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Assessing interpersonal communication skills of elderly in Gonabad city

Mojadam M1*, Eshghizadeh M2, Johari Naeimi A3

Abstract

Introduction and purpose: There is an urgent need to identify challenges faced by older adults due to
increasing elderly population. One of these challenges is impaired interpersonal communication skills.
Therefore, this study aimed to assess interpersonal communication skills of elderly.

Materials and Methods: This descriptive-analytical study employed convincing sampling method to
collect 150 elderly from Gonabad city. Data were collected using the Interpersonal Communication
Skills Questionnaire. SPSS version 18 were used to analyze data by T-Test, Pearson correlation and
ANOVA.

Findings: The results of this study showed that 73.3 % of participants are men and mean score of
communication skills was 114.5 (SD= 9.93). Our findings indicated that total score of communication
skills was significantly and positively associated with sub-dimensions of communication skills, sex
and living conditions. However, an inverse significant association was reported between
communication skills and age.

Conclusion: Participants in the presents study showed a good level of communication skills in all
domains. Promoting communication skills is of critical importance at old age. Hence, it is
recommended to organize educational courses for improving elderly’s communication skills.
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چکیده
فزایش جمعیت سالمندان، نیاز مبرم نسبت به شناسایی مشکالت این قشر احساس می شود. از آنجایی که با توجه به ا:و هدفمقدمه

در جامعه دارند که بر روي مهارتهاي ارتباطی آنها نیز اثر می گذارد، مطالعه مهارتهاي ارتباط بین فردي در این قشر مشکالت عدیده اي
رسد.یظر مه نبيمهم و ضروریاربسسالمندان 

نفـر از سـالمندان   150بوده که با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس یلیتحل-توصیفیپژوهش حاضر از نوعمواد و روش ها:
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم . تکمیل گردیدی کویین دامارتباطيمهارتهااز طریق مصاحبه، پرسشنامهشهر گناباد انتخاب شده و

یک طرفه استفاده شد.انسیوارزیآنالو آزمونهاي آماري همبستگی پیرسون، تی مستقل وSPSS-18افزار آماري

میـانگین نمـره کـل مهارتهـاي ارتبـاطی واحـدهاي پـژوهش        درصد افراد شرکت کننده در این پـژوهش مـرد بودنـد.    3/73یافته ها: 
مهارتها بطور جداگانه، جنس و وضعیت زنـدگی رابطـه   از کیبا هرمهارتهاي ارتباطی نمره کل ینبدادنشان یجنتابود. 93/9±51/114

مهارتهاي ارتباطی با سن همبستگی معنی دار و معکوس مشاهده گردید. نمره کل ینبمعنی داري وجود داشت. 

هـاي  هکلیـۀ حیطـ  دربررسـی سالمندان موردارتباطیمهارتهاينمراتبا توجه به نتایج این مطالعه میانگینبحث و نتیجه گیري:
مناسـب  ایجاد شـرایط درترجديتوجهبهنیازدر سنین سالمندي،مهارتهاایناهمیتبهبا توجهدر حد خوب بود.ومتفاوتارتباطی

در قالـب برنامـه   مهارتهاي ارتباطیارتقايجهتآموزشیهايدورهبرگزاريبااستبهتروشودیماحساسمهارتهااینجهت بهبود
.گرددو ارتقاي این مهارتها اقداممشکلندان نسبت به رفع هاي سالمت سالم

سالمندان، مهارت ارتباطی، ارتباطات بین فرديکلید واژه ها: 
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مقدمه

واقعیـت یـک رتبصوگذشتهازبیشسالمنديسوم،هزارهدر
7/21حـدود 2050سـال تا. )1(تاسشدهجلوه گرعمده جهانى

ــجمعدرصــد ــاتی ــالمندانرارانی ــدلیتشــکس ).2(دادخواهن

موجوداتتمامکهاستکالیناتومآوولوژيیبنديیفرآسالمندي
نیا. شودیمجادیازمانگذشتیطدروکندیمریدرگرازنده
فـرد مختلـف هـاي تیظرفوردعملکیجیتدرکاهشباندیفرآ

