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 نرجس اکبري و همکاران   هاي ارتباطی بین فردي مهارت

 ۲  1401بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک يمجله راهبردها

 مقدمه

ـانآارتباط فر ســالمت ها اســـت که جهت یندي پویا بین انســ

بقاء  چه جهت تندرستی و تأثیرگذاري، کسب حمایت متقابل و کسب آن

ست، ستفاده می ضروري ا شتن مهارت ارتباطی در زندگی  ).1( شودا دا

 هاي بالقوه انسان جز درانسان بسیار مهم است. زیرا هیچ یک از توانمندي

شد نمیبینسایه روابط  صحیح، اهمیت ببینکند. روابط فردي ر  هفردي 

یابی، افزایش بهرهسزایی در ایجاد سالمت روانی، رشد شخصیت، هویت

سطه  شکوفایی دارد. افراد به وا سازگاري و خود  شغلی، افزایش  وري 

 .فردي شــرکت نمایندبینهاي توانند درتعاملهاي ارتباطی میمهارت

هاي ضروري براي یک زندگی سالم و سازنده ی شیوههاي ارتباطمهارت

اي از توانایی است که سبب سازگاري افراد ها مجموعهمهارتاست. این 

ها شــوند. این تواناییگیري رفتارهاي مثبت و مفید میبا دیگران و شــکل

نمایند،  سازد نقش مناسب خود را در جامعه به خوبی ایفاءافراد را قادر می

 ). 2( ه خود و دیگران آسیب برسانندکه ب آنبی

باطی مجموعهمهارت ،به عبارت دیگر ناییهاي ارت هاي اي از توا

ابل پذیرش توان به رفتاري قبالقوه و بالفعل فرد بوده که با استفاده از آن می

ــت یافت ــت که ارتقامهارتاهمیت  .)3( دس  ءهاي ارتباطی به حدي اس

ه ب و و کســـب اهداف جهانی اســـتهاي ارتباطی جز مهارتکیفیت 

 و بهداشــت حوزه در که افرادي براي ارتباطی هايمهارت کارگیري

ـایانی برخوردار اهمیت از نمایندمی فعالیت درمان ــت شـ .به ). 4،5( اس

بروز  تواند منجر بهطوري که ضعف ارتباطات بین اعضاي تیم درمانی می

راري ر شــود. لذا برقاشــتباهات پزشــکی و کاهش کیفیت مراقبت از بیما

ـبرد اهداف ؤارتباط م ثر و هدفمند با تیم درمانی و بیماران منجر به پیشـ

 ).3( شودآموزشی و درمانی می

نابراین  ئه توان اینمیب باط بین ارا که ارت نه تلقی نمود  ندگان گو کن

ـتی و بیمارانمراقبت آوري ک ابزار ضــروري براي جمع، یهاي بهداشـ

باشد کننده میهاي کمکگیري مناسب و ارسال پیاماطالعات مهم، تصمیم

 ).1،6( ثیر قابل توجهی بر نتایج درمانی بیماران داردأکه ت

شکی آمریکا صالحیت در مهارت ارتباطی  انجمن آموزش دندانپز

پزشــکان فارغ دندانهاي شــایســتگی فردي را به عنوان یکی از حوزهبین

صیل عمو شک که ار داند، چرامی میالتح تباط خوب بین بیمار و دندانپز

قبت هاي مراسبب ارتقاء پیامدها، افزایش سطح همکاري، عمل به توصیه

ضایتگیري از وقوع مجدد بیماريو پیش ستگی ها، ر مندي و کاهش خ

 ).7( گرددو خطاهاي تکنیکی توسط دندانپزشک می

