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 مقدمه

 سبک گذاری، ریتأث جهت که است هاانسان بین پویا فرایندی ارتباط

 است، ضروری بقاء و تندرستی جهت آنچه کسب و متقابل حمایت

 بسیار انسان زندگی در ارتباطی مهارت داشتن. (1) شودیم استفاده

 طرواب سایه در جز انسان بالقوه یهایتوانمند از یک زیراهیچ. است مهم

 در بسزایی اهمیت صحیح، فردی بین روابط. کندینم رشد فردی بین

 وری بهره افزایش یابی، هویت شخصیت، رشد روانی، سالمت ایجاد

 واسطه به افراد. دارد شکوفایی خود و سازگاری افزایش شغلی،

 .نمایند شرکت فردی بین درتعاملهای توانندیم ارتباطی یهامهارت

 سازنده و سالم زندگی یک برای ضروری یهاوهیش ارتباطی یهامهارت

 افراد سازگاری سبب که است توانایی از یامجموعه هامهارت این. است

 هاییوانات این. شوندیم مفید و مثبت رفتارهای گیری شکل و دیگران با

 ایفاء خوبی به جامعه در را خود مناسب نقش سازدیم قادر را افراد

 اینکه وجود با. (2) برسانند آسیب دیگران و خود به آنکه بی نمایند،

 اما ،دیآیم بشمار بشر یهاشرفتیپ بزرگترین جزو فردی بین ارتباط

. (3) نیستند مؤثر و خوب رابطه یک برقراری به قادر معمولی یهاانسان

 .(4) است جهانی اهداف جز ارتباطی یهامهارت کیفیت افزایش

 زاراب یک بیماران و بهداشتی یهامراقبت کنندگان ارائه بین ارتباط

 ارسال و مناسب گیری تصمیم مهم، اطالعات آوری جمع برای ضروری

 بین ارتباط پرستاری یحرفه در. (1) باشدیم کننده کمک یهاامیپ

 طور به و گرفته قرار تاکید بسیارمورد بالینی مراقبت در پرستار و بیمار

 چکیده

. پژوهش حاضر با هدف شودیمآن هادر ارائه مراقبت  یتمندیرضا شیسبب افزا یپرستار انیارتباط دانشجو یمهارت برقرار :مقدمه

 انجام شد. مارانیارتباط با ب یازبرقرار یپرستار انیدانشجو یتمندیرضا زانیبرم یارتباط یهامهارتآموزش  ریتأث نییتع

نفر از  31 هانمونهآزمون وپس آزمون انجام شد. تعداد  شیگروه، به روش پ کیبا  یتجرب مهیپژوهش حاضر از نوع ن :روش کار

بود  33 -34 یلیواحد ابهر درسال تحص یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده پرستار یپرستار یکارشناس لیمشغول به تحص انیدانشجو

 تی: اطالعات جمعدیگرد یجمع آور یپرسشنامه سه قسمت قیاطالعات از طر .ندساده انتخاب شد ینفر( که به روش تصادف 233)

آن در  ییایو پا ییکه روا (Queen-Dom Communication Skills Test"دام ) نیکوئ یارتباط یهامهارتآزمون "،یشناخت

 Nursing) "مارانیارتباط با ب یاردر برقر یپرستار انیدانشجو تیرضا"شده و پرسشنامه پژوهشگر ساخته  دهیمطالعات گذشته سنج

Students Satisfaction in Communicating with Patientsاز  یمحتوا با نظر خواه ییرواپرسشنامه به روش  یی( بود. روا

با نرم افزار  هادادهمحاسبه شد.  انینفر از دانشجو 13کرونباخ با  یآن با آلفا ییایتهران و پا یدانشگاه آزاد اسالم نیتن از مدرس 13

 شد. لیتحل 21اس پس اس اس نسخه 

 طیشرا یبرا 44/2آزمون از  شیو ابعاد آن درپ یبستر مارانیارتباط با ب یدر برقرار یپرستار انیدانشجو یتمندیرضا نیانگیم ها:افتهی

