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 مقاله پژوهشی

  ان یدگاه دانشجویبیمار از د - موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار
  هیاروم یو مامائ يدانشکده پرستار يپرستار

  
  ٤*زندهبافنده ي، مصطف٣زادگاننيبا حسي، فر٢نژاد، جواد دهقان١زادهبين حبيحس

 
  25/07/1398تاریخ پذیرش  15/05/1398تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 ريتأث  ماريب پرستار ارتباطات بر ياديز عوامل. باشد مراقبت نديفرآ طول در مثبت رابطه کي توانديم ، ماريب و پرستار نيب مؤثر ارتباطات :هدف و زمينهپيش
. شوند آگاه ماريب با ارتباط بازدارنده عوامل از يپرستار انيدانشجو تا کننديم کمک موانع نيا ييشناسا که شونديم ماريب با مؤثر ارتباط مانع هاآن از يبعض و دارند

  .است يپرستار انيدانشجو دگاهيد از ماريب و پرستار ارتباط يبرقرار موانع يبررس مطالعه نيا از هدف لذا
 باشنديم هياروم يمامائ و يپرستار دانشکده عرصه در يپرستار انيدانشجو نفراز ۱۳۶: شامل نمونه حجم. باشديم يمقطع-يفيتوص  نوع از مطالعه :هاروش و مواد

 اتمشخص اول بخش در که باشديم بيمار -پرستار مؤثر ارتباط برقراري موانع يدوقسمت پرسشنامه هاداده گردآوري ابزار. شدند انتخاب يسرشمار روش به که
 فردي عوامل -۱( طهيح چهار در بيمار -پرستار نيب مؤثر ارتباط يبرقرار موانع  خصوص در يپرستار انيدانشجو دگاهيد به مربوط دوم قسمت و  يشناخت تيجمع

 انجام ياستنباط و يفيتوص آمار و SPSS افزارنرم با هاداده تحليلوتجزيه. باشديم) محيط عوامل -۴ بيمار باليني شرايط -۳  شغلي يهاويژگي -۲  اجتماعي و
  .شد

 نيانگيم با شدهکسب نمره نيترکم و شغلي يهاويژگي طهيح به مربوط ۶۲/۳±۱/۱ نيانگيم با شدهکسب نمره نيشتريب که داد نشان حاضر مطالعه جينتا :هاافتهي
 دستبه نمره دهديم نشان که بود ۳۵/۳±۱/۱  موانع وجود جهت شدهکسب يکل نمره نيانگيم بود ياجتماع – يفرد يهاويژگي طهيح به مربوط ۱/۱±۲۱/۳

  .است اديز ماريب و پرستار نيب ارتباط موانع انيدانشجو دگاهيد از و بوده) ۵/۲ متوسط(  باال به متوسط آمده
 ليعدت جهت در را خود تالش يستيبا يآموزش يستمهايس رانيمد. بود ،مؤثر ارتباط يبرقرار بازدارنده مانع نيترمهم يشغل عوامل مطالعه نيا در :گيرينتيجه

  . ندينما متمرکز ان،يدانشجو ينيبال آموزش تيفيک ارتقاء تيدرنها و ارتباط نيا بهبود منظوربه عوامل نيا اثر
 مؤثر ارتباط ،يپرستار يدانشجو دگاهيد ، بيمار - پرستار ارتباطات موانع، :يکليد يهاواژه

  
 ۶۹۶-۷۰۴ ، ص۱۳۹۸ ذرآ، ۱۲۲درپي ، پينهم، شماره هفدهم، دوره دانشکده پرستاري و مامايي

  
  ٠٤٤-٣٢٧٥٤٩٦١ ، تلفن:، دانشکده پرستاري و مامايي اروميههياروم يعلوم پزشکدانشگاه اروميه، : آدرس مکاتبه

Email: Bafandehzendeh@gmail.com 

  
  مقدمه
 يزندگ ياساس يهامهارتاز  يکيجاد ارتباط درست، يا ينائاتو
 جاد ارتباطيا يز توانائين نظرانصاحباز  يارياست و  بس ياجتماع