درمتفـاوت یکـ یزیفویرواناقتصادي،،یاجتماعراتییتغباعث
شامليسالمنددوراندرشدهجادیاراتییتغ).3(ددگریمافراد

تیـ موقعشـدن ،کمدرآمد،کاهشیکیزیفيهاییتواناکاهش
جـاد یاباعـث کـه یاجتمـاع يهـا تمـاس يبرقرارجهتییها

سالمندانیزندگتیفیکتواندیمشود،یميسالمنددرییتنها
يسـالمند دوراندرشـده جادیاراتییتغ. دهدقرارریتاثتحترا

بهوشدهیروانویجسمدیشديهایینارسابهمنجرزینیگاه

يهـا دادیـ رووهایدشواربامواجههقدرتوانجامدیمتیمعلول
طبیعـی سیرنتیجهسالمنديپدیده. )4(کندیمسلبرامعمول

اجتمـاعی  وروانیفیزیولوژیکی،تغییراتبهکه منجراستزمان
گـروه  یـک خـاص کـه نیسـت ايپدیـده سـالمندي . شـود می

تجربـه  مـرور بـه راآنافـراد همـه بلکـه باشـد مشـخص 
سن تقویمی افراد شاخص معتبري براي عملکـرد  ). 5خواهندکرد(

ارتباط بـا  جسمی آنها نمی باشد بلکه تغییرات مربوط به سن، در 
شیوه زندگی، عادات شخص و بیماري ها است. اما در عین حال 
ساده ترین راه براي تعریف پیري را شمردن تعداد سال هایی که 

از بدو تولد طی شده است می دانند. آمارهاي مربوط به افراد پیر، 
سالگی را به طور قراردادي آغاز پیري تعیین مـی کننـد و در   65

را آغاز پیري مشخص می کنند، زیرا با سن سالگی60جامعه ما 

انـدازه اي تـا پیـري را دورهبهورود. بازنشستگی مطابقت دارد
درکهسنینیزیاد،پراکندگیتوجه بهباوکندمیمعینقانون

دوتـوان مـی راحتـی بهمی گیرندجايپیريبهدوره موسوم
واقعی. جوان، پیرانپیران:دادتشخیصرااشخاص مسنگروه

: اندکردهزیر نیز بیانبصورتراسالمندافرادسنیتقسیم بندي
سـال،  Elderly (74-65سال، پیـر Older (64-55 )مسن (

) بـیش  Very oldسال، و فرتوت Aged (84-75)کهنسال(

).6سال(85از 
سالمندي دوره حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسـائل و  

اجتماعی است. در حالی که بـا  نیازهاي این مرحله یک ضرورت
افزایش روز افزون سالمندان مشکالت آنها نیز بیشتر مـی شـود؛   
آگاهی و شناخت نیازهاي واقعی این قشـر آسـیب پـذیر، برنامـه     

).7ریزان را در جهت انجام مداخالت موثر یـاري خواهـد نمـود(   
ارتباط یکی از یکی از این نیازها مهارت هاي ارتباطی می باشد. 

ی ترین و در عین حال عالی ترین دستاوردهاي بشـر بـوده   قدیم
ي برقراروداشتهارتباطهمباهاانسانخلقت،آغازاز). 8است(

تنها زیراآیدمیشماربهاساسیوحیاتیامريبشربرايارتباط
خـویش طبیعینیازهايآن،وسیلهبهانسانکهاستايوسیله

ارتبـاط ).9دهـد( مـی مـه اداخـود حیـات بـه وکردهرا برطرف
احتمـاال وریناپـذ برگشـت چندبعدي،هدفمند،،یتبادلنديیفرآ

ـ اارتباطفیتعاراشتراکاتازیکی. استریناپذاجتناب اسـت نی
ـ پافـت یدروارسـال نـد یفرآراارتبـاط یهمگکه داننـد یمـ امی