 ینیبال طیشرا یبرا 04/3 رهاین متغیانگی( بود. در پس آزمون منیشتری)ب مارانیبا ب یارتباط کالم یبرا 40/3( تا نی)کمتر ماریب ینیبال

 (.P<  31/3)متوسط بود  شترازحدیدر پس آزمون ب یتمندین رضایانگیبود. م مارانیبا ب یارتباط کالم یبرا 13/4تا  ماریب

شود. یم مارانیارتباط با ب یدر برقرار هاآن یتمندیرضا شیافزا بیس یپرستار انیبه دانشجو یآموزش مهارت ارتباط :یریجه گینت

 .ندینما یشتریتوجه ب یو عمل یدر دروس نظر یارتباط یهامهارتبه آموزش  یمسئوالن ومدرسان پرستار گرددیم هیتوص

 آموزش ت،یرضا ان،یارتباط، دانشجو واژگان کلیدی:

http://dx.doi.org/10.21859/jhpm-06012
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 آنجا از. (0) است بیمار با پرستار مراقبتی نقش مطلوب ارائه الزمه کلی

 یروین نیترکینزد و بیمارستان انسانی منابع نیترمهم پرستاران که

 رد هاآن کار اساس ارتباط برقراری هستند، بستری هنگام درمان کاری

 .(2) شودیم محسوب بیماران از مراقبت

 اربسی نقش ارتباطی یهامهارت کسب درمانی، و بهداشتی یهاحرفه در

 لبج بخش، اثر درمانی تدابیر اتخاذ بیماری، دقیق تشخیص در مهمی

 یهامهارت واقع در. دارد را هاآن مشکالت حل نیز و بیماران رضایت

 اصلی محور بلکه نبوده، بالینی یهامهارت بر اضافه چیزی ارتباطی

 کیی عنوان به بیمار با صحیح ارتباط برقراری. است بالینی یهامهارت

 آموزش. (4) شودیم محسوب بالینی کار انجام در محوری یهامهارت از

 دایشپی باعث تنها نه پرستاران توسط ارتباطی یهامهارت بکارگیری و

 از برخی پیدایش باعث بلکه ،شودیم هاآن رفتاری تغییرات از برخی

 نشان هاپژوهش. شد خواهد بیمار بالینی شرایط در مثبت تغییرات

 وسطت دستورات نادرست گیری بکار و عمومی شکایات اکثر که دهندیم

 از لکهب نیست درمانی و بهداشتی کارکنان کفایتی بی نتیجه بیماران

 .(3) ردیگیم منشأ ارتباطی مشکالت

 راکاشت به برای ارتباطی یهاروش از مؤثر طور به توانندیم دانشجویان

 یهامراقبت کنندگان ارائه و هاخانواده بیمار، با اطالعات گذاشتن

 گرفته انجام یهاپژوهش برخی نتایج. (13) کنند استفاده بهداشتی

 حد در بهداشتی کارکنان ارتباطی یهامهارت که داده نشان درایران

 نتایج اساس بر که است حالی در این و است ضعیف تا متوسط

 مهم مانع یک مؤثر غیر روابط و ضعیف ارتباطی یهامهارت ،هاپژوهش

 این در. شودیم محسوب بهداشتی یهامراقبت خدمات مطلوب ارائه در

 یبهداشت خدمات کیفیت افزایش برای هاروش مهمترین از یکی زمینه،

