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 پرستاري و مامايي شهر بوشهر  ةهاي ارتباطي در دانشجويان دانشكد مزاج با مهارت ةرابط

 ج، رحيم طهماسبيبعود بحريني، مسب*، شهناز پوالديالفالهام بنائي

  ، بوشهر، ايراندانشگاه علوم پزشكي بوشهركميتة تحقيقات دانشجويي، الف
  ، بوشهر، ايراندانشگاه علوم پزشكي بوشهرگروه پرستاري، دانشكدة پرستاري و مامايي،  ب

 ، بوشهر، ايراندانشگاه علوم پزشكي بوشهردانشكدة بهداشت، گروه آمار زيستي،  ج

 چكيده
نظر به اهميت باشند.  عنوان رفتارهايي مهم، فرد را قادر به تعامل مؤثر كرده و بيانگر سالمت رفتاري و اجتماعي فرد مي هاي ارتباطي به مهارت سابقه و هدف:

ستاري و مامايي شهر بوشهر در هاي علمي، اين پژوهش با هدف بررسي رابطة مزاج با مهارت ارتباطي در دانشجويان دانشكدة پر مهارت ارتباطي در كسب مهارت
 .شد انجام 1397تا  1396 سال

نفر از دانشجويان پرستاري و مامايي شهر بوشهر به صورت  300پژوهش حاضر يك مطالعة مقطعي از نوع همبستگي است كه بر روي  ها: مواد و روش
آوري  جمع) 2004) و مهارت ارتباطي كوئين دام (1393شناسي مجاهدي ( ي مزاجها ها با استفاده از پرسشنامه داده انجام شد. 1397تا  1396شماري در سال  تمام

طرفه در  مستقل و تحليل واريانس يك Tدو، -هاي آمار توصيفي و آزمون هاي كاي هاي توصيفي روش با ارائة شاخص 22ويرايش  SPSSافزار  و با استفاده از نرم
 تجزيه و تحليل شد. 05/0داري  سطح معني

 و گرم مزاج و) درصد 6/18( نفر 55تر  و گرم ، مزاج)درصد 4/31(نفر  93تر  و سرد ، مزاج)درصد 8/31(نفر 94 دانشجو، مزاج سرد و خشك 300از بين  ها: يافته
ارتباطي به ترتيب در هاي  ). ميانگين نمرة مهارت21/108±72/9هاي ارتباطي باالتر از حد متوسط بود ( بودند. ميانگين نمرة مهارت) درصد 2/18(نفر  54 خشك

) 72/112±42/8) و مزاج گرم و خشك (98/112±43/7)، مزاج گرم و تر (1/104±67/10)، مزاج سرد و خشك (48/107±84/6دانشجويان با مزاج سرد و تر (
و همچنين مزاج گرم و خشك به نسبت  طوري كه دانشجويان با مزاج گرم و تر داري مشاهده شد؛ به بود. بين مزاج دانشجويان با مهارت ارتباطي رابطة معني

 ).p>0.001دانشجويان با مزاج سرد و تر و مزاج سرد و خشك از مهارت ارتباطي باالتري برخوردار بودند (
منظور  مزاج بههاي الزم در خصوص اصالح  ريزي شود توجه به مزاج دانشجويان و برنامه هاي ارتباطي پيشنهاد مي نظر به ارتباط مزاج با مهارت گيري: نتيجه

 هاي ارتباطي دانشجويان در نظر گرفته شود. افزايش مهارت
 طب سنتي ايران، مزاج، هاي ارتباطي مهارت ها: كليدواژه

 

 
 :مقدمه

گذرد، هنوز هم  با اينكه از شروع طب سنتي هزاران سال مي
هاي گوناگون تمركز عمدة بسياري  كاربرد آن در درمان بيماري

براساس مباني طب سنتي، . )2 ،1(ي است هاي امروز از پژوهش
بدن انسان از امتزاج اركان چهارگانة آب، خاك، آتش و هوا كه 

ند، ساخته هست از لحاظ گرمي، سردي، تري، خشكي متفاوت
بندي مزاج در قالب نه دسته توسط ابوعلي  ). تقسيم3شود ( مي

 هاي  كه چهار دستة آن تحت عنوان مزاجسينا انجام شده است  
 

 
نامعتدل مركب شامل: گرم و تر، سرد و تر، گرم و خشك، سرد 

 ).4يابد ( و خشك در خصوص آدمي مصداق مي
نوع مزاج بر عوامل مختلفي از جمله حافظه، نظم و انضباط، 

پذيري، انرژي زياد، تمركز، هوش و يادگيري تأثيرگذار  تربيت
. از )5(حالت طبيعي توان معيني دارد  است و هر مزاج در

فردي است و  ديدگاه طب سنتي هر فردي داراي مزاج منحصربه
ها، مشابه  ا عليرغم شباهت ظاهري آنتوان دو نفر ر هرگز نمي