 يستم بهداشتيافراد شاغل در س يهاويژگين يترمهمخوب را از 
 يکالم صورتبهانتقال اطالعات عبارت از  ارتباط.)۱(داننديم يدرمان

  .)۲( باشديم ير کالميو غ

                                                             
 رانيه، ايه، ارومياروم يعلوم پزشکدانشگاه پرستاری، ار يدانش ١
 رانيز، ايز، تبريتبر يز، دانشگاه علوم پزشکيتبر يارشد، دانشکده پرستار يکارشناس ٢
 رانيه، ايه، ارومياروم يعلوم پزشکدانشگاه دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری،  ٣
 سنده مسئول)يران (نويه، ايه، ارومياروم يعلوم پزشککارشناس ارشد دانشگاه  ٤

 ، بخصوصيدرمان-يبهداشت يهامحيطدر  ارتباط يمقوله برقرار
با  که ارتباط پرستار استت يمارستان حائز اهميب ينيبال يهامحيط

ارائه دهنده ي هاگروهن يدر ب .)۳( باشديم هاآن نيترمهماز  مار،يب
با  يم و طوالنيکه ارتباط مستق يتنها گروهت سالمت خدمات مراقب

. در پرستاري برقراري ارتباط باشديممددجو دارد گروه پرستاري 
ن ارتباط از نوع ي. ابرخوردار است يت باالئياز اهممار يببا  مؤثر
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ه ياکه پ شوديم يمختلف يمراقبت يبوده و منجر به رفتارها ياحرفه
  .)۴( باشديم يت پرستاريفيبا ک يهامراقبتو اساس 

 با ديمار، پرستار بايبرقراري رابطه جهت کمک به ب منظوربه 
ممکن خواهد بود، ر يجاد ارتباط غيکه بدون آن ا يي ارتباطهامهارت

از نظر  يي مختلفهاگروهماران در يو چون ب. )۶, ۵( آشنا باشد
د يجه بايدارند در نتقرار اقتصادي  و يو فرهنگ ياعتقادي ، اجتماع

م براي هر دو گروه ارائه دهنده خدمات يمشترك و قابل تفهزبان 
ن ارتباط هر يمار) موجود باشد تا ايرنده خدمات ( بي(پرستار) و گ

جه ين نتيبه باالتر يانجام شود تا بتوان در مدت کوتاه ترعيسرچه 
ه تمندي هردو گرويقابل انتظارکه همان ارائه مراقبت استاندارد و رضا

  . )۷(افتيدست  باشديم
 يهانهيهز تنهانهمناسب   ارتباطجاد يدر ا يکادر درمان  يناتوان

ند يماران از فرآيکه ب شوديمبلکه موجب  کنديمجاد يا ياديز
. )٨(ننددا کيپ ينگرش منف يکل طوربهو  باشند يز ناراضيمراقبت ن

ت يفيبهبود ک ، )٩(مار ياز مشکالت و مسائل ب يارتباط سبب آگاه
م يدر ت يش حس مشارکت و همکاريافزا ، )١٠(مار يمراقبت از ب

 يدرمان يهانهيهزکاهش  ، )٩(ش دانش و مهارت ي، افزايدرمان
نسبت به حرفه   هاآنان و همراهان ماريش اعتماد بيو افزا  )۱۱(

  .)۱۱-۹(  شوديم يپرستار
با  که هستند يمهم اقشاراز  گريد يکي، يپرستاران يدانشجو

 نيکه ا. باشنديمدر ارتباط  يم و دائميمستق صورتبهماران يب
قرار  گروه ار هر دويرا در اخت يباارزش يمراقبت يهاتجربهارتباط 

 يراب يدر کسب و آمادگ يان پرستاريدانشجون ارتباط به يا .دهديم
 بخش ديگرعبارتبه و باشديکه کمک کننده م ييهانقشرش يپذ