 خدمات این دهندگان ارائه به ارتباطی یهامهارت آموزش درمانی، و

 ارتباطی یهامهارت ارزیابی جهت متعددی مطالعات تاکنون. (11) است

 طاهری. است شده انجام آن ارتقای بر آموزش ریتأث و سالمت کارکنان

 آموزش ریتأث تعیین هدف با یامداخله پژوهش یک در همکاران و

 نتایج .دادند انجام بیماران درد برکاهش پرستار به بیمار با ارتباط مهارت

 -بیمار ارتباط برقراری و ارتباطی یهامهارت آموزش که داد نشان

 و مدیران که است الزم لذا. دارد ریتأث بیماران درد برکاهش پرستار

 ار پرستاران ارتباطی یهامهارت ارتقای پرستاران، محترم مسئولین

 به مطالعه یک در نیز همکاران و  Cinar.(12) دهند قرار توجه مورد

 پزشکی دستیاران روی بر ارتباطی یهامهارت آموزش برنامه بررسی

 یهابرنامه دادکه نشان نتایج. پرداختند بیماران رضایت و اورژانس طب

 دستیاران در ارتباط نحوه ارتقای به منجر ارتباطی، یهامهارت آموزشی

 هاآن شکایت کاهش و بیماران رضایت افزایش همچنین و پزشکی

 که گرفتند نتیجه پژوهش یک در همکاران و Bays. (13) شودیم

 دادن در کارآموزان مهارت افزایش باعث ارتباطی مهارت افزایش

. (14) باشدیم وخیم وضعیت با بیمارانی با یهمدل بیان و خبرناگوار

 مراکز ارتقای و رشد در که است عواملی از دانشجویان رضایت نیتأم

 ندفرای از دانش افزایش در دانشجو رضایت بررسی و است ثرمؤ آموزشی

 عالقه و توجه میزان گویای و بوده مفید آن کیفیت و آموزشی

 دهنده ارائه توانایی لذا. (11) است آموزش و یادگیری به دانشجویان

 تعیین نقش مراجعین، با مناسب ارتباط برقراری در بهداشت خدمات

 مطالعه نتایج راستا، این در. دارد مراجعین رضایت میزان در کننده

 یهامراقبت دهنده ارائه بین فردی میان ارتباطات که داد ایینشان

 نظام از افراد رضایتمندی بر مؤثر عامل نیترمهم درمانی و بهداشتی

 پژوهش موضوع، اهمیت به توجه با. (10) باشدیم درمانی و بهداشتی

 میزان بر ارتباطی یهامهارت آموزش ریتأث تعیین هدف با حاضر

 الس ابهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه پرستاری دانشجویان رضایتمندی

 .شد انجام 1333 -34

 روش کار

 آزمون پیش روش به گروه، یک با تجربی نیمه نوع از حاضر پژوهش

 دانشجویان راتمامی پژوهش این نظر مورد جامعه. شد انجام آزمون وپس

 اسالمی آزاد دانشگاه پرستاری دانشکده وچهارم سوم سال پرستاری

 ادندد تشکیل بودند تحصیل به مشغول 1333-34 سال در که ابهر واحد

 اطمینان درصد 31 سطح در نمونه تعداد فرمول از استفاده با(. نفر 233)

