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مقاله پژوهشی
)Originalpaper (

چکیده
ریق ارتباطات روابطی را که براي انجام وظایف روزانه کارکنان در سازمان مدیران از ط:زمینه و هدف

برقراري ارتباط و ایجاد مناسبات اجتماعی از جمله کنند. تواناییسازند و حفظ میضرورت دارد، برقرار می
تماس ترینترین و بیشاست. از بین مدیران پرستاري، سرپرستاران نزدیکبراي مدیران ها ترین مهارتمهم

هاي هاي ارتباطی سرپرستاران و ارتباط آن با ویژگیرا با پرستاران دارند. این مطالعه با هدف بررسی مهارت
جمعیت شناختی آنان انجام شد.

سرپرستار 51جامعه پژوهش شامل . تحلیلی بود-این پژوهش یک مطالعه توصیفی کار:مواد و روش
ابزار هر سنندج بود که به روش سرشماري وارد مطالعه شدند.هاي آموزشی شمختلف بیمارستانهايبخش
هاي مهارتشناختی و پرسشنامه استاندارد اي دو بخشی شامل اطالعات جمعیتها پرسشنامهآوري دادهجمع

تجزیه و .استگزارش شده69/0و پایایی آن با آلفاي کرونباخ 71/0روایی آن ارتباطی کوئین دام بود که 
آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار و 16نسخه SPSSافزارها با استفاده از نرمتحلیل داده

مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) انجام شد.tاستنباطی (آزمون
بود که باالتر از حد متوسط بود . 39/112±19/8هاي ارتباطی سرپرستارانمیانگین نمره کل مهارتها:یافته

دادن، بینش نسبت به فرایند ارتباط باطی توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، گوشهاي ارتمهارت
در سرپرستاران مورد مطالعه باالتر از حد متوسط و مهارت ارتباط توام با قاطعیت با اختالف بسیار جزیی 

شناسی آنان در جمعیتهاي هاي ارتباطی سرپرستاران با ویژگیبین نمره کل مهارتکمتر از حد متوسط بود.
دار یافت نشد.این مطالعه ارتباط معنی

هاي ارتباطی سرپرستاران از میانگین در این مطالعه هاي مهارتبا توجه به باال بودن سطح مولفهگیري:نتیجه
شناختی سرپرستاران با هاي جمعیتدار بین ویژگیبه جز مهارت توام با قاطعیت و عدم وجود ارتباط معنی

هاي مدیریتی هاي ارتباطی و صالحیتریزي صحیح براي توسعه مهارتهاي ارتباطی، برنامهرتمها
شود.هاي ارتباطی سرپرستاران میسرپرستاران باعث ارتقاي مهارت

شناختیهاي جمعیتهاي ارتباطی، سرپرستاران، بیمارستان آموزشی، ویژگیمهارت:ديکلیهايواژه
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مقدمه
سازمان بعنوان یک نهاد اجتماعی به دلیل اهداف 
بنیادي، نوعی ارتباطات سازمانی بین افراد برقرار 

کند، در این زمینه ارتباطات و چگونگی می
ها به سمت اهداف سازمانی از نکات گیري آنجهت

اند تهضروري مورد توجه مدیران است. مدیران نیز دریاف
هاي که ارتباط موثر با منابع انسانی و درك انگیزه

ارتباطی کارکنان در توفیق آنان براي دستیابی به 
). 1اهداف طراحی شده سازمان عامل موثري است (

بعضی از دانشمندان ارتباطات را فن انتقال اطالعات، 
افکار و رفتارهاي انسانی از یک شخص به شخص 

هاي مرتبط با تکنولوژي ش). چال2دانند (دیگر می
پیشرفته، تنوع نیروي کار و تاکید بر کار تیمی نیاز 

سازد مدیران را به برقراري ارتباط موثر را آشکار می
هاي الزم را جهت اجراي مدیران باید مهارت).3(