 و دانشجويان ايحرفه و فردي رشد عامل يادگيري، يندآفر از مهمي
در  . )١٢( است آنان شغلي انگيزه و نفس به اعتماد صالحيت، ارتقاي

 يان پرستاريف دانشجوياز وظا يارتباط مناسب بخش يواقع برقرار
ل به مشارکت در يز تمايماران نياست که ب يدر حال ني. اباشديم

ا ر هاآنبا  يو درمان يان و تعامل اجتماعيدانشجو يريادگيند يفرآ
باط ارت يبا برقرار تواننديم يان پرستاريدانشجو نيبنابرادارند. 

ر د هاآنماران باعث کمک به يبه ب يو روان يزکيح و کمک فيصح
ل، ک فرد مستقيل شدن به يدر برابر مشکالت، تبد هامهارتش يافزا

شوند. لذا  يخود و خودمراقبت يمشارکت آنان در در برنامه درمان
  .)١٣(است  يالزام ينيد بر آن در آموزش باليتاک

 برخي بيماران، با پرستاري دانشجويان ارتباط اهميت وجود با 

 در.باشديم ارتباط اين ت مختل يفيک دهندهنشان مطالعات

 بررسي مورد را پرستاري دانشجويان ارتباطي رفتارهاي كه يامطالعه

 پايان در ولي داشتند مطلوب ارتباط دوره طول در درصد۶۷ داد، قرار
 ارتباطي يهامهارتبررسي  )۱۳(دادندينم اهميت امر اين به دوره،

 داد نشان بيمارستان يك مختلف يهابخش در پرستاري دانشجويان

 ضمن تنها و نبوده برخوردار زمينه اين كافي در مهارت از آنان كه

 .)۱۴(  اندداشته ارتباط بيماران با خدمات ارائه
انجام شد ، در اهواز) ١٣٨٨( و همکاران يپردنجاندر مطالعه 

 يخت، سانبودن حجم کار پرستار اديز مار،يپرستار با ب موانع ارتباط
 يوحر يپرستاران، خستگ يبرا ي، کمبود امکانات رفاهيکار پرستار

بان به ز اننکردن از پرستار، آشنا نبودن پرستار ي، قدردانيو جسم
فاوت تم، خلق تند پرستاران و انتارو پرس انماري، تفاوت سن بيمحل

  .)۱۷-۱۵(  شده استذکر  انماريو ب انپرستار تيجنس بودن
، ينيبال زمان آموزشان پرستاري در ين که دانشجويبا توجه به ا

 اط ارتب يبرقرارمختلف   يهاتيموقعا ي نيروت صورتبهممکن است 
مطالعات متعدد نشان داده است  يو از طرف .مار  مواجه شونديبا ب

ارتباط  يدر برقرار ياحرفه صورتبهپرستاران  -ان يکه دانشجو
ن که يو با توجه به ا )۱۳(  ندارند يعات کافاطالو موثرمناسب 

ي در يادگير توانديمبا بيماران   يپرستار ياهميت ارتباط دانشجو
رضايت بيماران تواما پرستاري نقش مهمي ايفا نمايد و  يهامهارت

پرستاري توجه  يهاپژوهشدر  ،لذا)١٣( درا هم تحت تأثير قرار ده
كمي به بررسي عوامل مرتبط با ارتباط بيمار با دانشجويان پرستاري 

 به بهبود توانديمبررسي اين عوامل  .)١٨(مبذول شده است 
يندهاي ارتباطي دانشجويان با بيماران كمك نموده و باعث بهبود آفر

  .)١٩(باليني شود يهامهارتآموزش و يادگيري 
ن مطالعه نيز طي تجربيات باليني خود با مواردي يپژوهشگران ا

مار مواجه شده و شاهد فقدان يب-ن پرستاريز عدم ارتباط مناسب با
  يان پرستاريدانشجو  ازجملهکافي و مناسب تيم درماني  يآگاه
  .اندبوده

