتها 

بطور مثال نمره شرکت کنندگان در مهارتهاي مربوط به . دارند
مهارتها باالتر تشویق و تحسین و سوال پرسیدن نسبت به بقیه 

البته نتایج مطالعه نیز نشان داد که گروه مداخله در زمینه . بود
مهارت تشویق و تحسین علی رغم بهبود، تفاوت معنی دار آماري 

شاید یکی از دالیل این . با گروه کنترل در بعد از مداخله ندارد
موضوع باال بودن نسبی کاربرد این مهارت در مقایسه با سایر 

به عبارت دیگر چون شرکت کنندگان نمره باالتري . باشدمهارتها 
در زمینه این مهارت در قبل از مداخله داشتند لذا مداخله مذکور 
قادر به افزایش قابل توجه این نوع مهارت در شرکت کنندگان 

البته از سوي دیگر این امر می تواند حاکی از عدم . نبوده است
در مطالعه حاضر جهت بهبود کفایت برنامه آموزشی مورد استفاده 

مهارت تشویق و تحسین و همچنین مهارت تفسیر و شفاف 
سازي باشد که این نیز خود می تواند بیانگر لزوم بکارگیري شیوه 

در مطالعاتی که از . هاي متفاوت در آموزش این نوع مهاتها باشد
بیشتر از شیوه هاي نمایشی نظیر ایفاي نقش یا نمایش عملی 

این نوع مهارتها استفاده شده است اثربخشی  براي آموزش
البته استفاده از شیوه ایفاي . )20, 19(بیشتري به چشم می خورد

نقش به عنوان یکی از شیوه هاي کمکی در برنامه آموزشی 
مطالعه حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفت ولی استفاده بیشتر از 
این نوع روش هاي مشارکتی به جاي روش هاي معمول نظیر 

خشی بیشتري را به سخنرانی یا نمایش اسالید می تواند اثرب
همراه داشته باشد و این موضوع در مطالعات مشابه نیز به اثبات 

  . )21, 19(رسیده است
نتایج حاصل از مطاعه حاضر نشان داد که اجراي مداخله 
آموزشی طراحی شده براي ارتقاي مهارتهاي ارتباطی در بین گروه 
مطالعه می تواند برخی از مهارتهاي ارتباطی نظیر مهارت گوش 
دادن فعال و مهارت ارائه بازخورد را نسبت به سایر مهارتهاي 

بخشی از این دستاورد می تواند . ت نمایدارتباطی، بیشتر تقوی
به . ناشی از استفاده کمتر از این مهارتها در میان گروه هدف باشد

بیان دیگر چون ممکن است شرکت کنندگان، با اهمیت این نوع 
مهارتها آشنایی چندانی نداشته اند و آنها را کمتر مورد استفاده 
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همیت این نوع قرار می دادند بعد از آموزش و پی بردن به ا
. مهارتها میزان استفاده از این نوع مهارتها را افزایش داده باشند

برخی از مطالعات نشان می دهند که علی رغم اهمیت این نوع 
مهارتهاي ارتباطی به ویژه مهارت گوش کردن فعال، میزان 
استفاده موثر از این نوع مهارتها در میان گروههاي مختلفی که در 

تی درمانی با بیماران سروکار دارند چندان محیطهاي بهداش
بطور مثال سالسیدو نشان داد چنانچه . )23, 22(مناسب نمی باشد

عهده پرستارانی که مسئولیت مراقبت از زخمهاي عفونی را بر 
دارند از مهارت گوش دادن فعال بیشتر استفاده نمایند و نظرات 
بیماران را در زمینه مراقبتهاي به عمل آمده بهتر گوش کنند می 
توانند کمک شایانی به بهبود هر چه سریعتر این زخمها 

ر همچنین همانطور که فاسارت و همکاران خاط. )24(بنمایند
نشان می نماید عدم رعایت این مهارت به ویژه در محیطهاي 
بهداشتی درمانی یکی از دغدغه هاي اصلی ارتباطی در برخورد و 
تعامل موثر با بیماران و خانواده هایشان محسوب می گردد که 
می تواند تاثیرات منفی زیادي بر فرآیند پذیرش و درمان بیماران 

  . )25(داشته باشد
مطالعه حاضر داراي محدودیت هاي نیز می باشد که می 

اولین . بایست در هنگام تفسیر یافته ها مورد توجه قرار گیرند
محدودیت مطالعه حاضر، اشاره به محدود نمودن جمعیت مورد 
مطالعه به منشی هاي مشغول کار در یک بیمارستان نظامی دارد 