هاي سازمانی ، تعامل با کارکنان آمیز استراتژيموفقیت
شته باشند. یکی ها در اختیار داو پاسخدهی موثر به آن

هاي اساسی در مدیریت منابع انسانی از این مهارت
کارآمدي مدیر .)4برقراري ارتباطات موثر است (

بستگی به توانایی او در برقراري ارتباطات با کارمندان 
دارد، چنانچه این نقش را به نحو مطلوب ایفا کند، 

انع ها و موها، ابهامتفاهمءرود، سوتاخیر کار از میان می
هاي کنترل رسد و هماهنگی در زمینهبه حداقل می

.)5شود (فراهم می
توانند نقشی افراد بدون برقراري ارتباط موثر نمی

ترین فعال ایفا نمایند. به عبارتی ارتباط صحیح از اساسی
نیازهاي افراد براي دستیابی به پیشرفت و موفقیت در 

).6شود (زندگی فردي و اجتماعی محسوب می
هاي اصلی براي برقراري یک یکی از ویژگی

هاي ارتباطی مناسب است ارتباط موثر، داشتن مهارت
هایی هاي ارتباطی آن دسته از مهارتمهارت.)7(

هاي بین فردي و توانند درگیر تعاملهستند که افراد می

)، یعنی فرایندي که افراد در طی 8فرایند ارتباط شوند (
هاي خود را از طریق حساسآن اطالعات، افکار و ا

هاي کالمی و غیرکالمی با یکدیگر در میان مبادله پیام
. )9گذارند (می

هاي ارتباطی باعث کاهش نقصان در مهارت
). 10شود (احتمال موفقیت مدیر و در نهایت سازمان می

مدیران سطوح مختلف مسئول ایجاد ارتباطات صحیح 
کیف فرایند وکمدر سازمان هستند، بنابراین باید از 

ي برقراري ارتباطات موثر ارتباطی آگاه باشند و نحوه
). سرپرستار فردي است که مدیریت و 11را بدانند (
ساعته یک یا دو بخش بیمارستان را بر 24مسئولیت 

ترین و عهده داشته و از بین مدیران پرستاري، نزدیک
دهنده خدمات ترین تماس را با پرستاران ارائهبیش

ترین بخش نیروي ). پرستاران عمده12ستاري دارد (پر
دهند و انسانی نظام بهداشتی درمانی را تشکیل می

هاي مدیریت رضایت شغلی آنان یکی از چالش
). 13پرستاري است (

پرستاران جهت انجام وظایف شغلی مندرج در 
کردن ارتباط با شان، نیاز اساسی به برقرارشرح وظایف

هاي ها و مهارت). اثربخشی فعالیت14(تیم درمان دارند 
ها به مدیریتی مدیران پرستاري، کلید موفقیت آن

تواند فواید بسیاري براي آید و میحساب می
). کسب 15درمانی داشته باشد (–هاي بهداشتی سازمان
هاي ارتباطی عالوه بر صالحیت بالینی براي مهارت

).16(است شدهپرستاران مسئول شیفت مهم شناخته
هاي ارتباطی نقش مهم مهارتبا توجه به 

سرپرستاران بعنوان یکی از سطوح مدیریت پرستاري در 
-این مطالعه با هدف شناسایی مهارتمحیط کار بالینی، 

هاي مختلف و رابطه هاي ارتباطی سرپرستاران در حیطه
- شناختی آنان در بیمارستانهاي جمعیتها با ویژگیآن

ندج انجام شد. امید است از نتایج هاي آموزشی شهر سن
هاي آموزشی این پژوهش در بازنگري برنامه
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هاي ارتباطی سزپرستاران بمنظور ارتقاي سطح مهارت
آنان استفاده گردد.