هـا آننیتـر مهـم اماهاست،مهارتازايمجموعهارتباطات
شیخـو نظـرات نقطـه میتفهومقابلطرفنظراتنقطهدرك
کـه اسـت حـدي بـه انسانیزندگدرارتباطتیاهم).10(است

هـاي بیآس،یانسانرشدیتماماساسنظران،صاحبازیبرخ
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.)11(انددانستهارتباطندیفرادررابشريهايشرفتیپوفردي

اما کسب مهارت هاي ارتباطی به طـور کامـل و جـامع نیازمنـد     
ست و صرفاً توانایی برقراري ارتبـاط بـا افـراد در یـک     آموزش ا

مکالمه روزمره را از آموزش و کسب مهـارت هـاي ارتبـاطی در    
مدارك و شواهد موجـود  ). 12سطح پیشرفته بی نیاز نمی گرداند(

نشان می دهد که بین ارتباط موثر و بازدهی افراد رابطۀ مستقیم 
اهمیت مهـارت هـاي   مطالعات بسیاري در تأیید ).13وجود دارد(

اسـاس بـر کـه آنجـا ازامـا ) 14-18(استشدهارتباطی انجام
يهــامهــارتۀنــیزمدريامطالعــهشــدهانجــاميجســتجوها

شهرسـتان نکـه یابـه توجهباونشدافتیسالمنداندریارتباط

کـه يطـور بـه باشد؛یمکشورسالمنديشهرهاازیکیگناباد
یمـ لیتشـک سـالمندان راشـهر نیـ اتیـ جمعدرصد12حدود
یارتبـاط يهـا مهارتیبررسهدفباحاضرپژوهش) 19(دهند

.دیگرداجراویطراحگنابادشهرسالمندانيفردنیب

مواد و روش ها

نفـر از سـالمندان شـهر    150تحلیلـی  -در این پژوهش توصیفی
در دسـترس از بـین   بـا روش نمونـه گیـري    1392گناباد در بهار 

مورد بررسی قـرار  بهداشتی، مساجد و پارك هامراجعین به مراکز 
و p ،05/0=d=09/0درصـد،  95گرفتند. حجم نمونه با اطمینان 

ابزار سنجش .یدمحاسبه گردنفر 150،درصد20با احتمال ریزش 
شامل پرسشنامه اي دو قسمتی بود کـه قسـمت اول دربرگیرنـدة    

ــد   ســن، جــنس، شــغل، اطالعــات دموگرافیــک ســالمندان مانن

لو سـطح درآمـد و قسـمت دوم شـام    الت، شرایط زندگیتحصی
ندارد مهــــارت هــــاي ارتبــــاط بــــین    آزمــــون اســــتا 

Interpersonal Communication Skills(فــردي

Test (کـه توسـط   پرسشـنامه ین. ابودنظر شده، یدنسخه تجد

در بزرگسـاالن  یارتبـاط يسنجش مهـارت هـا  يدام برایینکو
ج گزینه اي است و هـر فـرد   سؤال پن34داراي ابداع شده است،

گزینه هـاي هـر   را کسب کند.170تا 34می تواند نمره اي بین 
تقریباٌ هرگز، بندرت، گاهی اوقات، نسبتاٌ همیشه سؤال به صورت

ز یک تا پنج را بـه خـود   که به ترتیب نمرات ااستو اکثر اوقات
ـ مطالعـه کیدرنیزپرسشنامهروایی . دهنداختصاص می  یداخل

ایـن  سواالتیدرونیهمساننیهمچن؛ استشدهدییتاویبررس
پرسشنامه توسط حسین چاري و فداکار با استفاده از روش آلفـاي  

).16گزارش شد(69/0کرونباخ برابر 
پـس از دادن توضــیحات الزم در خصــوص هــدف اجــراي ایــن  
پــژوهش، ضــمن اطمینــان دادن بــه نمونــه هــاي پژوهشــی در 

آنان نـزد پژوهشـگر، از آنـان    خصوص محفوظ ماندن اطالعات
بـا  ،خواسته شد تا در صورت تمایل بـراي مشـارکت در مطالعـه   