 نفرتعیین 31 پژوهش این نمونه تعداد ،1/1 دقت و 21 واریانس با و

 لیست روی از ساده تصادفی صورت به گیری نمونه روش. گردید

 کشی قرعه طریق از و بود شده گرفته آموزش ازاداره که دانشجویان

 حذف آموزشی یهاکالس در نکردن شرکت علت به دونفر. شد انجام

 .شدند

 ؛بود قسمتی سه پرسشنامه پژوهش این در گردآوری ابزار

 وضعیت جنس سن،) دانشجویان چون اطالعاتی شامل آن اول قسمت

. بود( اشتغال وضعیت و ارتباطی یهامهارت از سکونت، وضعیت ،تأهل

 دوره قبل از که افرادی بود، ارتباطی مهارت دوره درباره هم سئوال یک

 .شدند حذف مطالعه از بودند، دیده ارتباطی مهارت

-Queen): "دام-کوئین ارتباطی یهامهارت آزمون" شامل دوم قسمت

Dom Communication Skills Test)  دارای پرسشنامه نیا. بود 

 12) هیجانات مدیریت گروه زیر سه شامل ایگزینه پنج عبارت 34

. باشدمی( عبارت 13) وجود ابراز و( عبارت 12) دیگران ادراک( عبارت

 راکث اوقات، گاهی بندرت، تقریباًهرگز، صورت به عبارت هر هایگزینه

 نمره دامنه. شودمی بندی نمره 1 تا 1 از که است همیشه نسبتاً و اوقات

 هب بسته آزمودنی ستیبایم آزمون این در. باشدیم 123 تا 34 بین آن

 هک( هرگز باًیتقر) گزینه اولین از عبارت متن با خود موافقت میزان

 رینبیشت که( اوقات بیشتر) گزینه آخرین تا موافقت میزان کمترین

 .کند انتخاب دارد، خود در را موافقت میزان

 جهت سندینویم همکاران و پیمان از نقل به (12) وهمکاران شاهجویی

 رجمهت فارسی زبان به پرسشنامه اصلی نسخه ابتدا ابزار، روایی تعیین

 حاتاصال و شد مقایسه اصلی متن با زبان متخصصین وتوسط گردید

 نفر 13 اختیار ابزاردر سپس. گردید اعمال نگارش لحاظ از آن اولیه

 ویرایش را نامفهوم جمالت و سؤاالت تا گرفت قرار دانشگاه مدرسین

 و تکمیل دانشگاه مدرسین نفراز 4 توسط پایان در نهایی ابزار. نمایند

 و وکیلی مطالعه در اینابزار محتوای تاییدروایی برای. گردید دییتأ

 یتخصص های شیباگرا نظر ازمتخصصانوافرادصاحب نفر 14 از همکاران

 نفر،( 2) ینیبال روانشناس( نفر 3) کروانپزش ،(نفر 2) بهداشت آموزش

. (14) شد گرفته بهره( انفر) یاتیآمارح ،(نفر 1) کودکمادرو بهداشت

 .(13) آمد بدست 31/3 کرونباخ آلفای روش هب پرسشنامه این پایایی

 تاریپرس دانشجویان رضایت" ساخته پژوهشگر پرسشنامه سوم، قسمت

 Nursing Students Satisfaction)"بیماران با ارتباط برقراری در

in Communicating with Patients) دارای پرسشنامه این. بود 

 0) بیماران با کالمی ارتباط) مختلف ابعاد از یانهیگز پنج عبارت 20
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 و فردی عوامل ،(عبارت 2) بیماران با کالمی غیر ارتباط( عبارت

 محیط و شرایط و( عبارت) بیمار بالینی شرایط ،(عبارت 4) اجتماعی

. باشدیم 133 تا 20 از آن نمره دامنه. باشدیم( عبارت 0) کار

 ندارم، نظری مخالفم، مخالفم، کامالً صورت عبارتبه هر یهانهیگز

 .است شده بندی نمره پنج تا یک از که است موافقم کامالً و موافقم

 تک تک هانمره مجموع پرسشنامه، کلی نمره آوردن بدست برای

 به مربوط نمره آوردن بدست برای و نموده محاسبه هم با را هاعبارت

. شودیم محاسبه هم با را بعد آن سؤاالت به مربوط نمره مجموع بعد، هر

 باالتر رضایت میزان دهنده نشان باالتر نمره که است ذکر به الزم

 .کسبرع و باشدیم بیماران با ارتباط برقراری در پرستاری دانشجویان

. دش استفاده محتوا روایی روش از پرسشنامه این روایی تعیین برای

 دانشگاه علمی هیات اعضای از تن 13 اختیار در پرسشنامه منظور بدین

 و اصالحات نظرات آوری جمع از وپس قرارگرفت تهران اسالمی آزاد

 لفایآ روش به پرسشنامه این پایایی. گرفت صورت آن در الزم تغییرات

 پژوهش در شرکت شرایط که دانشجویانی از تن 13 شرکت با کرونباخ

 .آمد بدست 33/3 داشتند را

 دست در با پژوهشگر مذکور، یهاپرسشنامه پایایی و روایی تعین از پس

 زادآ دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده ریاست از نامه معرفی داشتن