کارمواد و روش
تحلیلی بود. - این پژوهش یک مطالعه توصیفی 

هاي مختلف جامعه پژوهش را کلیه سرپرستاران بخش
دادند وزشی شهر سنندج تشکیل میهاي آمبیمارستان
صورت سرشماري نفربودند. تمام افراد به51که شامل 

مورد مطالعه قرار گرفتند. معیارهاي ورود به مطالعه 
عبارت بودند از: تمامی افرادي که به عنوان سرپرستار 

سال 2رسمی، پیمانی و قراردادي با بیش از سابقه کار 
اي آموزشی مشغول به ههاي بالینی بیمارستاندر بخش

باشند و معیارهاي خروج از مطالعه نیز ارائه خدمات می
صورت ثابت عبارت بودند از: سرپرستاران حتما باید به

در بخش مربوطه فعالیت داشته و در صورت گردشی از 
مطالعه خارج شدند.

معیارهاي ورود به مطالعه اشتغال و قراردادي در 
ر مطالعه بود. بخش مربوطه، رضایت به شرکت د

افرادي که تمایلی به معیارهاي خروج از مطالعه، 
شرکت در این پژوهش نداشتند و یا به دلیل مشغله 

ها را تکمیل نکرده بودند. ابزار کاري پرسشنامه
اي دوبخشی بود که بخش ها پرسشنامهگردآوري داده

شناختی سرپرستاران شامل اول آن اطالعات جمعیت
خدمت، بیمارستان محل سن، جنس، بخش محل 

خدمت، مدرك تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت 
تاهل،سابقه کار و وضعیت استخدام بود و بخش دوم 

هاي ارتباطی کوئین دام آزمون استاندارد شده مهارت
هاي گویه دارد که سطوح مهارت34بود. این آزمون 

توانایی دریافت و ارسال حیطه 5ارتباطی افراد را در 
6(گویه)، گوش دادن9(ویه)، کنترل عاطفیگ9(پیام

گویه) و مهارت 5گویه)، بینش نسبت به فرایند ارتباط(
سنجد، سواالت این گویه) می5(ارتباط توام با قاطعیت

اي لیکرت از هرگزپرسشنامه در یک طیف پنج گزینه
-4-6شوند. سواالت گذاري می) نمره5) تا همیشه (1(
شوند. دامنه نمره اري میگذبصورت معکوس نمره2

خواهد بود و نمره 170تا 34محتمل براي هر فرد بین 
باشد. هاي ارتباطی باالتر میباالتر تشان دهنده مهارت

در مطالعات هاي ارتباطی کویین دام پرسشنامه مهارت
است و روایی متعدد پرستاري مورد استفاده قرار گرفته

66/0- 69/0باخ و پایایی آن با آلفاي کرون71/0آن 
که در مطالعه ما پایایی این ،)17گزارش شده است (

ها بصورت آوري دادهبود. جهت جمع69/0پرسشنامه 
حضوري به سرپرستاران مراجعه و پس از بیان هدف از 

که اطالعات افراد انجام پژوهش و اطمینان از این
محرمانه خواهد ماند و با رضایت کامل سرپرستاران 

ها قرار گرفت. هت تکمیل در اختیار آنپرسشنامه ج
تجزیه و آوري گردید. ها جمعپس از تکمیل پرسشنامه

با 16نسخه SPSSافزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده
آمار توصیفی(درصد ، میانگین ، انحراف معیار) کمک 

مستقل، ضریب همبستگی tو آمار استنباطی (آزمون 
P)>(0.05داري برابر عنیپیرسون) استفاده شد. سطح م

است.در نظر گرفته شده

هایافته
نفر سرپرستار شرکت کننده در این مطالعه، 51از 

) بودند، %7/13نفر مرد (7) و %3/86ها زن (نفر آن44
سال متغیر بود و به 54تا 30دامنه ي سنی این افراد  از 

نفر در23سال داشتند. از این تعداد 16/42طور متوسط 
نفر در بیمارستان توحید 22)، %1/45بیمارستان بعثت (

) شاغل %8/11نفر در بیمارستان قدس (6)، و 1/43%(
ها داراي مدرك کارشناسی پرستاري نفر آن49بودند. 