بعـد از گـردآوري   دهنـد.  پاسـخ  دقت به پرسش هاي پژوهشگر 
پرسشــنامه هــا، داده هــاي دموگرافیــک و نمــره حاصــل از هــر 

گردید.SPSS-18پرسشنامه استخراج گردید و وارد نرم افزار 

ده ها از آزمون هاي آمـاري توصـیفی و    جهت تجزیه و تحلیل دا
ـ وارزیآنـال همبستگی پیرسون، تی مسـتقل و   در کطرفـه یانسی

نرمال بودن توزیع همچنین استفاده شد.05/0سطح معنی داري 

اسمیرنوف تأیید گردید.-داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف

یافته ها

حداقل سـن  بود کهسال22/70±28/8میانگین سنی سالمندان 

بـوده  درصد نمونه ها مرد 3/73سال بود.96سال و حداکثر 60
داراي تحصـیالت  ) درصد3/79(بیشترین تعدادبودند.و بقیه زن 
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56از نظـر شـغلی نیـز بیشـتر سـالمندان (     . بودندابتدایی و کمتر 
درصد شرکت کنندگان بـا همسـر   7/70بودند. بازنشسته)درصد

درصـد نمونـه هـا بـه تنهـایی      14ط و فقخود زندگی می کردند 
.)1(جدول کردندزندگی می 

سالمندانمتغیرهاي دموگرافیکمهارت هاي ارتباطی بر اساس کل نمرهتوزیع ) 1جدول 

داريمعنیمیانگین (انحراف معیار)تعداد (درصد)طبقه هامتغیر
=60/11103/0P) 08/10(40) 7/26(زنجنس

57/115) 70/9(110) 3/73(مرد
=20/114007/0P) 47/11(20) 3/13(شاغلشغل

58/116) 49/9(84) 56(بازنشسته
86/110) 12/9(46) 7/30(سایر

=83/112004/0P) 62/9(68) 3/45(بیسوادمیزان تحصیالت

11/113) 20/10(51) 34(ابتدایی
85/117) 95/5(7) 7/4(راهنمایی
35/121) 34/8(14) 3/9(دبیرستان
10/121) 87/8(10) 7/6(دانشگاهی

=14/11007/0P) 17/9(21) 14(به تنهاییوضعیت زندگی

81/115) 55/9(106) 7/70(با همسر
80/112) 70/11(21) 14(با فرزندان

50/109) 12/2(2) 3/1(سایر

ان میانگین نمرة کل مهارت هاي ارتباطی سالمند
و حداکثر 82با حداقل نمرة قابل اخذ،170از 93/9±51/114

که طبق تعریف حیطه ها در محدودة خوب ارزیابی بود. 137
در بین اجزاي مهارت هاي ارتباطی بیشترین میانگین در شد. 

د. و تنظیموب94/31±97/4بین واحدهاي پژوهش، درك پیام 

(جدول را داشتکمترین میانگین 95/25±51/3نیز باعواطف

2(.

) توزیع فراوانی ابعاد مهارت هاي ارتباطی در سالمندان2جدول 

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینابعاد مهارت هاي ارتباطی
96/2344/31434گوش دادن

95/2551/31539تنظیم عواطف
94/3197/41945درك پیام

36/1683/2823بینش
29/1657/2924قاطعیت

51/11493/982137کل

مهارت شاخصدیده می شود، 3جدول همچنین همانگونه که در 
موردسالمندانتیجنسبايداریمعنارتباط،هاي ارتباطی

نسبترايشتریبةنمرمردسالمندانکهيطوربهداشتمطالعه

يآمارلحاظازاختالفنیاکهنمودندکسبزنسالمندانبه

.)P=003/0(بوددارمعنا
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بر حسب جنسمهارت هاي ارتباطی در سالمندانابعاد) توزیع فراوانی 3جدول 