 اهدانشگ پژوهشی محترم معاونت به ارائه و تهران پزشکی واحد اسالمی

 دانشکده ریاست از اجازه کسب وهمچنین ابهر واحد اسالمی آزاد

 نموده مراجعه پژوهش محیط به ابهر، پرستاری گروه ومدیر پرستاری

 داخل در که جلسه یک در منتخب یهانمونه با قبلی هماهنگی وطی

 اهمیت عنوان، مورد در هانمونه به. شد برگزار ابهر پرستاری دانشکده

 خصوص در پژوهش مورد واحدهای به دادن اطمینان و پژوهش واهداف

 دهی پاسخ زمان در. شد داده توضیح درخواستی اطالعات بودن محرمانه

 احتمالی سئواالت به پاسخگویی جهت پژوهشگر ،هاپرسشنامه به

 در هانمونه توسط هاپرسشنامه تکمیل از پس. داشت حضور هانمونه

 از استفاده با( جلسه یک هفته هر) آموزش ساعته دو جلسه چهار طی

 یک .شد انجام پاسخ و پرسش جلسه و سخنرای پاورپوینت، یدهایاسال

 به بود شده تهیه پژوهشگر توسط که ارتباطی یهامهارت کتابچه عدد

 هانمونه از دوباره آموزش جلسه آخرین از پس ماه یک. شد داده هاآن

 در رضایتمندی میزان و ارتباطی مهارت و آمد عمل به آزمون پس

 تکمیل پژوهش این در. شد سنجیده آموزش از بعد و قبل هانمونه

 حضور در دقیقه 33 مدت در ومناسب آرام محیطی در هاپرسشنامه

 وزر همان در شده تکمیل یهاپرسشنامه سپس. گرفت انجام پژوهشگر

 .شد آوری جمع پژوهش مورد یواحدها از

 چون آماری یهاشاخص و نمودارها آماری، جداول از استفاده با هاداده

 وانحراف میانگین نظیر مرکزی یهاشاخص فراوانی، توزیع جداول

 آزمون از پژوهش یهاهیفرض آماری تحلیل برای و استاندارد

 یهاگروه برای تی آزمون وابسته، تی آزمون اسمیرنف-کولموگروف

 اس زاراف نرم با هاداده. شد استفاده پیرسون همبستگی وضریب مستقل

 .شد تحلیل 21 نسخه اس اس پی

 هاافتهی

 رکتش پرستاری دانشجویان سن میانگین که بود آن از حاکی هاافتهی

 همچنین. بود 23/2 معیار انحراف با سال، 14-23 درپژوهش کننده

 مجرد درصد 4/21: تأهل نظر از و مرد درصد 3/33 و زن درصد 2/00

 4/33 نیز اشتغال با رابطه در. بودند متأهل درصد 2/24 و

 0/03 و شاغل پژوهش در کننده شرکت پرستاری درصددانشجویان

 و شخصی منزل درصددارای 4/21 همچنین بودند، غیرشاغل درصد

 .بودند خوابگاه درصدساکن 2/24

 اسمیرنف-آزمونکولموگروف از هاداده بودن نرمال بررسی منظور به

 رستاریپ دانشجویان رضایتمندی بودکه آن از حاکی نتایج. شد استفاده

 پس و آزمون درپیش وابعادآن، بستری بیماران با ارتباط برقراری در

 (P < 31/3) شدند، توزیع نرمال صورت به 31/3 سطح در آزمون

 میانگین شدکه مشخص 2 جدول نتایج به توجه با .(1 جدول)

 داری معنی تفاوت بعدآزمون و قبل آن ابعاد و فردی بین یهامهارت

 و قبل آن ابعاد و رضایتمندی میانگین همچنین (.P < 31/3) داشتند

 (.3جدول ) (P < 31/3) داشتند داری معنی تفاوت بعدآزمون

 

 بیماران با ارتباط برقراری از رضایتمندی و ارتباطی مهارت متغیرهای بودن نرمال تعیین :1 جدول

