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ق عمل دانشگاه علوم های ارتباطی و رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان مامایی و اتابررسی رابهه مهارت

 5931پزشکی اردبیل، 
 ۳، رزاق فتحی ۳اصل، فرزانه اعتباری۳*اصل، زهرا اعتباری۰رویا نیکجو

 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. -کارشناسی ارشد مامایی-۰

 گاه علوم پزشکی اردبیل.مربی گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانش -کارشناسی ارشد پرستاری-۳

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. -۳

 کارشناسی ارشد فیزیولوژی، شبکه بهداشتی درمانی سرعین، اردبیل.-۳

هتای  ضروری برای دانشجویان رشتته  های بالینی، از جمله نیازهایهای ارتباطی موثر، در کنار سایر مهارتداشتن مهارتمقدمه و هد : 

هتا  تواند در کیفیت آموزشی و تحصتیلی آن علوم پزشکی است. همچنین طبق مطالعات صورت گرفته نحوه ارتباط دانشجو با افراد دیگر می
نشجویان بتا رضتایت   های ارتباطی داپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهارتای در این زمینه، موثر باشد. با توجه به عدم وجود مطالعه

 شان، در دانشجویان اتاق عمل و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صورت گرفته است.ها از رشته تحصیلیآن

ها آوری دادهکلیه دانشجویان مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وارد مطالعه شدند. جمع تحلیلی : در این پژوهشروش کار

هتا بتا   گرفتت. داده انجتام  لی یو رضایت از رشتته تحصت    QueenDomهای مشخصات دموگرافیک، مهارت ارتباطیاز طریق پرسشنامه

نستخه   SPSS افزار آماریهای آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تی، ضری  همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحت نرماستفاده از روش
 شدند. تجزیه و تحلیل ۰۷

 ۳/۷۰درصتد مترد و   ۳/۳۶نفر، دانشجوی مامایی شرکت داشتند که از این تعداد  ۶۷فر، دانشجوی اتاق عمل و ن ۷۶: در این پژوهش، نتایج

و رضایت از رشته تحصیلی  ۰۰۳±۶های ارتباطی سال بود. میانگین کل مهارت ۳۶/۳۰ ± ۷۶/۰درصد زن بودند. میانگین سنی دانشجویان 

، p≤ ۳۳۰/۳های ارتباطی و رضایت دانشتجویان از رشتته تحصتیلی یافتت شتد )     هارتبود. همچنین ارتباط آماری معناداری بین م ۰۰±۳۶

۳۳/۳=r.) 

هتا از رشتته تحصتیلی، جهتت افتزایش      های ارتباطی دانشجویان با رضتایت آن : با توجه به وجود ارتباط مستقیم میان مهارتگیرینتیجه

 باشد.های ارتباطی دانشجویان ضروری میود مهارت، انجام اقداماتی در راستای بهبرضایت دانشجویان از رشته تحصیلی

 های ارتباطی، رضایت از رشته تحصیلی، دانشجو، ماما، اتاق عمل.: مهارتهای کلیدیواژه
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