نفرداراي مدرك کارشناسی ارشد 2) و 1/96%(
نفر متاهل 47) بودند، %9/3هاي ویژه پرستاري (مراقبت

) و ا %2نفر مطلقه (1) و %9/3د (نفر مجر2) و 2/92%(
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). وضعیت استخدامی %2نفرهمسرشان فوت شده بود(
نفر پیمانی 3)، %3/86نفر از سرپرستاران رسمی (44

ها از آنکار) و سابقه %8/7نفر قراردادي (4)، و 9/5%(
سال بود.98/17سال متغیر و بطور متوسط 28سال تا 6

برحسب بخش هاي ارتباطی بررسی مجموع مهارت
به 94و 93ترین نمرات محل خدمت نشان داد که کم

ترتیب مربوط به سرپرستاران بخش روان زنان و روان 
به ترتیب 127و 132ترین نمرات مردان بود و بیش

هاي اورژانس و مربوط به سرپرستاران بخش
بود.)ICUهاي ویژه (مراقبت

ارت هاي این مطالعه نشان داد که میانگین مهیافته
ارتباطی توانایی دریافت و ارسال پیام ، کنترل عاطفی ، 

گوش دادن ، بینش نسبت به فرایند ارتباط در کلیه 
(میانگین مجموع 3سرپرستاران مورد مطالعه باالتر از 

امتیازات طیق لیکرت) است. میانگین مهارت ارتباطی 
ارتباط توام با قاطعیت در کلیه سرپرستاران مورد مطالعه 

بود و در سرپرستاران مرد بیشتر از 3از کمتر
سرپرستاران زن بود.

هاي ارتباطی سرپرستاران میانگین جمع کل مهارت
بود و در سطح باالتر از میانگین 3مورد مطالعه باالتر از 

هاي قرار داشت. به طور کلی میانگین جمع کل مهارت
داري ارتباطی در زنان بیشتر از مردان بود. تفاوت معنی

هاي ارتباطی در بین زنان و مردان وجود از نظر مهارت
.)1ندارد (جدول 

هاي ارتباطی سرپرستاران بر حسب جنس: مقایسه مهارت1جدول 

t-testانحراف معیارمیانگینجنسهاي ارتباطیمهارت

tداريسطح معنی
5079/322090/0437/0664/0مردتوانایی دریافت و ارسال پیام

4596/327800/0زن
230/0-0476/330670/0216/1مردکنترل عاطفی

1970/330108/0زن
061/0-1905/333923/0917/1مردگوش دادن

5227/343668/0زن
521/0-4571/344293/0646/0مردبینش نسبت به فرایند ارتباط

5727/343901/0زن
9714/274322/0023/1311/0مردارتباط توام با قاطعیت

7636/245499/0زن
470/0-2437/326400/0729/0مردهاي ارتباطیمجموع مهارت

3155/323889/0زن
)p>05/0(داريسطح معنی* 

داري، میان هر کدام از با توجه به سطح معنی
هاي ارتباطی سرپرستاران ها و مجموع مهارتمهارت

دار هاي جمعیت شناختی آنان اختالف معنیبا ویژگی
).2وجود نداشت (جدول
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شناختی آنانهاي جمعیتهاي ارتباطی سرپرستاران با ویژگی: رابطه معناداري مهارت2جدول 

شناختیهاي جمعیتویژگی
هاي ارتباطیمهارت

توانایی دریافت و 
ارسال پیام

کنترل 
عاطفی

گوش دادن
بینش نسبت به 

یند ارتباطفرا
ارتباط توام با 

قاطعیت
مجموع

هاي مهارت
ارتباطی

664/0230/0061/0521/0311/0470/0سطح معنی داريسن
271/0292/0627/0648/0391/0840/0سطح معنی داريجنس