 آزمون پس آزمون پیش متغیرها
 P Value آزمون مقدارآماره P Value آزمون مقدارآماره 

 221/3 333/3 043/3 212/3 هیجانات مدیریت

 003/3 221/3 243/3 344/3 دیگران ادراک

 421/3 440/3 414/3 441/3 وجود ابراز

 423/3 020/3 244/3 011/3 فردی بین ارتباطی یهامهارت

 114/3 132/1 311/3 310/1 بیماران با کالمی ارتباط

 130/3 324/1 234/3 324/3 بیماران با غیرکالمی ارتباط

 334/3 323/3 324/3 243/1 اجتماعی و فردی عوامل

 114/3 133/1 034/3 201/3 بیمار بالینی شرایط

 143/3 133/1 313/3 343/1 کار محیط و شرایط

 342/3 334/3 242/3 010/3 رضایتمندی
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 آزمون پس و آزمون درپیش آن های وزیرگروه ارتباطی یهامهارت مقایسه :2 جدول

 P Value زوج آزمون تی آزمون پس آزمون پیش متغیرها

   P Value میانگین P Value میانگین 

 <331/3 24/24 13/3 11/4 21/3 21/3 هیجانات مدیریت

 <331/3 22/23 10/3 13/4 23/3 33/3 دیگران ادراک

 <331/3 04/30 23/3 10/4 22/3 31/2 وجود ابراز

 <331/3 34/12 12/3 23/4 23/3 14/3 فردی بین ارتباطی یهامهارت

 

 پرستاری آزموندانشجویان پس و آزمون درپیش آن ابعاد و بیماران با ارتباط برقراری از رضایتمندی مقایسه :3 جدول

 T P Value آزمون آزمون پس آزمون پیش متغیرها

   P Value میانگین P Value میانگین 

 <331/3 32/14 24/3 13/4 30/3 40/3 بیماران با کالمی ارتباط

 <331/3 44/13 22/3 41/4 32/3 12/3 بیماران غیرکالمیبا ارتباط

 <331/3 34/11 41/3 30/4 13/3 42/2 اجتماعی و فردی عوامل

 <331/3 34/11 43/3 04/3 10/3 44/2 بیمار بالینی شرایط

 <331/3 14/13 20/3 31/4 32/3 43/2 کار محیط و شرایط

 <331/3 11/33 11/3 33/4 12/3. 34/3 رضایتمندی

 میزان بر ارتباطی یهامهارت آموزش ریتأث تعیین با ارتباط در

 یشناخت جمعیت مشخصات از برخی اساس بر دانشجویان رضایتمندی

 های ومهارت رضایت نمره تفاوت ابتدا پژوهش مورد واحدهای در

 ومحاسبات شد محاسبه آزمون پس-آزمون پیش در فردی بین ارتباطی

 جامان نمره براساستفاوت شناختی جمعیت اثرمشخصات بررسی برای

 ستفادها پیرسون همبستگی ازضریب سن همبستگی بررسی برای. شد

 با سن همبستگی داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتیجه. شد

 (.P<  31/3) نبود معنادار فردی بین ارتباطی های ومهارت رضایت

 فردی بین ارتباطی های ومهارت رضایت نمره در تغییر مقایسه برای

 سکونت ومحل شغل تأهل، وضعیت جنسیت، درسطوح دانشجویان

 تی آزمون از دانشجویان فردی بین ارتباطی های ومهارت بارضایت

 سطوح در آزمون پس-پیش افزایش میانگین .شد استفاده مستقل

 تفاوت سکونت ومحل شغل تأهل، وضعیت و جنس متغیرهای مختلف

 (.4جدول ( )P < 31/3) نداشت داری معنی

 

 وحسط در فردی بین ارتباطی یهامهارت و بیماران با ارتباط برقراری از رضایتمندی نمره آزمون پس و آزمون پیش تغیر میانگین مقایسه :4 جدول

 پرستاری دانشجویان در سکونت محل شغل، ،تأهل وضعیت جنسیت،

 فردی بین ارتباطی یهامهارت رضایتمندی متغیرها
 P Value آزادی درجه آزمون آماره P Value آزادی درجه آزمون آماره 