 توان دريافت كه رفتارها و ؛ لذا مي)6(هم در نظر گرفت 
 

 97آبان : افتيدر خيتار
98ارديبهشت  تاريخ پذيرش:
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تمايالتي كه تحت تأثير مزاج فردي قرار دارند، در افراد مختلف 
هاي  متفاوت است و شايد بتوان مزاج فرد را در زمرة تفاوت

هاي فردي، توانايي  ، از ديگر تفاوت)7(فردي در نظر گرفت 
اي كه يكي  ؛ به گونه)8(باشد  برقراري ارتباط افراد با يكديگر مي

). 9شود ( هاي اساسي زندگي اجتماعي محسوب مي از مهارت
برقراري ارتباط صحيح از چنان اهميتي برخوردار است كه 

تواند با احساس تنهايي، اضطراب اجتماعي،  ها مي نارسايي آن
هاي شغلي و تحصيلي همراه باشد  افسردگي و عدم موفقيت

هاي ارتباطي مطالعات زيادي به  . پيرامون مزاج و مهارت)10(
زاده و همكاران  ). مهدي11-15(تفكيك صورت گرفته است 

) درخصوص رابطة مزاج و سطح فعاليت بدني 1391(
دانشجويان غيرورزشكار گزارش كردند، تعداد بيشتري از افراد 

مزاج به نسبت افراد سردمزاج از سطح فعاليت بدني متوسط  گرم
). همچنين محمودي ميمند و 11به بااليي برخوردار بودند (

طالعة خود با هدف نقش مزاج بر ) در م1392همكاران (
مزاج  پذيري بيان داشتند افرادي كه گرم هاي استخدام مهارت

 ).16پذيري بيشتري برخوردارند ( هستند از مهارت استخدام
) نيز در مطالعة خود گزارش كردند 1393رضايي و همكاران (

تر شدن مزاج، شدت لكنت در افراد داراي لكنت زبان  كه با گرم
 ). 12ابد (ي كاهش مي

با توجه به مطالعات ذكر شده و محدوديت مطالعات در 
هاي ارتباطي و همچنين اهميت  خصوص رابطة مزاج و مهارت

مهارت ارتباطي دانشجويان پرستاري و مامايي در امر مراقبت از 
شود كه به مهارت ارتباطي بيشتر  بيمار، اين ضرورت بيان مي

گاهي از مزاج خود براي شود و همچنين دانشجويان با آ توجه 
اصالح مزاج در جهت ارتقاء مهارت ارتباطي تالش كنند. 

هاي  بنابراين اين پژوهش با هدف بررسي رابطة مزاج با مهارت
ارتباطي در دانشجويان دانشكدة پرستاري و مامايي شهر بوشهر 

 انجام شد.1397تا  1396در سال 
 ها: مواد و روش

نوع همبستگي است كه  اين پژوهش يك مطالعة مقطعي از
انجام شد. جامعة پژوهش، دانشجويان  1397تا  1396در سال 

رشتة پرستاري و مامايي در حال تحصيل در دانشگاه علوم 

 بينمونه با توجه به مقدار ضر حجمپزشكي بوشهر بودند. 
محمودي ميمند و  عةلطابراساس مقابل برداشت  يهمبستگ

با درنظر گرفتن سطح  ؛=r 23/0 همكاران با ضريب همبستگي
و ميزان تقريبي ريزش  90/0و توان آزمون  α=  01/0خطاي 

نفر در نظر گرفته شد  300 ،% حجم نمونه با توجه به فرمول10
)16 .( 

ورود  يمعيارهاشماري انجام شد.  گيري به صورت تمام نمونه
دانشجو حداقل يك ترم در دانشگاه  عبارت بودند از: به مطالعه

بوشهر تحصيل كرده باشد و مطالعاتي راجع به  علوم پزشكي
تعديل مزاج انجام نداده باشد و تمايل به حضور در مطالعه 
داشته و دانشجوي مهمان نباشد. معيار خروج از مطالعه، تكميل 

كننده در  نكردن كامل پرسشنامه توسط دانشجوي شركت
دانشجو به  14دانشجو وارد مطالعه شدند كه  310مطالعه بود. 