مار ينکه ارتباط پرستار و بيبا توجه به مطالب ذکر شده و هم ا
 ياطالعهمنکه يرد و با توجه به ايقرار بگ يشتريب يد مور د بررسيبا

انجام  يجان غربيآذربا مخصوصاًن مورد در منطقه شمالغرب و يدر ا
موانع برقراري  ين مطالعه با  هدف مطالعه بررسينشده بود لذا ا

و  ٧ ترميپرستاران يدگاه دانشجويبيمار از د -ارتباط مؤثر پرستار
  ١٣٩٧ه در سال ياروم يو مامائ ي(در عرصه) دانشکده پرستار٨ترم 

  .شوديماز ابعاد مختلف انجام 
  

  هامواد و روش
 ١٣٩٧است که در سال  يـ مقطع يفيتوص حاضر از نوع  مطالعه

. جامعه هدف در ديانجام گرد هياروم ييو ماما يدر دانشکده پرستار
در عرصه بودند که  يپرستار انيدانشجونفر از  ١٣٦پژوهش  نيا

 اني. دانشجوانتخاب شدند انيدانشجو ،  تماميتمام شمار صورتبه
ار در ميبا ب ينيکار بالشروع  ابقهسکه  (در عرصه)٨و  ٧ ترميپرستار

رد وا به شرکت در پژوهش بودند ليداشتند و تما يدوران دانشجوئ
وده، ب يروان اي يمشکالت جسمفاقد  يستيبا هاآن .دنديمطالعه گرد
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ل پرسشنامه از يتکمت فرد جهت يمهمان بوده و عدم رضا يدانشجو
  .مطالعه خارج شدند

و  يپردنجان -پرسشنامه محقق ساخته  هادادهابزار گردآوري  
در رابطه با سؤال  ٨. پرسشنامه، در بخش اول )١٥(بودهمکاران 

 -تأهلت يوضع -تيجنس-(شامل سن يت شناختيجمعمشخصات 
سابقه مشكل در برقراري  -محل سكونت -ترم تحصيلي  -مذهب
 شامل وهشودن) و قسمت دوم مربوط به سؤاالت پژشاغل ب -ارتباط

 دگاهيدر رابطه با د کرتيل اريبر اساس مع يانهيگزسؤال پنج  ٣٠ -
 نيب مؤثرارتباط  يبرقراردر خصوص  موانع  يپرستار انيدانشجو

 -١قرار گرفت:  يمورد بررس چهار بعد که در  باشديمپرستار -ماريب
(سئوال  شغلي يهاويژگي -٢)، ٨-١(سئوال  عوامل فردي واجتماعي

عوامل  -٤) و ٢١-١٨(سئوال شرايط باليني بيمار -٣)، ١٧-٩
  ).٣٠-٢٢(سئوال  محيطي

از عبارات پرسشنامه  کيدرجه موافقت خود را با هر  انيدانشجو
کامالً موافق تا کامالً مخالف مشخص شده بود اعالم  ازيامت پنجکه با 

خالفم کامالً م نهيو به گزپنج  ازيموافقم امت کامالً نهيکردند. به گز
 هر ازيامت انيداده شد. سپس بر اساس نظرات دانشجو کي ازيامت
  .دياستخراج گرد هاآن نيانگيم ومحاسبه  يژگيو

 ابزار از روش ييروا نييتع يو همکاران  برا يدر پژوهش پردنجان
که جهت  بيترت ني. بد)١٥(اندکردهاستفاده  يو محتو ياعتبار صور

که قبالً  يانينفر از دانشجو ١٥پرسشنامه، با  يصور يياحراز روا
چهره به  صورتبهرا گذرانده بودند،  يو کارآموز يکارورز يهادوره

 اهنهيگزتناسب و ابهام  زانيم ،يو سطح دشوار شده بهچهره مصاح
 ايو نظرات آنان در مورد نحوه نگارش و گو گرفتندقرار  يموردبررس

را که در فهم آن  يو موارد  شدهاعمالبودن جمالت در پرسشنامه 
 ييروا نيي. جهت تع گرفتندقرار  يموردبازنگرمشکل داشتند، 