مدرك 
تحصیلی

288/0407/0310/0853/0982/0743/0سطح معنی داري

444/0301/0296/0920/0340/0852/0سطح معنی داريسابقه کار
)p>05/0(داري* سطح معنی

گیريبحث و نتیجه
هاي این مطالعه با هدف بررسی ارتباط مهارت

شناختی هاي جمعیتارتباطی سرپرستاران با ویژگی
هاي آموزشی شهر سنندج سرپرستاران در بیمارستان

نگین هاي پژوهش نشان دادند که میاانجام گرفت. یافته
هاي ارتباطی سرپرستاران مورد مطالعه نمره مهارت

نمره ) که 170از 39/112باالتر از حد متوسط بود (
نشان دهنده آن است که سرپرستاران مورد مطالعه از 

نتایج این هاي ارتباطی باالیی برخوردار هستند.مهارت
) 1393نیا و همکاران (پژوهش با نتایج پژوهش نوروزي

هاي ارتباطی اساتید دانشگاه علوم مهارتکه میانگین
بود بسیار نزدیک بود اما با نتایج 93/123پزشکی البرز 

مطالعه براتی و همکاران که در پژوهش خود مهارتهاي 
هاي پزشکی را در سطح مطلوب ارتباطی شاغلین حرفه

گزارش کردند و همچنین نتایج مطالعه طبیبی و 
هاي مدیران بخشهاي ارتباطی همکاران که مهارت

مختلف بیمارستان مدرس شهر تهران را بررسی کرده و 
هاي ارتباطی سرپرستاران را در حد میزان مهارت

). 18- 21(متوسط گزارش کردند مغایرت داشت
هاي گانه مهارتهاي پنجنتایج حاصل از حیطه

هاي ارتباطی توانایی ارتباطی نشان داد که مهارت
نترل عاطفی، گوش دادن، دریافت و ارسال پیام، ک

بینش نسبت به فرایند ارتباط در سرپرستاران مورد 

مطالعه باالتر از حد متوسط و مهارت ارتباط توام با 
قاطعیت با اختالف بسیار جزیی کمتر از حد متوسط 
بود. مهارت ارتباط توام با قاطعیت توان ابراز عقاید و 

ی احساسات خاصی است که علیرغم معقول بودن، گاه
اوقات با هنجارهاي گروهی همخوانی ندارد ونیز 
مشکل گشایی، رهبري، تفویض و تیم سازي عالوه بر 
صالحیت بالینی براي پرستاران مسئول شیفت مهم 

). لذا اختالف جزیی نمره این 22(استشدهشناخته
تواند به این دالیل باشد، این مهارت از میانگین می

) و 1392حمدي و همکاران (ها با نتایج مطالعه ایافته
هاي ) که نمره مهارت1393نوروزي نیا و همکاران (

ارتباطی توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی و 
دادن را باالتر از حد متوسط بدست مهارت گوش

بودند کامال همخوانی داشت؛ اما نمره مهارت آورده
مهارت ها باالتر ازارتباط توام با قاطعیت در پژوهش آن

بینش نسبت به فرایند ارتباط بود که با مطالعه حاضر 
). 23،18مغایرت داشت (

هاي این مطالعه بین سن، جنس، مدرك در یافته
هاي ارتباطی سرپرستاران تحصیلی، سابقه کار و  مهارت

داري یافت نشد. نتایج مطالعه نوروزي نیا و ارتباط معنی
) 1385و همکاران (زاده ) و مطالعه تقی1393همکاران (
و همکاران نتایج این مطالعه را تایید Ozkanو مطالعه 

کردند اما نتایج مطالعه براتی و همکاران و مطالعه می



53فریبا فاتحی

48-1396/56مستانزپزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم مجله

) با نتایج این مطالعه مغایرت 1392امیري و همکاران (
در این مطالعه میزان ).25،24،20،14(داشت

هاي ارتباطی سرپرستاران بخشهاي اورژانس و مهارت
ICUتري دارند باالتر از ها فوریت بیشکه ارائه مراقبت