ابعاد مهارت هاي 
ارتباطی

سطح معنی داريزنانمردان
اریمعانحرافنیانگیماریمعانحرافنیانگیم

36/2428/385/2266/3017/0گوش دادن
93/2543/32676/3922/0تنظیم عواطف

56/3278/422/3012/501/0درك پیام
5/1671/21616/3342/0بینش

2/1631/252/1621/3571/0قاطعیت
57/1157/96/11108/1003/0کل

در آزمون ضریب همبستگی، بـین سـن بـا ابعـاد مهـارت هـاي       
ارتباطی به صورت جداگانه ارتباط معنی دار مشاهده نشد؛ لـیکن  

نمره کل، مهارت هاي ارتباطی بـا سـن همبسـتگی    در میانگین

,-162/0منفی نشان داد ( r=04/0=P.(  همچنین نتایج جـدول

بین میانگین نمرات بعد درك پیام با گوش نشان می دهد که،4
از سوي دیگرو تنظیم عواطف ارتباط مستقیمی وجود دارد. دادن

جود دارد. رابطه مستقیمی ونیزتنظیم عواطفبابین نمره بینش 

) توزیع همبستگی ابعاد مهارت هاي ارتباطی در سالمندان با یکدیگر و نمره کل3جدول 

قاطعیتبینشدرك پیامتنظیم عواطفگوش دادنابعاد مهارت هاي ارتباطی
101/0تنظیم عواطف

219/0
 --- --- --- ---

340/0**درك پیام
000/0

*207/0
011/0

 --- --- ---

028/0بینش
734/0

*199/0
015/0

130/0
113/0

 --- ---

- 030/0قاطعیت
716/0

056/0 -
497/0

021/0
802/0

045/0 -
588/0

 ---

550/0**کل
000/0

**545/0
000/0

**740/0
000/0

**494/0
000/0

**252/0
002/0
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و نتیجه گیريبحث

ش دادن، مهارت هاي ارتباطی از جمله مهارت گودر این مطالعه
پیـام، مهـارت بیــنش و   دركعواطـف، مهـارت   تنظـیم مهـارت  

مهارت قاطعیت در میان سالمندان شهر گناباد مورد بررسی قرار 

کـه میـانگین نمـره کـل مهـارت هـاي       دادگرفت. نتایج نشـان  
هر چند .طی در میان سالمندان شهر گناباد، در حد خوبی بودارتبا

شـرایط ارتبـاطی را در   کسب این میانگین نمـره مناسـب بـودن   
،کـه سالمندان نشان می دهد اما نباید این نکته را فراموش کرد 

يروبـر تواندیمکهدارنديمتعددیجسممشکالتسالمندان
. )10(ییشنوامشکلمانندبگذاردریتاثآنهایارتباطمهارت

در میان اجزاء مهارت هاي ارتباطی در سالمندان، میانگین نمـره  
عواطف کمترین تنظیمپیام بیشترین جزء و مهارت دركمهارت 

بودند. مهمترین عامل تفـاوت در نتـایج ایـن پـژوهش بـا سـایر       
. )14-18(مطالعات می توان به واحـدهاي پـژوهش اشـاره کـرد    

پژوهش حاضر بر روي سالمندان انجام شـده اسـت کـه مطالعـه     
در این رابطه به دست نیامده امـا از ویژگـی مـوثر مـی     ی مشابه

ان به نحوه تکمیل پرسشنامه اشاره کرد که در پژوهش حاضر تو
به روش مصاحبه انجام شده است.

در این مطالعه مردان در مقایسه بـا زنـان داراي میـانگین نمـره     
مهارت گوش دادن و مهارت درك پیام باالتري هستند؛ در کـل  
نیز مردان در مقایسه با زنان داراي میانگین نمـره مهـارت هـاي    

ایـن  ی باالتري هسـتند؛ کـه آزمـون تـی تسـت مسـتقل       ارتباط
نتیجه به دست آمده می توانـد از  ؛اختالف را معنی دار نشان داد

نوع فرهنگ سنتی جامعه نشأت بگیرد؛ و دلیـل آن آزادي عمـل   
آقایان در حضور در جامعه و ارتباطات موجود خارج از منزل و 