به سایر مراکز  که البته می تواند تعمیم پذیري یافته ها را
بهداشتی درمانی و به ویژه بیمارستانهاي دولتی یا خصوصی تا حد 

لیکن با توجه به مشکالت ارتباطی که در . زیادي کاهش دهد
اغلب محیطهاي بهداشتی درمانی و به ویژه در برقراري ارتباط 
موثر با بیماران، شایع هستند یافته هاي مطالعه حاضر تا حد 

ریزي هاي مشابه در بیمارستانهاي دیگر نیز  زیادي براي برنامه
محدودیت دوم را می توان به . می توانند مورد استفاده قرار گیرند

محدود نمودن گروه هدف به قشر خاصی از پرسنل بهداشتی 
درمانی که بیشتر به امور اداري و پذیرش بیماران می پردازند تا 

ر چنانچه از به عبارت دیگ. مورد مراقبتی و پزشکی، نسبت داد
طیف وسیعتري از افراد شاغل در بیمارستان براي آموزش 
مهارتهاي ارتباطی استفاده می گردید امکان مقایسه اثربخشی 
چنین آموزش هایی در میان گروههاي مختلف شاغل در حوزه 
بهداشت و درمان فراهم می گردید که البته نیازمند طبقه بندي 

ها متناسب با نیاز هاي گروه هدف و اختصاصی نمودن آموزش 
هر طبقه بوده و زمان و منابع قابل توجهی را می طلبد که به 

محدودیت . دلیل محدودیت مربوطه از این امر صرفنظر گردید
سوم را شاید بتوان به عدم استفاده از روش هاي آموزشی نوین 
من جمله آموزش هاي برخط و الکترونیک به جاي آموزش هاي 

این نوع طراحی نیز می توانست به مقایسه  حضوري نسبت داد که
اثربخشی آموزش هاي معمول با روشهاي آموزشی نوین کمک 
شایانی نماید که باز هم به دلیل محدودیت هاي ساختاري و عدم 
دسترسی همه شرکت کنندگان به بسترهاي الکترونیک و مجازي 
مناسب جهت برگزاري چنین آموزشهایی از انجام آنها صرفنظر 

  . یدگرد

  گیري نتیجه
بطور کلی نتایج حاصل از مطالعه حاضر، موید اثربخشی 
آموزش مهارتهاي ارتباطی بر افزایش میزان استفاده از این نوع 

. می باشد) عج(مهارتها در میان منشی هاي درمانگاه بقیه اهللا 
البته الزم است چنین آموزش هایی در بیمارستانهاي غیر نظامی 

لذا با توجه .  صی نیز مورد ارزیابی قرار گیرنداعم از دولتی و خصو
به نتایج مثبت حاصل از برگزاري این دوره آموزشی می توان 
چنین ادعا نمود که این نوع آموزش ها ضمن تقویت مهارتهاي 
ارتباطی در کارکنان غیر بالینی می تواند متضمن رضایتمندي 

. باشد بیشتر بیماران از دریافت خدمات بهداشتی درمانی نیز
بنابراین توصیه می گردد حتی المقدور چنین آموزشهایی براي 
گروههاي ارائه کننده مراقبت بهداشتی درمانی نیز مورد توجه قرار 
گیرد و همزمان سطح رضایتمندي مراجعه کنندگان از کیفیت 
خدمات دریافتی و یا میزان پذیرش و تبعیت از توصیه هاي 

بی قرار گیرد تا اثربخشی این بهداشتی درمانی نیز مورد ارزیا
همچنین استفاده از روش هاي . آموزش ها بیشتر مشخص گردد

آموزشی نوین نظیر آموزش هاي الکترونیک و فعال و مقایسه 
میزان اثربخشی این نوع آموزش ها با آموزشهاي سنتی می تواند 
به ارتقاي هرچه بیشتر کیفیت آموزش هاي مربوط به حوزه 

 .ی منجر گرددمهارتهاي ارتباط
  

بدینوسیله از واحد تحقیقات بالینی  :تشکر و قدردانی
و مسئولینی که امکان شرکت گروه ) عج(بیمارستان بقیه اهللا 

. هدف را در جلسات آموزشی فراهم نمودند قدردانی می گردد
 مقاله حاضر حاصل پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد
.در رشته آموزش بهداشت می باشد
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