 ثر باؤپزشــکانی که وقت خود را صــرف برقراري ارتباط مدندان

ـایتمیاران و همکاران خود بیم تري دارند. بخشکنند زندگی کاري رضـ

ـاوره يبه نوبه این امر ها را کارآمدتر و بخش قابل توجهی از خود مشــ

شکی را کاهش  سبت قابل توجهی از  دهد. چرامیشکایات دندانپز که ن

نه به دلیل یک خطاي فنی یا بالینی بلکه به این  هاشــکایات و دادخواهی

ـتورات و توصــیهدلیل  ا یا ب کردندهاي الزم را درك نمیکه بیماران دسـ

 ). 8( دهدمیرخ  ،شدنداحترام درمان نمی

وقتى زمان کافى صرف برقرارى ارتباط مناسب و مؤثر با بیمار نشود، 

سیارى  . این پیامدها نه تنها جنبه روانى (احساس داردبه همراه پیامدهاى ب

هاى (تکمیل دوره درمان و...) دارد، بلکه جنبهعدم رضایتمندى) و رفتارى 

شاخص سمى نظیر بهبود  سالمت و میزان بهبودى را تحت تأثیر ج هاى 

 ).9( دهدقرار مى

با پژوهش باط  هارتهاي متنوعی در ارت جام م به ان باطی  هاي ارت

ست؛ اما تعداد اندکی از این پژوهش سیده ا سطح ر ها به منظور ارزیابی 

ست. محمودي و همکاران دندانها در مهارتاین  شکان انجام گرفته ا پز

در پژوهشی که در میان دانشجویان دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی 

هاي مهارتتبریز انجام دادند، دریافتند که دانشجویان دانشگاه تبریز از نظر 

بین فردي نسبت به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در وضعیت 

در مطالعه نمازي و همکاران میانگین نیز  ).10( قرار دارندتري بلومط

فردي به دست آمده در بین دانشجویان مامایی و پرستاري بیننمره ارتباط 

درصــد از  3/57( دهنده وجود مشــکل ارتباطی بودمورد بررســی نشــان

در حالی که ارتباطات بالینی  ).3( دانشــجویان، مشــکل ارتباطی داشــتند)

ـاوره، خوب ـایت بیمار، فرآیند مشـ ، تأثیر مثبتی در بســیاري از در رضـ

صــادي اقت هاي انســانی وهاي مراقبترفتارهاي بهداشــتی گرفته تا هزینه

ـاس ).11ارد (د تواند بر ز عواملی که میا Thuraisingham مطالعه براسـ

اشد، سزایی داشته به ثیر بأهاي ارتباطی دانشجویان حوزه سالمت تمهارت

له آموزش می هاي فرهنگی، ســطح بلوغ و مرح باور بان،  به ز توان 

 .)12( اقتصادي بیماران اشاره داشت - دانشجویان و وضعیت اجتماعی
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 ۳ 1401بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک يمجله راهبردها

ثر یکی از اجزاي مهم مراقبت ؤکه ارتباط م با توجه به این

سلط باشد و تنیاز ارائه مراقبت مطلوب میواقع پیش پزشکی و دردندان

ر از هر تپزشکی امري حیاتی و مهمراي کادر دندانهاي ارتباطی بمهارتبه 

هاي مهارتبررسی  ،گردد، هدف از این مطالعهمهارت دیگري تلقی می

 د.باشپزشکان بیرجند میدندانثر بر آن در ؤفردي و عوامل مارتباط بین

 