هاي ارتباطی سایر سرپرستاران بود و میزان مهارت
هاي روان زنان و مردان کمتر از سایر سرپرستاران بخش

تواند به علت شرایط کار با سرپرستاران بود که می
بیماران روانی و یا انگیزه پایین تعدادي از سرپرستاران 

که هاي روان باشد. با توجه به اینر بخشبه کار د
ترین و سرپرستار از بین مدیران پرستاري، نزدیک

ترین تماس را با پرستاران ارائه دهنده خدمات بیش
هاي ها و مهارتپرستاري دارد، اثربخشی فعالیت

مدیریتی مدیران پرستاري، کلید موفقیت آنها به حساب 
راي سازمانهاي تواند فواید بسیاري بآید و میمی

.)15و 12درمانی داشته باشد (-بهداشتی
هاي هاي مهارتبا توجه به باال بودن سطح مولفه

ارتباطی سرپرستاران از میانگین در این مطالعه، شناسایی 
تواند هاي ارتباطی سرپرستاران مینقاط قوت مهارت

هاي الزم فردي و سازمانی را براي ارتقاي زمینه
اطی در سرپرستاران فراهم نماید و با هاي ارتبمهارت

هاي ارتباطی سرپرستاران باعث بهبود افزایش مهارت

ریزي عملکرد پرستاران در انجام امور بالینی شود. برنامه
-هاي ارتباطی و صالحیتصحیح براي توسعه مهارت

هاي هاي مدیریتی سرپرستاران، برگزاري کارگاه
آموزشی موثر با حضور اساتید مجرب و بکارگیري 

هاي حمایتی و انگیزشی مانند تشویق و مکانیسم
قدردانی، ارتقاي مقام سرپرستارانی که ارتباط موثري 

هاي کنند و لحاظ نمودن امتیاز مهارتبرقرار می
اي آنان و ابقاي رهارتباطی سرپرستاران در ارزشیابی دو

ها، از جمله راهکارهایی است که باعث ارتقاي آن
شود. پیشنهاد هاي ارتباطی سرپرستاران میمهارت

شود مطالعات دیگري در خصوص تعیین عوامل می
هاي ارتباظی سرپرستاران انجام شود.موثر بر مهارت

تشکر و قدردانی
هاي ارترابطه مه"نامه با عنواناین مقاله از پایان

ارتباطی سرپرستاران با خودکارآمدي پرستاران در 
است استخراج شده"هاي آموزشی شهر سنندجبیمارستان

که در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. شایسته است 
از تمامی کسانی که ما را در انجام این مهم یاري نمودند 

تشکر و قدردانی گردد.
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Abstract
Background and Aim: The ability to communicate and creation of social relations are one of
the most important skills for managers. The aim of this study was to survey on
communication skills of Head-nurses and its relationship with their demographic
characteristics.
Material and Method: This is a Cross- sectional Analytical Descriptive study which was
conducted on 51 Head-nurses who were selected through census method from different wards
in Sanandaj educational hospitals. Data were collected by a  two part questionnaire
containing demographic information and Queendom Communication Skills inventory that Its
validity is 0.71 and its reliability was done by Cronbach 's alpha (alpha= 0.69). We used
descriptive statistics (Mean and SD) and inferential statistics (independent t-test and Pearson
correlation coefficient) to analyze the data by SPSS version 16.
Results: The mean total score of communication skills in the studied Head-nurses was
112.39 ± 8.19, which was above the average. Communication skills, including the ability to
receive and send messages, emotional control, listening and insight into the communicative
process were higher than the average value. There was not a significant relationship between
the mean score of communication skills in the Head-nurses and their demographic
characteristics.
Conclusion: As the level of communication skills in this study was higher than the average,
except communication skills combined with the certainty, and there was no significant
relationship between demographic characteristics and communication skills of Head-nurses, a
correct planning for the development of communication skills and managerial competences
of Head nurses will improve their communication skills.
Keywords: Communication skills, Head-nurses, Educational hospital, Demographic
characteristics.