خواسته شد، بر اساس  نظرانصاحبو  دياز اسات فرن ١٣از زين يمحتوا
 يريدستور زبان، استفاده از کلمات مناسب، قرارگ تيرعا يارهايمع
پرسشنامه  يمناسب، محتوا يازدهيمناسب خود، امت يدر جا هاتميآ

 هاآنو بر اساس نظرات  نديرا مطالعه و نظرات خود را ارائه نما
  .الزم در پرسشنامه اعمال شد راتييتغ

) روايي محتواي ١٣٨٩و همکاران ( يمطالعه براز پردنجان در
و نظرخواهي از اساتيد و  ياکتابخانهپرسشنامه از طريق مطالعات 

مربيان پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم 
تأمين اعتماد  منظوربهاهواز به دست آمد و  شاپوريجندپزشكي 

علمي از روش همگني دروني (زوج و فرد كردن) استفاده شد كه 
  .)۱۵(د به دست آم قبولقابلو در حد  ٨٥/٠ضريب پايايي 

و  يتوسط پردنجان ١٣٨٧ساخت ابزار در سال  خيتوجه به تار با
 دانشکده ديپرسشنامه  توسط اسات يو محتوا يصور يهمکاران روا

.و ديردگاستفاده  هادانشکده ريسا دياز اسات ازيو در صورت ن يپرستار
که  داستفاده ش مجدداً يداخل يروش همگن مجدد از ييايجهت پا

  به دست آمد. ٨٨/٠
 ماره ه(شياروم ياخالق دانشگاه علوم پزشکته يکم دييتأپس از 

براي  )Ir.Umsu.REC.1397.429ته اخالق يکد کم و۲۹۴۳
ورود به  طي، پس از توضيح به دانشجويان واجد شراهادادهگردآوري 

و  يآگاهانه کتب تيمطالعه در خصوص هدف تحقيق و اخذ رضا
كسب اطمينان از تمايل آنان به شركت در پژوهش، ، پرسشنامه در 
اختيار دانشجويان پرستاري واجد شرايط قرار گرفت و پس از تكميل 

با  يپس از هماهنگ نيبه پژوهشگر برگشت داده شد. سپس، محقق
 يارهايواجد مع  يپرستاران يدانشجو  ستي، ل هاکالسمعاونت امور 

اران پرستان يدانشجو  ازيموردنبه تعداد  را  اندهنمودکسب  مطالعه را 
 يپرستار ان يندگان دانشجوينماسپس، از  .ندينمايمرا انتخاب 

ا ر شدهانتخاب يهانمونهکه  شوديممحل مطالعه تقاضا  دانشکده 
 هادادهگرد آورند تا  دانشکده در  يدو جلسه در مکان اي کيدر 

که  عدد بود ١٣٦ يبرگشت يهاپرسشنامهگردد تعداد  آوريجمع
محرمانه بودن  .اندشدهو عودت داد  پرشده هاپرسشنامههمه 

در  هاکنندهمشارکت ياطالعات با درج نکردن نام و نام خانوادگ
 کتتکت شد.به اطالع يع توسط محقق رعايپرسشنامه و عدم توز

 يارين مطالعه، اختيپژوهش رسانده شد که شرکت در ا يواحدها
(تعداد، آمـار توصـيفي يهاروشبا  آمدهدستبه يهاداده است.