 هاروشمواد و 

بر  1399تحلیلی به صورت مقطعی در سال  -این پژوهش توصیفی

 جایی که احتمال ریزش دندانپزشک بیرجند انجام گرفت. از آن 120روي 

 73 نیز وجود داشت، افراد به صورت سرشماري وارد مطالعه شدند. نهایتاً

دندانپزشک متخصص مورد بررسی قرار گرفتند.  26و  میدندانپزشک عمو

معیار ورود به مطالعه حاضر، تمایل به همکاري براي پر کردن پرسشنامه و 

 در پژوهش بود.شرکت 

اي دو قسمتی بود که قسمت اول نامهها، پرسشآوري دادهابزار جمع

و شرکت  شامل اطالعات دموگرافیک (سن، جنس، سابقه کار، رتبه علمی

د استاندارپرسشنامه هاي مهارت ارتباطی) و قسمت دوم شامل در کارگاه

 Dental Consultation(ارتباطات مشاوره دندانپزشکی 

Communication Checklist(  سؤال  31داراي پرسشنامه بود. این

هاي ). گزینه93بود (میانه نمره=  155تا  31اي و دامنه نمره آن بین گزینهپنج

اوقات و  اوقات، اکثر ندرت، گاهی هرگز، به هر سؤال به صورت تقریباً

پنج حیطه معارفه شد و شامل بندي میامتیاز 5تا  1نسبتاً همیشه بود که از 

)، خاتمه 18-25)، معاینه (سوال 6-17)، تاریخچه (سوال 1-5(سوال 

) =83/0CVI-93/0( ) بود. روایی29-31) و بیمار (سوال 26-28(سوال 

در مطالعه پاکدامن و همکاران مورد پرسشنامه این ) =86/0ICC( و پایایی

 ).13یید قرار گرفته است (أت

ن کسب رضایت آگاهانه در این مطالعه، مالحظاتی چو

پزشکان مورد بررسی، حق خروج از مطالعه در هر زمان و دیگر دنداناز 

نکات اخالقی نظیر محرمانه بودن اطالعات رعایت گردید و 

ها پزشکان اطمینان داده شد که اطالعات موجود در پرسشنامهدندانبه 

 شوند.میآوري بدون نام و فقط براي استفاده در پژوهش جمع

وارد و با ارائه  19نسخه  SPSSافزار آوري در نرمها پس از جمعداده

وسیله  ها بهآمار توصیفی در قسمت آمار تحلیلی ابتدا توزیع نرمال داده

آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد، براي بررسی مقایسه میانگین 

و  ANOVAαفردي برحسب سن از آنوا هاي ارتباط بیننمره مهارت

هاي ارتباطی و جنسیت و مقایسه بر حسب سابقه گذراندن دوره مهارت

مستقل، در سطح  t-test(دو مرتبه استادیار و دانشیار) از آزمون  رتبه علمی

هاي ارتباط هاي مهارتستفاده شد همچنین براي بررسی نمره حیطها 05/0

داننفردي معارفه، تاریخچه، معاینه، خاتمه بیمار بین متخصصان و د

 مستقل استفاده شد. t-testپزشکان عمومی از آزمون 

 

 هایافته

ـنامه  نفر 99 که بودند نفر 120 جامعه کل مجموع ــشـ  تکمیل راپرس

نه). درصـــد 5/82 با برابر گوییپاســخ میزان( کردند ـنی دام  افراد سـ

 از) نفر 44( درصد 5/44. بود سال 59 تا 20 مطالعه این در کنندهشرکت

شکاندندان صص و میعمو پز سی مورد متخ  30-39 سنی بازه در برر

 . بودند زن گروه هردو در پزشکاندندان از نیمی از بیش. بودند سال

نه بین در ـــد 9/32 ،بررســی مورد هاينمو  از) نفر 24( درص

 از) نفر 14( درصد 8/53 و سال 5-10 کار سابقهمیعمو پزشکاندندان

 40( درصد 8/54. داشتند سال 5 زیر کار سابقه متخصص پزشکاندندان

 پزشــکاندندان از) نفر 7( درصــد 9/26 و میعمو پزشــکاندندان از) نفر

صص، . بودند نکرده شرکت ارتباطی هايمهارت آموزش کارگاه در متخ

نادار اختالف ماري مع یانگین نظر از آ هارت نمره م باطی هايم  ارت

 ارتباطی هايمهارت آموزش با متخصــص و میعمو پزشــکاندندان

ـاهده ـابقه با افراد که طوري به. شــد مشـ  هايمهارت دوره گذراندن سـ

 . نمودند کسب را باالتري ارتباطی مهارت نمره میانگین ارتباطی

نادار اختالف ماري مع یانگین نظر از آ هارت نمره م باطی هايم  ارت

 تبهر و کار ســابقه ســن، جنســیت، چون هم متغیرهایی با پزشــکاندندان

 .)1 جدول( نشد مشاهده) متخصص پزشکاندندان(علمی
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 ٤  1401بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک يمجله راهبردها