 ها از مطالعه خارج شدند. دليل تكميل نكردن كامل پرسشنامه
ها در اين پژوهش شامل فرم اطالعات  ابزار گردآوري داده

) و 1393شناسي مجاهدي ( دموگرافيك، پرسشنامة مزاج
باشد. فرم  ) مي2004پرسشنامة مهارت ارتباطي كوئين دام (

ع سن، جنس، رشتة تحصيلي، مقطاطالعات دموگرافيك شامل: 
تحصيلي، محل سكونت، وضعيت تأهل دانشجويان و سؤال 
دربارة انجام اقدامات در زمينة تعديل مزاج بود. جهت گردآوري 

شناسي مجاهدي  شناسي از پرسشنامة مزاج اطالعات مزاج
 يبرا هيگو 10 شامل پرسشنامه ).17) استفاده شد (1393(

گرم،  سوال اول مربوط به تعيين مزاج 8است، كه  مزاج نييتع
مربوط به تعيين مزاج تر، معتدل  10و  9معتدل و سرد و سوال 

كننده در  يي افراد شركتپاسخگو از پسباشد.  و خشك مي
 به كنندگان مشاركت مزاج مزاج، به مربوط االتؤس به مطالعه
 از كمتر ايبرابر نمرة ( سرد)، 19 يباال اي برابر ة(نمر گرم صورت

 )5 يباال اي برابر ة(نمر خشك)، 3 از كمتر اي برابر ة(نمر تر )،14
اين . شود يم نييتع) 4 و 15-18 نيب(نمرات  معتدلو 

برخوردار  يرانيا ةدر جامع يمطلوب ييايو پا يياز رواپرسشنامه 
. اعتبار اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ است
گزارش شده است، كه حاكي از همساني دروني آن است.  71/0

كننده از  ين اطالعات مهارت ارتباطي افراد شركتهمچن
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) استفاده شد. اين 2004پرسشنامة مهارت ارتباطي كوئين دام (
را  هاي ارتباطي افراد گويه دارد كه سطوح مهارت 34پرسشنامه 

گويه)، گوش دادن  9حيطة توانايي دريافت و ارسال پيام ( 5در 
ويه)، كنترل گ 5گويه)، بينش نسبت به فرآيند ارتباط ( 6(

سنجد.  گويه) مي 5گويه) و ارتباط توأم با قاطعيت ( 9عاطفي (
اي ليكرت  پاسخ به هر گويه شامل يك طيف پنج درجه

باشد كه به  ندرت، هرگز) مي (هميشه، اكثر اوقات، گهگاه، به
گيرد. الزم به ذكر است كه  ها تعلق مي به آن 1تا  5ترتيب نمرة 

ها به  دليل ماهيت و محتواي آن هاي ابزار به برخي از گويه
دهي  صورت منفي طراحي شده است كه در اين موارد نمره

صورت معكوس انجام شده است. دامنة نمرة ممكنه مهارت  به
خواهد بود. هر چقدر  170تا  34ارتباطي براي هر فرد بين 

 خواهد مفهوم نآ به كندفردي در اين آزمون نمرة بااليي اخذ 
. اعتبار است يارتباط يها مهارت از ييباال حسطو يدارا كه بود

) با 1384و روايي اين آزمون توسط حسين چاري و فداكار (
گزارش شد كه  69/0استفاده از روش آلفاي كرونباخ، برابر با 

هاي  حاكي از همساني دروني آن است. اين مقدار براي آزمودني
ن اي آزمو بود. به منظور بررسي روايي سازه 71/0دانشجو 

 ازهاي ارتباطي،  مهارت ارتباطي و نيز ساختار عوامل مهارت
هاي اصلي  ي و به روش مؤلفهدأييت يعامل ليتحل يآمار ةويش

 زيو ن 71/0برابر با  KMOشاخص  يمقدار عدد استفاده شد.
بارتلت  تيدر آزمون كرو )χ²دو (-كايشاخص  يمقدار عدد

د دار بو يعنم 001/0گزارش شد كه در سطح  01/2318برابر با 
و حكايت از كفايت نمونه و متغيرهاي انتخاب شده براي انجام 

 .)10(تحليل عاملي داشت 
 IR.BPUMS.REC.1395.173اين مطالعه با كد اخالق 

تأييد و ثبت شد. پس از هماهنگي با دانشجويان و توضيح 
اهداف پژوهش و گرفتن رضايت آگاهانه و دادن اطمينان از اين 

ها در اختيار  راد محرمانه خواهد ماند، پرسشنامهكه اطالعات اف
 حضور پژوهشگر پرسشنامه پركردن زمان درآنان قرار گرفت. 

. شود برطرف ابهام بود حيتوض به ازين كه يصورت در تا داشت
نتايج تحقيق در صورت تمايل در اختيار دانشجويان و مسئولين 

  قرار گرفت.