کـه در برخـی از   در داخل منـزل باشـد. کمـا این   ها فعالیت خانم 

میـانگین  بر روي افراد با سـنین پـایین تـر،   مطالعات انجام شده
ه نمــره مهــارت هــاي ارتبــاطی در زنــان بیشــتر از مــردان بــود 

). 16،20(است
بـا یـام پدرك مهـارت نمرات یانگینمیندهد بینشان میجنتا

ــارت ــوش دادن و مه ــیم  گ ــارت تنظ ــف مه ــتگیعواط همبس
این یعنی افرادي که در روابط بـین فـردي   وجود دارد.یمیمستق

خود پیام ها را بهتر درك می کننـد، داراي مهـارت گـوش دادن    
بیشتر بوده، و مهارت آنها در نظم دهـی بـه هیجـان هـا بیشـتر      

یـز عواطـف ن ینش با تنظـیم  نمره بیانگینمینبینهمچناست. 

نمره کل ینبینوجود دارد. همچنیمیمستقی دارمعنهمبستگی
مهارت هـا بـه طـور جداگانـه    از یکبا هر ارت هاي ارتباطی مه

به طور کلی این یافته ها در جهـت  .وجود داردیمثبتیهمبستگ
پژوهش هایی هستند که نشان داده اند توانایی در رمزگردانـی و  

).21،22درك عواطف با سازش اجتماعی و عاطفی همراه است(
ارتبـاطی در کـل   در این مطالعه بین سن با نمـره مهـارت هـاي    

همبستگی معنی دار و معکوس مشاهده شد. یعنی با افزایش سن
آنمهمعاملکهمهارت هاي ارتباطی کاهش می یابد برخی از

درشدهجادیايهایناتوان،یجسممشکالتبهمربوطتواندیم
همچنین بین سـطح  .باشداجتماعازشدندوروسنکهولتاثر

ي ارتباطی در کل همبستگی معنی تحصیالت با نمرة مهارت ها
دار مشاهده شـد ولـی بـه صـورت جداگانـه فقـط، بـین سـطح         

پیام همبستگی معنی دار مشاهده شد؛تحصیالت با مهارت درك 
ــا مطالعــه یعقــوبی و همکــاران هــم خــوانی  ایــنکــه ــایج ب نت

).23،24داشت(
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همـه کـه دهنـد یمـ نشانیپژوهشمطالعاتنیزدر مورد شغل
راخـود خـاص یارتباطيهامهارتتوانندیمیسنهردرافراد

یشـغل ییکـارا شیافزاوروابطبهبودبهکهيطوربه،اموزندیب
بیشـترین نمـرة میـانگین    ؛ در این پـژوهش )10(شودیمنتهآنها

و بـین  اطی مربوط به آیتم بازنشسـته هـا بـوده   مهارت هاي ارتب
هـاي  آیتممیانگین نمرة کل مهارت هاي ارتباطی با هر کدام از

شغل تفاوت معنی دار مشاهده نشد. دلیل آن هم می توانـد ایـن   

باشد که اکثر افراد سالمند بازنشسته هستند.
نمـرات معیـار انحـراف وبا توجه به نتایج این مطالعـه میـانگین  

هـاي  کلیـۀ حیطـه  دربررسیسالمندان موردارتباطیمهارتهاي
بـه بـا توجـه  بـود. در حد خـوب  ومتفاوتمهارت هاي ارتباطی

تـر جـدي توجهونیازدر سنین سالمندي،هامهارتایناهمیت
هامهارتاینمناسب جهت بهبودایجاد شرایطدرامرولینمسئ

هـاي دورهبرگـزاري بـا اسـت بهتـر ورسدنظر میبهضروري
در قالب برنامه هاي هاي ارتباطیمهارتارتقايجهتآموزشی

رفع و ارتقاي این مهارت هـا اقـدام  سالمت سالمندان نسبت به 
.گردد

قدردانیتشکر و 

کمیته تحقیقات 10/92این پژوهش حاصل طرح مصوب شماره 
پژوهشـگران بـر   دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بـوده و  

که خود الزم می دانند از سالمندان شرکت کننده در این پژوهش 
، سپاسگزاري نمایند. همکاري نمودند
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