درصد و حداقل  ٩٥نان يفاصله اطم ار ويمعن، انحراف يانگيدرصد، م
نظر  يبررس  تست جهت ي(ت يآمار استنباط) و هادادهو حداکثر 

) در ماريارتباط پرستار و ب يموانع برقرار يمرد و زن  برا انيدانشجو
مورد  يدارمعنيدر سطح   ١٨نسخه  SPSS يآمار افزارنرم

 قرار گرفت. يآمار تحليلوتجزيه
 
  هايافته

 ماريارتباط پرستار و ب يموانع برقرار يمطالعه بررس نياز ا هدف
نفر  ١٣٦مطالعه نظرات تعداد  نيبود که در ا انيدانشجو دگاهياز د

نفر زن  ٧٣نفر مرد و  ٦٣قرار گرفت که  ليمورد تحل انياز دانشجو
 ينمره  کل نيانگيبود. م ٣١/٢١±٤٣/٤  هاآن يسن نيانگيو م بودند
) که ١بود (جدول شماره  ٣٥/٣±١/١موانع   ودجهت وج شدهکسب
) بوده ٥/٢متوسط به باال ( متوسط  آمدهدستبهنمره  دهديمنشان 

و   دباشيم يقو انيدانشجو دگاهياز د ماريو موانع ارتباط پرستار و ب
 يموانع برقرار يهاتميآ هيبه کل انيدرصد پاسخ دانشجو نيهمچن

 .)٢ ولمشخص شد( جد ماريارتباط پرستار و ب
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 ،ينيسابقه کار بال ،تحصيلي ترم، تيجنس، سن شامل( موردپژوهش يان پرستاريدانشجووگرافيک مد مشخصاتتوزيع فراواني  :)١(ول دج
  )ارتباط برقراري در مشكل سابقه

  ار)ين(انحراف معيانگيم  درصد  تعداد  رهايمتغ             
  سن                             

٣١/٢١±٤٣/٤  

  جنس                           
  

  يليترم تحص                     

  مرد
  زن

٦٣  
٧٣  

٣/٤٦  
٧/٥٣  

  هفت
  هشت

٦٤  
٧٢  

١/٤٧  
٩/٥٢  

  ينيکار بالانجام 
  

  ارتباط يسابقه مشکل در برقرار

  يبل
  ريخ

٢٧   
١٠٨  

٩/١٩   
٤/٧٩  

   يبل
  ريخ

٤٩  
٧٨  

٣٦  
٦٤  

 
از  کيهر يبرا شدهکسب نمره نيانگيم مطالعه نيا در

 دگاهياز د ،ماريارتباط پرستار و ب يموانع برقرار يهاطهيح
 نمره نيشتريب ،جينتا نيا طبق .ديگرد مشخص انيدانشجو

 شغلي يهاويژگيطه يمربوط به ح ٦٢/٣±١/١ نيانگيم با شدهکسب
طه يح مربوط به ٢١/٣±١/١ نيانگيم با شدهکسب نمره نيترکم و

  .بود ياجتماع – يفرد يهاويژگي
 يدارا ينيت باليصالح يهاطهيحک از ين هريهمچن

 يطهيحن مطالعه مشخص شد در يکه در ا بودند ييرگروهايز
ن يگانيبا م شدهکسبنمره  نيشتريب ياجتماع – يفرد يهاويژگي

 و مارانيب از ازحدشيب انتظاراترگروه يمربوط به ز ٨٢/٣±١/١
 اختالف مربوط به ٤٢/٢±١/١ن يانگيبا م شدهکسبنمره  نيترکم

 يشغل يهاويژگي طهيح يبررس دربود.  ماريب و پرستار نيب يطبقات

 كمبود رگروهيدر ز شدهکسبن نمره يشتريب که شد مشخص
 نيانگيم با بيمار با ارتباط زمينه در پرستاران مهارت و اطالعات

 با بيمار تماس رگروهيدر ز شدهکسبنمره  نيترکم و ٩٤/٣±٢/١
بود  ٢٩/٢±١/١ نيانگيم با متفاوت روحيات با متعدد پرستاران

ره ن نميشتريب بيمار باليني طيشرا طهيح يبررس درن يهمچن
 رد انتقالقابل يهايماريب به مددجو ابتال رگروهيدر ز شدهکسب
 ن نمرهيشتريب نيترکم و ٦٠/٣±١/١ نيانگيم با بيمار با ارتباط زمينه
 عوامل طهيح دربود.   ٧٨/٢±١/١ نيانگيم با رگروهيدر ز شدهکسب