 تجزيه و تحليل آماري
يع متغيرهاي تحت مطالعه با استفاده از نرمال بودن توز
ويلك ارزيابي شد كه پيش فرض -شاپيرو آزمون تطابق آزمون

كنندة  كند. نتايج بيان طبيعي بودن توزيع متغير را آزمون مي
هاي  داده ها از توزيع نرمال بودند. انحراف نداشتن توزيع داده

ا ارائة ب 22 ةنسخ SPSSافزار  آوري شده با استفاده از نرم جمع
مستقل و تحليل  Tدو، -هاي كاي هاي توصيفي و آزمون شاخص

منظور استخراج  طرفه تجزيه و تحليل شد. به واريانس يك
اطالعات توصيفي از ميانگين، انحراف معيار، درصد و فراواني 

هاي داري آزمون ها سطح معني استفاده شد. در تحليل داده
 در نظر گرفته شد. 05/0آماري 

 :ها يافته
 7/74نتايج مطالعه نشان داد اكثر دانشجويان را زن (

دادند كه بيشتر  درصد) تشكيل مي 3/77درصد) و افراد مجرد (
درصد) با  29( 4درصد)، ترم 3/66ها در رشتة پرستاري ( آن

از نظر  .درصد) در حال تحصيل بودند 7/89مقطع كارشناسي (
درصد)  81( سكونت، اكثر دانشجويان در خوابگاه سكونت داشته

درصد دانشجويان، بومي استان بودند. ميانگين سني  3/59و 
ها  سال و ميانگين معدل آن 23±48/4دانشجويان 

بود. نتايج حاصل از آزمون تي مستقل نشان داد  77/1±79/16
هاي جمعيت شناختي نظير  هاي ارتباطي و ويژگي بين مهارت

اي وجود  جنسيت، تأهل، رشتة تحصيلي و وضعيت بومي رابطه
ولي بين مهارت ارتباطي دانشجويان با  )p<0.05(نداشت 

داري  مقطع تحصيلي، ترم تحصيلي و محل سكونت ارتباط معني
طوري كه دانشجويان كارشناسي  ). بهp>0.05(وجود داشت 

ارشد از نمرة مهارت ارتباطي باالتري نسبت به دانشجويان 
وم تحصيلي از كارشناسي برخوردار بودند و دانشجويان ترم د

كمترين نمرة مهارت ارتباطي و دانشجويان ترم ششم تحصيلي 
از بيشترين مهارت ارتباطي برخوردار بودند؛ همچنين 
دانشجويان ساكن در منزل از مهارت ارتباطي بيشتري نسبت 

 ).1به دانشجويان ساكن در خوابگاه برخوردار بودند (جدول 
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هاي جمعيت شناختي كننده در مطالعه بر حسب ويژگي هاي ارتباطي در دانشجويان مشاركت ت. مقايسة ميانگين نمرة مهار 1جدول

 متغير
 هاي ارتباطي مهارت

p-value 
 ميانگين±انحراف معيار فراواني(درصد)

 جنسيت
 مرد
 زن

)3/25(76  
)7/74(224 

19/10±52/106 
51/9±78/108 08/0 

 وضعيت تأهل
 مجرد
 متأهل

)3/77(232 
)68(68 

29/9±26/108 
29/11±04/108 87/0 

 رشتة تحصيلي
 پرستاري
 مامائي

)3/66(199 
)7/33(101 

03/9±7/108 
93/10±23/107 21/0 

 مقطع تحصيلي
 كارشناسي

 ارشد كارشناسي
)7/89(269 
)3/10(31 

9/9±82/107 
25/7±58/111 04/0 

 ترم تحصيلي

 2ترم 
 4ترم 
 6ترم 
 8ترم 

)26(78 
)29(87 
)3/25(76 
)7/19(59 

09/12±21/106 
23/8±41/109 
22/8±14/110 
5/9±59/106 

025/0 

 محل سكونت
 خوابگاه
 منزل

)81(243 
)19(57 

93/9±65/107 
46/8±59/110 04/0 

 وضعيت بومي
 بومي

 غيربومي
)3/59(178 
)7/40(122 

71/8±03/108 
06/11±46/108 7/0 

 027/0r=  48/4±42/23 646/0  سن
 06/0r= 77/1±79/16 331/0  معدل

 
 

نتايج مطالعه نشان داد بيشتر دانشـجويان تحـت مطالعـه از    
 4/31درصد) و يا مـزاج سـرد و تـر (    8/31مزاج سرد و خشك (

 6/18درصد) برخـوردار بودنـد و بقيـه داراي مـزاج گـرم و تـر (      
ــد. مــزاج  2/18درصــد) و مــزاج گــرم و خشــك (  درصــد) بودن

حصـيلي و  دانشجويان با جنسيت، تأهل، مقطع تحصيلي، تـرم ت 
ــي   ــاط معن ــومي ارتب ــعيت ب ــت  وض )؛ در p<0.05(داري نداش

داري بين مـزاج و رشـتة تحصـيلي،     كه رابطة آماري معني حالي
 )؛  p>0.05(معدل تحصيلي وجود داشت محل سكونت و 

 
دانشجويان رشتة مامايي بيشتر سرد و خشك  طوري كه مزاج به
 9/36تر ( درصد) بود و دانشجويان پرستاري از مزاج سرد و 36(

درصد) برخوردار بودند. مزاج دانشجويان ساكن خوابگـاه بيشـتر   
درصـد) در حـالي كـه مـزاج دانشـجويان       1/35سرد و خشك (