 110/3 31 413/1 441/3 31 224/3 جنسیت

 221/3 31 244/3 404/3 31 123/3 تأهل وضعیت

 144/3 31 3403/1 243/3 31 203/3 شغل

 221/3 31 311/3 100/3 31 414/1 سکونت محل

 بحث

 ردیف بین ارتباطی یهامهارت نمره که است این بیانگر پژوهش نتایج

 در آن دابعا و بستری بیماران با ارتباط برقراری در پرستاری دانشجویان

 آزمون نتایج. داشت افزایش ها آن آزمون پیش با درمقایسه آزمون پس

 و فردی بین ارتباطی یهامهارت میانگین در افزایش دادکه نشان تی

 بنابراین،. معناداراست آزمون پیش به نسبت آزمون درپس آن ابعاد

 دانشجویان فردی بین یهامهارت میزان بر ارتباطی یهامهارت آموزش

 نتیجه نای که دارد ریتأث بستری بیماران با ارتباط برقراری در پرستاری

 (23) همکاران و Hausberg،(13) همکاران و rgaard oNمطالعات در

 .بود آمده بدست نیز

 رتباطا برقراری در پرستاری دانشجویان رضایتمندی نیانگیم همچنین

 الینیب شرایط برای حداقل از آزمون درپیش آن ابعاد و بستری بیماران با

 آزمون درپس. بود بیماران با کالمی ارتباط برای حداکثر بیماران

 برای رینبیشت تا بیمار بالینی شرایط برای کمترین متغیرها نیانگیم

 یکالم ازارتباط رضایت آزمون پیش در. بود بیماران با کالمی ارتباط

 رضایتمندی کل ازحدوسط، بیشتر بیماران با پرستاران وغیرکالمی

  ماربی بالینی شرایط اجتماعی، و فردی عوامل از رضایت و متوسط درحد
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 نیانگیم آزمون پس در. بود متوسط ازحد کمتر کار محیط و شرایط و

 ستریب بیماران با ارتباط برقراری در پرستاری دانشجویان رضایتمندی

 و فراهانی فرمهینی مطالعه در بودکه متوسط حد بیشتراز آن ابعاد و

 آموزش از بعد بیماران در رضایتمندی میزان میانگین نیز همکاران

 .(21) بود کرده پیدا افزایش

 آن بعادا و رضایتمندی میانگین در افزایش دادکه نشان تی آزمون نتایج

 آموزش بنابراین،. است معنادار آزمون پیش به نسبت آزمون پس در

 در پرستاری دانشجویان رضایتمندی برمیزان ارتباطی یهامهارت

 زمونآ پس در. دارد ریتأث آن ابعاد و بستری بیماران با ارتباط برقراری

 بیماران اب ارتباط برقراری در پرستاری دانشجویان رضایتمندی نیانگیم

 العاتمط با راستا هم این که بود متوسط بیشترازحد آن ابعاد و بستری

. بود (21) همکاران و فراهانی فرمهینی و (10) همکاران و مقدم باقیانی

 بخشی اثر تعیین هدف با پژوهشی دانمارک در همکاران و Rask اما

 سرپایی درکلینیک بیمار و پرستار بین ارتباطی یهامهارت آموزش

 آموزش بودن مرتبط آن نتایج که دادند انجام انکولوژی بیماران

 مارانبی با ارتباطشان از پرستاران رضایتمندی بر را ارتباطی یهامهارت

 ارتباطی یهامهارت آموزش ریتأث تعیین با ارتباط در. (21) نکرد تائید

 تجمعی مشخصات از برخی اساس بر دانشجویان رضایتمندی میزان بر

 ایترض با سن رابطه که شد مشخص پرستاری دانشجویان در شناختی

 تأثیرآموزش درنتیجه. نبود معنادار فردی بین ارتباطی هایمهارت و

 فردی بین ارتباطی های ومهارت رضایت میزان بر ارتباطی یهامهارت

 این هک نیست متفاوت دانشجویان سن اساس بر پرستاری دانشجویان

 و فراهانی فرمهینی و ،(10) همکاران و مقدم باقیانی مطالعات با نتیجه

 وضعیت جنسیت، که داد، نشان نتایج. داشت همخوانی (21) همکاران

 فردی بین ارتباطی های ومهارت رضایت با سکونت محل و شغل ،تأهل

 ارتباطی یهامهارت تأثیرآموزش درنتیجه. نیست معنادار دانشجویان

 یپرستار دانشجویان فردی بین ارتباطی های ومهارت رضایت برمیزان

. ستنی متفاوت سکونت محل و شغل ،تأهل وضعیت جنسیت، اساس بر

 نیز (23) همکاران و داوودی بنی ،(22) همکاران و الریجانی معتقد

 همکاران و Nayda -Simmenroth اما. آوردند بدست را نتیجه همان

 یهامهارت در طارتبا آموزش که دادند نشان مطالعه یک در (24)