 1399پزشکان بیرجند در سال دندانشناختی جمعیتهاي هاي ارتباطی بر حسب شاخصمهارتمقایسه میانگین نمره  -1جدول 

 شناختیشاخص جمعیت
پزشکان درصد دندان

 عمومی

هاي ارتباطی نمره مهارت

 P-Value پزشکان عمومیدندان
پزشکان درصد دندان

 متخصص

هاي ارتباطی نمره مهارت

 P-Value پزشکان متخصصدندان

X� + SD Y� + SD 

 جنسیت
 7/115 ± 1/22 9/47 مرد

74/0 
5/38 8/20 ± 6/121 

66/0 
 125 ± 6/18 5/61 9/113 ± 7/23 1/52 زن

سابقه گذراندن 
هاي مهارتدوره 

 ارتباطی

 45/123 ± 876/16 2/45 بله
023/0 

1/73 6/6 ± 1/140 
003/0 

 6/117 ± 8/18 9/26 39/107 ± 654/23 8/54 خیر

 سن

20-29 2/19 2/16 ± 1/116 

46/0 

4/15 3/14 ± 135 

51/0 
30-39 4/38 9/20 ± 2/119 5/61 2/15 ± 7/126 
40-49 3/23 4/28 ± 5/108 1/23 5/24 ± 1/108 
50-59 2/19 8/24 ± 7/111 0 - 

 رتبه علمی
 - - مربی

- 
0 - 

 4/122 ± 4/19 3/92 - - استادیار 25/0
 139 ± 2/4 7/7 - - دانشیار

 سابقه کار

 1/119 ± 9/11 2/19 سال 5زیر 

12/0 

8/53 1/18 ± 6/124 

33/0 
5-10 9/32 8/20 ± 9/117 5/38/ 2/21 ± 118 
10-15 8/17 4/27 ± 1/112 0 - 
15-20 1/15 9/27 ± 99 7/7 2/4 ± 139 

 - 0 121 ± 5/22 1/15 20بیش از 

 

 و میعمو پزشکاندندان ارتباطی هايمهارتپرسشنامه  نمره میانگین

 و 75/114±834/22 ترتیب به متخصص پزشکاندندان

 متخصص پرشکاندندان نمره بودن باالتر رغمیعل. شد 226/19±73/123

 .)2 جدول( نبود دارمعنی اختالف این عمومی، پزشکاندندان به نسبت

 

 يدر جامعهپرسشنامه گانه هاي پنجمقایسه میانگین نمره حیطه -2جدول 

 مورد مطالعه

 عنوان حیطه

پزشکان دندان

 مومیع

73n= 

پزشکان دندان

 متخصص

26n= 
P-Value 

Y�+ SD Z� + SD 
 15/0 38/19 ± 579/3 26/18 ± 819/3 معارفه

 129/0 15/48 ± 983/7 3/44 ± 095/9 تاریخچه

 223/0 04/33 ± 896/5 53/30 ± 654/6 معاینه

 372/0 96/10 ± 949/1 33/10 ± 764/2 خاتمه

 227/0 19/12 ± 04/2 33/11 ± 517/2 بیمار

 151/0 73/123 ± 226/19 75/114 ± 834/22 نمره کل

 
 گیريبحث و نتیجه

 مختلف هايجنبه بر آن تأثیر و شــناختیروان عوامل نقش امروزه

سان زندگی صلی مباحث از یکی هاان سان به مربوط علوم ا شک را ان  یلت

 هاآن دستیابی و افراد موفقیت در عواملی چه که این به بردن پی و دهدمی

شان به ستند، دخیل اهداف سیار توجه مورد ه ست گرفته قرار ب  از کیی. ا

 با پژوهش این. اســت افراد فرديبین روابط زمینه این در ثیرگذارأت عوامل

 در آن با مرتبط عوامل و فرديبین ارتباط هايمهارت تعیین میزان هدف

شکاندندان ضر پژوهش در. شد انجام بیرجند پز  هايواحد اکثریت ،حا

 به متوســط نمرات میانگین ارتباطی هايمهارت حیطه در پژوهش مورد

 روي بر که همکاران، و نیارضــوي مطالعه در. کردند کســـب را باال

 که داد نشان نتایج است، شده انجام قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 خوبی ارتباطی هايمهارت ســطح از مطالعه، مورد دانشــجوهاي غالب