درصد) و ميانگين نمرة  7/35ساكن منزل بيشتر گرم و خشك (
معدل تحصيلي در دانشجويان بـا مـزاج گـرم و خشـك از بقيـة      

 ).2ها بيشتر بود (جدول  مزاج
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 كننده در مطالعه بر حسب مزاج مقايسة توزيع فراواني اطالعات جمعيت شناختي دانشجويان مشاركت :2جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ميانگين (انحراف معيار)*

 
 هكننده در مطالع هاي آن در دانشجويان مشاركت : تعيين ميانگين نمرة مهارت ارتباطي و زيرمقياس 3جدول

ميانگين ±انحراف معيار  هاي ارتباطي ابعاد مهارت
 54/30±56/3 سؤال) 9توانايي دريافت و ارسال پيام (

 63/27±55/3 سؤال) 9كنترل عاطفه (
 36/19±88/2 سؤال) 6مهارت گوش دادن (

 38/16±26/2سؤال) 5بينش نسبت به فرآيند ارتباط (
 30/14±32/2 سؤال) 5ارتباط توأم با قاطعيت (

 21/108 ± 72/9 سؤال) 34جمع كل (

 متغير
 مزاج

p-value سرد و تر 
 (درصد) فراواني

 سرد و خشك
 (درصد) فراواني

 گرم و تر
 (درصد) فراواني

 گرم و خشك
 (درصد) فراواني

 جنسيت
 8)11( 15)5/20( 23)5/31( 27)37( مرد

 46)7/20( 40)18( 70)5/31( 66)7/29( زن 265/0
 54)2/18( 55)6/18( 94)8/31( 93)4/31( جمع

 مجرد وضعيت تأهل
 متأهل

)5/32(74 
)4/28(19 

)1/31(71 
)8/32(22 

)7/19(45 
)9/14(10 

)7/16(38 
)9/23(16 487/0 

 رشتة تحصيلي
 36)5/18( 30)4/15( 57)2/29( 72)9/36( پرستاري

023/0 
 18)18( 25)25( 36)36( 21)21( مامائي

 مقطع تحصيلي
 45)17( 51)3/19( 86)6/32( 82)1/31( كارشناسي

279/0 
 9)29( 4)9/12( 7)6/22( 11)5/35(ارشد كارشناسي

 ترم تحصيلي

 16)3/21( 10)3/13( 24)32( 25)3/33( 2ترم 

366/0 
 15)4/17( 13)1/15( 30)9/34( 28)6/32( 4ترم 

 14)7/18( 20)7/26( 16)3/21( 25)3/33( 6ترم 

 9)3/15( 12)3/20( 23)39( 15)4/25( 8ترم 

 محل سكونت
 34)2/14( 45)8/18( 84)1/35( 76)8/31( خوابگاه

001/0 
 20)7/35( 10)9/17( 9)1/16( 17)4/30( منزل

 وضعيت بومي
 31)6/17( 31)6/17( 56)8/31( 58)33( بومي

883/0 
 23)3/19( 24)2/20( 37)1/31( 35)4/29( غيربومي

 38/17005/0)95/0(* 67/16)05/1(* 69/16)25/1(*71/16)12/1(* نمرة معدل تحصيلي
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ها نشان  هاي آن، يافته در خصوص مهارت ارتباطي و زيرمقياس
بندي نمرات كسب شده اگر بر حسب تعداد  داد، كه در رتبه

سواالت هر حيطه نمرات را متناسب كنيم، بيشترين ميانگين 
نمرة مهارت ارتباطي دانشجويان در زيرمقياس توانايي و دريافت 

يام و كمترين ميانگين نمرة مهارت ارتباطي مربوط به پ
 ).3زيرمقياس ارتباط توأم با قاطعيت بود (جدول 

) نشان ANOVAطرفة ( نتايج حاصل از تحليل واريانس يك
هاي مختلف از ميانگين نمرة مهارت  داد كه دانشجويان با مزاج

نحوي كه  ). بهp>0.001(ارتباطي متفاوتي برخوردار هستند 

شجويان با مزاج گرم و تر و همچنين مزاج گرم و خشك به دان
نسبت دانشجويان با مزاج سرد و تر و مزاج سرد و خشك از 
مهارت ارتباطي باالتري برخوردار بودند. همچنين ميانگين نمرة 

جز زيرمقياس ارتباط  ها به مهارت ارتباطي در همة زيرمقياس
دار بود  ختالف معنيهاي مختلف داراي ا توأم با قاطعيت در مزاج

)0.001<pنحوي كه دانشجويان با مزاج گرم و تر و مزاج  ). به
هاي  ها در كلية حيطه گرم و خشك به نسبت ساير مزاج

هاي ارتباطي از ميانگين مهارت ارتباطي باالتري  مهارت
 ).4برخوردار بودند (جدول 

 
 