 و بخشدیم بهبود را پزشکی دانشجویان ارتباطی مهارت بالینی

 .بردند هبهر آموزش از بیشتر پسر دانشجویان به نسبت دختر دانشجویان

 گیری نتیجه

 و بستری بیماران با ارتباط برقراری در دانشجویان رضایتمندی نمره

 داشت افزایش هاآن آزمون باپیش درمقایسه آزمون پس در آن ابعاد

 رضایتمندی برمیزان مدت کوتاه چند هر ارتباطی یهامهارت وآموزش

 آن دابعا و بستری بیماران با ارتباط برقراری در پرستاری دانشجویان

 .داشت ریتأث

 هنگام در هانمونه روانی حاالت. بود ییهاتیمحدود دارای پژوهش این

 قتد همچنین. باشد گذار ریتأث تواندیم هاپرسشنامه به پاسخگویی

( استعداد و هوش) هاآن فردی یهاتفاوت همچنین و دانشجویان

 .بگذارد ریتأث هاآن گویی پاسخ بر تواندیم

 شافزای موجب ارتباطی مهارت از استفاده که پژوهش نتایج به توجه با 

 شودیم پیشنهاد گردیده، پرستاری دانشجویان در رضایتمندی احساس

 یاهمهارت یهاکارگاه بر عالوه پرستاری آموزش ریزی برنامه مسئولین

 تقویت عملی یواحدها در دانشجویان توسط هارا مهارت این آموزشی،

 .کنند

 سپاسگزاری

 ثابت شکوفه دانشجو ارشد کارشناسی نامه پایان حاصل مقاله این

 آزاد دانشگاه در نصرآبادی طاهره دکتر خانم راهنمایی به و دیزکوهی

 نویسندگان. باشدیم 33/0/34 تاریخ در پزشکی تهران واحد اسالمی

 ترممح مسئولین از را خود تشکر و قدردانی مراتب وسیله بدین مقاله

 اندانشجوی ابهر، واحد اسالمی آزاد دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده

 .دارندیم ابراز همراهان تمامی و پژوهش در کننده شرکت پرستاری
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Abstract 
Introduction: Nursing students’ communication skills lead to their health services. The present study aims 
to determine the impact of communication skills training on nursing students’ satisfaction in relation with 
patients. 
Methods: This semi-experimental study consists of one group of pre and posttest. 35 nursing students 
through simple random sampling were selected. Data was collected by a demographic data, “Queen-Dom 
Communication Skills Test” (the validity and reliability has been approved in previous studies), and 
“Nursing Student Satisfaction in Communicating with Patients”. The validity of the questionnaire was 
confirmed by content validity from 10 lecturers and its reliability was measured by Cronbach’s Alpha from 
10 students. Data was analyzed by SPSS/21. 
Results: In pre-intervention stage, the average nursing student satisfaction rate in communicating with 
patients and its different aspects changed from 2.48 in patient’s clinical state (min) to 3.46 in verbal 
communication state (max). In post-intervention stage, the average parameters changed from 3.68 in 
patients’ clinical state to 4.50 in verbal communication state. In post-intervention stage, the average nursing 
student satisfaction rate was more than the average (P < 0.05). 
Conclusions: Communication skills training for nursing students leads to increase in their satisfaction with 
patients. It is suggested that nursing teaches and managers pay more attention to communication skill 
training in both theoretical and practical courses. 
Keywords: Communication; Students; Satisfaction; Training 

http://dx.doi.org/10.21859/jhpm-06012
http://www.jhpm.ir/

	JHPM-05-05-02-Persian
	JHPM-05-05-02-English-Abstract