 روي بر که همکاران، و وهابی نتایج، این برخالف ).9( بودند برخوردار

 هايمهارت دادند، انجام کردســتان پزشــکی علوم دانشــگاه دانشــجویان

باطی یان ارت ند گزارش کم و نامطلوب حد در را دانشــجو ). 14(کرد

 ارتباطی هايمهارت میانگین همکاران، و خدیوزاده مطالعه نتیجه همچنین

 شانن انتظار مورد نمره متوسط از کمتر بیمارستان در شاغل ماماهاي در را
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 و مطالعه مورد هايگروه در تفاوت وجود رســـدمی نظر به). 15( داد

 . باشد تطابق عدم این دلیل متفاوت ابزارهاي از استفاده

ـابقه با افراد ارتباطی هايمهارت نمره میانگین ،مطالعه این در  ســ

ـابقه بدون افراد از باالتر معنادار طور به ارتباطی هايمهارت آموزش  ســ

هارت آموزش باطی هايم  پژوهش در. )=006/0P-Value( بود ارت

یانگین نیز همکاران و نیبی و همکاران و دیزکوهی هارت نمره م  هايم

ـابقه با افراد ارتباطی  باالتر معنادار طور به ارتباطی، هايمهارت آموزش سـ

ـابقه بدون افراد از  در ولی ).16،17( بود ارتباطی هايمهارت آموزش سـ

 ومعل دانشگاه دانشجویان روي بر همکاران و وهابی توسط که ايمطالعه

 کارگاه رد شرکت بین داريمعنی ارتباط بود، شده انجام کردستان پزشکی

 ).14( نشد مشاهده پرسشنامه از شده کسب نمره و ارتباطی هايمهارت

 و متفاوت آموزشی هايمحیط از ناشی اختالف این دلیل رسدمی نظر به

 ارتباطی هايمهارت گرپژوهش عقیده به. باشد تدریس کیفیت در تفاوت

ـابی ـتند اکتسـ  هايتوانایی به ارتباطی هايمهارت آموزش با افراد و هسـ

 .یابندمی دست باالتري ارتباطی

 نمره میانگین نظر از آماري معنادار اختالف پژوهش این در همچنین

 طور به. )<05/0P-Value( نشد مشاهده جنسیت با ارتباطی هايمهارت

شابه ساتید روي بر که همکاران و نیانوروزي مطالعه در م شگاه ا  لومع دان

شکی شنامه از و بود شده انجام البرز پز س ستاندارد پر  هايمهارت شده ا

 میانگین ینب معناداري اختالف نیز ند،دبو کرده اســتفاده دام کوئین ارتباطی

سیت و ارتباطی هايمهارت نمره شد یافت جن شی در ولی .)18( ن  پژوه

ــط که ــجویان روي بر همکاران و محمودي توس ــگاه دانش  و تبریز دانش

 فرديبین هايمهارت نمره میانگین شد، انجام تبریز پزشکی علوم دانشگاه

 در زانمی این و داد نشان معناداري تفاوت پسر و دختر دانشجویان بین در

 همچنین ).10( است بوده پسر دانشجویان از بیشتر دختر دانشجویان میان

شجویان روي بر همکاران و وهابی مطالعه در شگاه دان شکی علوم دان  پز

تان جام کردســ ـــد، ان یانگین ش هارت نمره م باطی هايم  فرديبین ارت

شجویان سر دان شتر پ شجویان از بی  تفاوت این دلیل). 14( بود دختر دان

 مناطق زا برخی که باشد بررسی مورد دانشجویان وضعیت خاطر به شاید