 ده در مطالعه بر حسب مزاجكنن : مقايسة ميانگين مهارت ارتباطي دانشجويان شركت4جدول

 
 

 گيري: بحث و نتيجه
نتايج مطالعه نشان داد، دانشجويان با مزاج گرم، ميانگين 
نمرة مهارت ارتباطي بيشتري نسبت به دانشجويان با مزاج سرد 
داشتند؛ به نحوي كه دانشجويان با مزاج گرم و تر از بيشترين 

رين مهارت ارتباطي و دانشجويان با مزاج سرد و خشك از كمت
خود  قانونسينا در كتاب  مهارت ارتباطي برخوردار بودند. ابوعلي

ويژگي اخالقي افراد با مزاج گرم و تر را افرادي با روابط 
 وري كه خيلي زود با اطرافيانط كند به اجتماعي باال عنوان مي

 پردازند و بسيار  كنند و در جمع به شوخي مي ارتباط برقرار مي

 
 

 
كنند و  ستند و در ديگران ايجاد نشاط ميخوشرو و معاشرتي ه

را منزوي،  هاي افراد با مزاج سرد و خشك ژگيهمچنين او وي
 داند گير، ساكت و مايل به تنهايي مي گريز از اجتماع، گوشه

)؛ بنابراين بيشتر بودن مهارت ارتباطي در افراد با مزاج گرم و 4(
د و خشك در تر و كم بودن مهارت ارتباطي در افراد با مزاج سر

هاي  همة ابعاد مهارت .مطالعة حاضر دور از انتظار نيست
هاي مختلف  ارتباطي به جز بعد ارتباط توأم با قاطعيت در مزاج

 دار بود.  معني

 متغير
 مزاج

p-value خشك گرم و گرم و تر خشك سرد و سرد و تر

هاي  مهارت
 ارتباطي

 ≥001/0 96/31±67/3 81/31±12/3 20/29±65/3 29/30±12/3 توانايي دريافت و ارسال پيام

 ≥001/0 01/29±03/3 03/29±36/3 63/26±96/3 08/27±98/2 كنترل عاطفه
 ≥001/0 64/20±66/2 61/20±29/2 05/18±28/3 19/19±27/2 وش دادنمهارت گ

 006/0 31/16±12/2 03/17±22/2 78/15±21/2 64/16±34/2بينش نسبت به فرآيند ارتباط
 238/0 77/14±61/2 47/14±21/2 98/13±53/2 26/14±98/1 ارتباط توأم با قاطعيت

 >72/112001/0±98/11242/8±1/10443/7±48/10767/10±84/6 جمع
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در مطالعة حاضر مزاج بيشتر دانشجويان مزاج سرد بود و در 
مزاج سرد بيشتر دانشجويان داراي مزاج سرد و خشك بودند و 

 شك كمترين نوع مزاج در بين افراد تحت مطالعه مزاج گرم و خ
) همخواني 1391وند و همكاران ( هاي سهراب بود كه با يافته

وند و همكاران مزاج شخصي و رحم در  دارد. در مطالعة سهراب
بيشترين  ،زنان نابارور بررسي شد، نتايج نشان داد مزاج سرد

دن نتايج سو بو ). در تبيين هم18مزاج در ميان افراد است (
توان بيان داشت؛ افراد  وند مي مطالعة حاضر با مطالعة سهراب

و اكثر افراد در اين  بودهوند همگي مؤنث  تحت مطالعة سهراب
و طبق نظرات گذشتگان مزاج مردان  هستندمطالعه نيز مؤنث 

) 19در حالي كه مزاج زنان بيشتر سرد است ( استبيشتر گرم 
زاده و  كند. در مطالعة مهدي يد ميكه نتايج مطالعة حاضر را تأي

) كه به بررسي ارتباط مزاج با سطح فعاليت 1392همكاران (
دانشجويان غيرورزشكار شهر شاهرود پرداخته، مزاج بيشتر افراد 
تحت مطالعه مزاج گرم و تر و كمترين مزاج، مزاج سرد و 

)؛ همچنين در مطالعة هراتي و همكاران 11خشك بود (
ير آموزش تغذيه بر حسب مزاج بر كيفيت ) نيز تأث1392(

زندگي بيماران مبتال به ريفالكس معده به مري بررسي شد 
) كه بيشترين نوع مزاج در افراد تحت مطالعه مزاج گرم و 20(

هاي مطالعة حاضر مغايرت دارد. تفاوت  خشك بود كه با يافته
در نتايج مطالعة حاضر با ديگر مطالعات را بايستي در عادات 

ذايي، سبك زندگي و مواردي از اين قبيل جستجو كرد. با غ
توجه به اينكه در مطالعة حاضر دانشجويان ساكن در خوابگاه از 
مزاج سرد بيشتري به نسبت دانشجويان غيرخوابگاهي برخوردار 

تواند  بودند، عادات غذايي دانشجويان ساكن در خوابگاه مي
كننده  ان شركتعاملي مؤثر در پيشرفت سرد مزاجي دانشجوي

 در اين مطالعه باشد. 
در مطالعة حاضر ميانگين نمرة مهارت ارتباطي دانشجويان 

دهندة آن است كه  باالتر از حد متوسط بود؛ كه نشان
هاي ارتباطي بااليي برخوردار  دانشجويان تحت مطالعه از مهارت

ها  بوده و بيشترين ميانگين نمرة مهارت ارتباطي در زيرمقياس
يب توانايي دريافت و ارسال پيام، كنترل عاطفه، مهارت به ترت

گوش دادن، بينش نسبت به فرآيند ارتباط و ارتباط توأم با 

زاده و  قاطعيت بود. نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش آصف
هاي ارتباطي سرپرستاران  ) كه ميانگين مهارت1396همكاران (

) بسيار 21) را گزارش كردند (29/112بيمارستان سنندج (
 به توجه با ارتباطي مهارت بر دانشگاه اساتيد نزديك بود. تأكيد

 عنوان به مامايي و پرستاري دانشجويان در موضوع اين اهميت
 تمرين و دارند بيماران با بيشتري ارتباط آينده در كه افرادي
 ارتباط نحوة مورد در بيمارستان محيط در دانشجويان با مربيان

 در همكاران و سليمي. باشد نتيجه اين مؤيد دتوان مي بيمار با
پيراپزشكي  دانشجويان دانشكدة ارتباطي مهارت خود مطالعة
 و براتي ). نتايج مطالعة22كردند ( گزارش پايين را تهران

 دانشجويان هاي ارتباطي مهارت سطح كه داد نشان نيز همكاران
 وضعيت بازخورد شنود و كالمي، سطوح تمام در پزشكي علوم

 مطالعاتي با حاضر مطالعة نتايج در ). تفاوت13ندارد ( مطلوبي
جامعة  در تفاوت به دليل تواند مي سليمي و براتي مطالعة مانند

همچنين  باشد، ها داده آوري جمع ابزار متفاوت بودن يا آماري
شركت  حاضر، مطالعة هاي تفاوت علت از ديگر يكي است ممكن

هاي  مهارت آموزش هاي هدور در دانشجويان شركت عدم يا
ارتباطي  هاي مهارت ارزيابي در آن بر عالوه. باشد ارتباطي
در  مثال عنوان به. كرد اشاره فرهنگي نيز هاي تفاوت به بايستي
ارتباطي  هاي مهارت نمرة ميانگين همكاران و وهابي مطالعة

نظير  جغرافيايي مناطق در دختر به نسبت پسر دانشجويان
پسران  در دختران، به نسبت پسران آزادي به دليل كردستان

 ).23شده است ( گزارش بيشتر
هاي ارتباطي با مقطع  در اين مطالعه ميانگين نمرة مهارت

داري  تحصيلي، ترم تحصيلي و محل سكونت ارتباط معني
طوري كه دانشجويان كارشناسي ارشد از نمرة مهارت  داشت؛ به

شجويان مشغول به ارتباطي بيشتري نسبت به كارشناسي، دان
تحصيل در ترم شش تحصيلي از نمرة مهارت ارتباطي بيشتري 
نسبت به بقية ترم هاي تحصيلي و دانشجويان در منزل از 
مهارت ارتباطي باالتري نسبت به دانشجويان ساكن در خوابگاه 

) 1396برخوردار بودند. در مطالعة ميرزايي علويجه و همكاران (
صيلي در دانشجويان پرستاري رابطة مهارت ارتباطي با ترم تح

) ولي 24داري داشت كه با مطالعة حاضر همخواني دارد ( معني
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) بين نمرة مهارت ارتباطي 1395در مطالعة غيرتي و همكاران (
و محل سكونت و مقطع تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم 

 ) كه با25داري وجود نداشت ( پزشكي مشهد ارتباط معني
مغايرت داشت. علت احتمالي رابطة بين مقطع  مطالعة حاضر

تواند تأكيد برخي دروس  تحصيلي و مهارت ارتباطي نيز مي
مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد باشد كه به مبحث ارتباط و 

پردازد. از اين رو  هاي ارتباطي و اهميت آن مي مهارت
كار  دانشجويان اين مقطع ضمن آشنايي با اين مباحث آن را به

  ند. سن بيشتر دانشجويان كارشناسي ارشد و تجارب بهگير مي
دست آمده در محيط كار آنان به نسبت دانشجويان كارشناسي 

دهد هر چقدر تجربيات علمي دانشجويان بيشتر باشد  نشان مي
رود  ها در برقراري ارتباط با افراد، باالتر مي اعتماد به نفس آن