شور، جغرافیایی شجویان ک سر دان شتري آزادي از پ  و ودهب برخوردار بی

 .باشند اشتهد بیشتري ارتباطی مهارت و نموده معرفی بیشتر را خود بتوانند

 هايمهارت و ســن بین معناداري و مثبت همبســتگی مطالعه این در

 و نمازي مطالعات در همچنین .)<05/0P-Value( نشد مشاهده ارتباطی

کاران، هابی هم کاران و و یارضــوي و هم کاران و ن  نمره بین نیز هم

 تفاوت بررسـی، مورد دانشـجویان سـن و فرديبین ارتباطی هايمهارت

 معنادار اختالف پژوهش این در .)3،9،14( نداشت وجود معناداري آماري

 نشد مشاهده کار سابقه با ارتباطی هايمهارت نمره میانگین نظر از آماري

)05/0P-Value>( .همکاران و نیانوروزي توسط که ايمشابه مطالعه در 

ستگی تدریس سابقه با ارتباطی هايمهارت نمره بین شد، انجام نیز  همب

 توسط که ايمطالعه در که حالی در .)18( داشت وجود معناداري و مثبت

 د،ش انجام درمانی بهداشتی شاغالن و کارکنان روي بر همکاران و نجفی

ـان نتایج ـابقه افزایش با که داد نشـ ــطح کاري سـ  ارتباطی هايمهارت س

 زایشاف با که کرد توجیه طور این بتوان شاید .)19( یابدمی کاهش کارکنان

بی و لیشــغ فرســودگی آن دنبال به و رفته باالتر نیز ســن کاري، ســابقه

ستفاده براي انگیزگی  از. شودمی ایجاد افراد براي ارتباطی هايمهارت از ا

 و تثبیت ه،تجرب آوردن دسته ب بر سعی کمتر کاري سابقه با افراد ،طرفی

ـتفاده در بنابراین دارند، خود جایگاه ارتقاي  ارتباطی هايمهارت از اسـ

ض مطالعه هايیافته با مطالعه این نتیجه. کنندمی سعی بهتر هرچه هم رحا

 این رد مطالعه انجام روش به بتوان شاید اختالف این دالیل از. نیست سو

 .نمود اشاره هادرآن استفاده موردپرسشنامه  و تحقیقات

 پرشــکاندندان نمره بودن باالتر رغمیعل مطالعه این در همچنین

 رتبه با متخصص پزشکاندندان به نسبت دانشیار علمی رتبه با متخصص

 .)1 جدول( )=25/0P-Value( نبود دارمعنی اختالف این استادیار،علمی

 با اساتید داد، نشان همکاران و نیانوروزي مطالعه نتایج مشابه طور به

ستادیار علمی رتبه سه در باالتر و ا ساتیدي با مقای  قرار مربی همرتب در که ا

 اما نمودند، کسب ارتباطی هايمهارت پرسشنامه از بیشتري نمره ،داشتند

 و نجفی مطالعه در .)18( نبود معناردار آماري لحاظ از آنها بین اختالف

ضعیت نیز همکاران صیالت با کارکنان بین در ارتباطی هايمهارت و  تح

شت تريمطلوب شرایط باالتر و آکادمیک  که گفت بتوان شاید). 19( دا

ــی تجربه قدر هر ـتر افراد آموزش ــود،می بیشـ  برقراري در هاآن توانایی ش

 .یابدمی افزایش ثرؤم ارتباط
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 روش وپرســشــنامه  از اســتفاده حاضــر پژوهش هايمحدودیت از

کان لذا بود، دهیگزارشخود یل در تورش و گراییمطلوب ام  تکم

 از .بود خارج گرپژوهش کنترل از که داشـــت وجود هانامهپرســش

 رتباطا برقراري در افرادعلمی رتبه ثیرأت، مطالعه این دیگر هايمحدودیت

 متخصــص پزشــکاندندان کم بســیار تعداد به توجه با که بود، فرديبین

شیار سبت بیرجند، شهر در دان شکاندندان کل به ن صص پز  مورد متخ

 .نبود مقایسه و ارزیابی قابل عامل این بررسی،

 و اســت گرفته صــورت بیرجند پزشــکاندندان درمورد مطالعه این

 شنهادپی بنابراین نیست، شهرها سایر پزشکاندندان به تعمیم قابل آن نتایج

 مورد ینا در قوي پیشینه تا گیرد انجام راستا این در هاییپژوهش شودمی

 .کند مهیا ايمداخله هايپژوهش انجام براي را زمینه و شده فراهم

 و دانشجویان به ارتباطی هايمهارت آموزش رسدمی نظر به

 يبرگزار همچنین و کار محیط و دانشگاه به ورود بدو در پزشکاندندان

 ارتقاء در بتواند ارتباطی هايمهارت آموزش تخصصی هايدوره

 .باشد مفید پزشکاندندان و پزشکیدندان دانشجویان ارتباطی هايمهارت

 تشکر و قدردانی

 با و دانشجویی نامهپایان و تحقیقاتی طرح قالب در پژوهش این

 پذیرفته انجام دبیرجن پزشکیعلوم دانشگاه پژوهشی معاونت مالی پشتیبانی

 و آیدیم عمل به محترم مسئولین از سپاس نهایت وسیله بدین لذا. است

 دانیقدر صمیمانه ،کردند شرکت پژوهش در کهمیمحتر پزشکاندندان از

 .گرددمی

 تأییدیه اخالقی

 مصوب ايحرفه دکتراي مقطع نامهپایان نتایج از بخشی مقاله این

 IR.BUMS.REC 407. 1398 اخالق کد با بیرجند پزشکی علوم دانشگاه

 .باشدمی

تعارض منافع 
 .ندارد وجود حاضر پژوهش در منافعی تعارض گونه هیچ

 سهم نویسندگان
درصد؛  35 کار روش و مقدمه نگارش )اول نویسنده( اکبري نرجس

 25 مقاله نگارش و پژوهشی کار اجراي(نویسنده دوم)  ذبیحی فاطمه

 زمینه در آماري مشاور(نویسنده سوم)  زادهشریف غالمرضا ؛درصد

(نویسنده چهارم و  زادهرمضان خیرالنساء درصد؛ 15 هایافته نگارش

 .درصد 25 مقاله اصالحات و مقاله اولیه فرمت نگارش مسئول)

 حمایت مالی
 پزشکی علوم دانشگاه تحقیقات معاونت مالی حمایت با مقاله این

ت. اس شده انجام بیرجند
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Abstract 
Introduction: Communication skills are critical in the present era. Due to their professional 
position, dentists require competent skills for proper rapport with colleagues and patients. This 
study intended to determine the interpersonal communication skills and the related factors 
among dentists in Birjand, Iran. 
Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed in 2020 on 120 
general and specialist dentists who were selected through consensus sampling in Birjand. The 
standard Dental Consultation Communications Checklist (DCCC), with 31 items was used as 
the data collection tool, which was filled out by 99 participants. The data were analyzed through 
t-test and analysis of variance using SPSS software. 
Results: There were 44 (44.5%) general and specialist dentists with the age range of 30-39 
years. The mean score of interpersonal communication skills was 75.114± 834.22 for general 
dentists and 73.123±226.19 among the specialist dentists. There was no statistically significant 
relationship between the variables of age, sex, academic rank and work experience with the 
dentists’ score of interpersonal communication skills. The mean score of the participants’ 
communication skills was significantly higher after having passed the communication skills 
training course (P-Value<0.05). 
Conclusion: The results of the study detected that "communication skills" of dentists ranged 
from medium to high and due to the positive impact of training on communication skills, 
planning for courses on effective communication skills and holding practical workshops in this 
field should be prioritized to improve interpersonal communication among dentists. 
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