حصيلي را توجيه كه نتايج ارتباط مهارت ارتباطي با ترم ت
هاي  دار محل سكونت با مهارت كند. در توجيه ارتباط معني مي

ارتباطي در مطالعة حاضر و مغايرت با مطالعة غيرتي و همكاران 
 36توان ناشي از اين دانست كه در مطالعة غيرتي ( را مي

درصد) دانشجويان ساكن خوابگاه بودند در صورتي كه در 
درصد) در خوابگاه سكونت  81ن (مطالعة حاضر اكثر دانشجويا

داشتند. دانشجويان ساكن خوابگاه به دليل عواملي از جمله 
ها و  دوري از خانواده، وجود روابط جديد با افرادي با فرهنگ

هاي ارتباطي  هاي اجتماعي و تربيتي متفاوت در مهارت موقعيت
 خانواده كنار در شوند؛ درصورتي كه خود بيشتر دچار مشكل مي

 ايجاد افراد ارتباطي هاي مهارت بر مثبتي تأثير تواند مي بودن
  ).26كند (

هاي ديگر پژوهش حاضر مربوط به ارتباط نداشتن  از يافته
هاي ارتباطي با جنسيت، تأهل، رشتة  دار نمرة مهارت معني

هاي يوسفي و  تحصيلي و وضعيت بومي بود كه با يافته
خواني داشت و ) هم27همكاران، اشرفي ريزي و همكاران (

) 1384هاي پژوهش حسين چاري و همكاران ( مغاير با يافته
هاي ارتباطي  هاي دختران و پسران در مهارت كه از تفاوت بود

توان  رسد علت اين مسأله را مي نظر مي ). به10دهند ( خبر مي
 ناشي از تفاوت در جامعة پژوهش دانست.

، مقطع ساير نتايج نشان داد كه مزاج با جنسيت، تأهل
داري  تحصيلي، ترم تحصيلي و وضعيت بومي تفاوت معني

نداشت ولي با رشتة تحصيلي، محل سكونت و معدل ارتباط 
طوري كه مزاج دانشجويان رشتة مامايي  دار داشت؛ به معني

بيشتر مزاج سرد و خشك بود و دانشجويان پرستاري از مزاج 
خوابگاه سرد و تر برخوردار بودند. مزاج دانشجويان ساكن 

بيشتر سرد و خشك در حالي كه مزاج دانشجويان ساكن منزل 
بيشتر گرم و خشك بود. ميانگين معدل در دانشجويان با مزاج 

ها بيشتر بود. مطالعه يوسفي و  گرم و خشك از بقية مزاج
همكاران نيز نشان داد كه مزاج در دو جنس مرد و زن تفاوت 

سينا  باشد. ابن حاضر ميداري ندارد كه مطابق با مطالعة  معني
خشك از  كند كه افراد با مزاج گرم و در كتاب خود بيان مي

حافظه و قدرت يادگيري بااليي برخوردارند و افرادي باهوش، 
)؛ بنابراين بيشتر بودن ميانگين 7، 5زيرك و زرنگ هستند (

 معدل در اين افراد دور از انتظار نيست.
وهش فقط در هاي اين طرح، انجام پژ از محدوديت

با توجه به اينكه شركت در  دانشجويان پرستاري و مامايي است.
مطالعه كامالً داوطلبانه بوده و در خصوص محرمانه بودن نتايج 

اطمينان خاطر داده شده است؛ اما در  دانشجويانمطالعه به 
كنندگان، ابهاماتي جهت شركت در  ذهن بعضي از شركت

توضيحات خود و بيان محقق با پژوهش وجود داشته، كه 
جهت دانشجويان اهميت موضوع، سعي در افزايش انگيزة 

 شركت در مطالعه و دقت در تكميل پرسشنامه داشتند.
تواند نقش  نتايج پژوهش حاضر نشان داد مزاج مي

هاي ارتباطي فرد داشته باشد و  اي در ميزان مهارت كننده تعيين
هاي  ي در مهارتمزاج به عنوان فاكتوري فردي اثرات چشمگير

كارگيري  شود با به ؛ لذا پيشنهاد ميكند ارتباطي افراد بازي مي
هاي طب سنتي و اصالح مزاج در دانشجويان، ارتقاء سطح  آموزه

مهارت ارتباطي در اين افراد فراهم شود. همچنين نظر به اينكه 
شود تحقيق مشابه طي  اين مطالعه مقطعي بوده پيشنهاد مي

هاي ديگر و همچنين بر روي ساير  ر دانشگاههاي آينده د سال
 انجام پذيرد.دانشجويان 
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 تشكر و قدرداني:
در مطالعه كه ما  كننده دانشجويان شركت ةدر نهايت از كلي

را در انجام اين پژوهش ياري نمودند كمال تشكر را داريم. اين 

پژوهش با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 
نامه كارشناسي ارشد  پايان ةشده است و نتيج بوشهر انجام

 .پرستاري است
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