 يعدالتيب احساس رگروهيدر ز شدهکسبنمره  نيشتريب زين محيطي
 و ٧٢/٣±١/١ نيانگيم با بيمار با ارتباط زمينه در كار محيط در
 متخد ضمن آموزش رگروهيدر ز شدهکسبن نمره يشتريب نيترکم

  بود.  ٢٥/٢±١/١ نيانگيم با ارتباطي يهامهارت
 

 ماريب ارتباط پرستار و يبرقرارموانع  يهاطهيحان به ين پاسخ دانشجويانگيو م يفراوان ):۳جدول (

ن و يانگيم  کامالً موافقم  موافقم  ندارم ينظر  مخالفم  کامالً مخالفم  
  اريانحراف مع

    درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  ياجتماع-يفرد يهاويژگي
 ۴۵/۲±۲۳/۱ ۸/۴ ۴ ۳/۲۴ ۶۵ ۹/۱۱ ۱۰ ۵/۳۴ ۲۹  )۲/۲۶( ۲۲  پرستار و بيمار سن اختالف
 ۰۵/۳±۴۲/۱ ٥/١٢  17 ۶/۲۲ ۱۹ ٩/٥ ۸  ٤/١٠ ۲۱  ٥/٢٣ ۳۲  بيمار و پرستار تيجنس تفاوت

 ۹۴/۳±۰۸/۱ ۳/۳۵ ۴۸ ۲/۴۱ ۵۶ ۳/۱۰ ۱۴ ۶/۹ ۱۳ ۷/۳ ۵  محلي زبان به پرستار نبودن آشنا
 ۲۹/۲±۱۲/۱ ۴/۴ ۶ ۵/۱۲ ۱۷ ۶/۱۷ ۲۴ ۰۰/۳۹ ۵۳ ۵/۲۶ ۳۶  پرستار و بيمار طبقاتي اختالف

 كار محيط از خارج مشكالت
 ۲۵/۳±۱۶/۱ ۸/۱۱ ۱۶ ۲/۳۸ ۵۲ ۸/۲۲ ۳۱ ۶/۱۷ ۲۴ ۶/۹ ۱۳  پرستاران

 فيوظا شرح به بيمار نبودن آشنا
  پرستاران

۸ ۹/۵ ۱۷ ۵/۱۲ ۱۱ ۱/۸ ۷۳ ۷/۵۳ ۲۷ ۹/۱۹ ۱۰/۱±۶۹/۳ 

 ۸۳/۳±۱۰/۱ ۲/۲۷ ۳۷ ۳/۴۳ ۶۷ ۸/۸ ۱۲ ۸/۸ ۱۲ ۹/۵ ۸  پرستاران تند خلق
 يشغل يهاويژگي

 ۵۵/۳±۰۷/۱ ۱/۱۹ ۲۶ ۰۰/۳۹ ۵۳ ۵/۲۳ ۳۲ ۷/۱۴ ۲۰ ۷/۳ ۵  بيماران ازحدشيب انتظارات
 براي رفاهي امكانات كمبود

  پرستاران
۱ ۰/۷ ۲۵ ۴/۱۸ ۱۰ ۴/۷ ۵۲ ۲/۳۸ ۴۸ ۳/۳۵ ۱۰/۱±۸۸/۳ 

 ۰۰/۴±۱۱/۱ ۶/۴۲ ۵۸ ۱/۳۳ ۴۵ ۸/۸ ۱۲ ۲/۱۳ ۱۸ ۲/۲ ۳  پرستاران حقوق بودن ينيپا
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  کامالً موافقم  موافقم  ندارم ينظر  مخالفم  کامالً مخالفم  
ن و يانگيم

  اريانحراف مع
    درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  ياجتماع-يفرد يهاويژگي
 ۸۷/۳±۲۱/۱ ۲/۴۱ ۵۶ ۴/۲۹ ۴۰ ۴/۷ ۱۰ ۹/۱۹ ۲۷ ۲/۲ ۳  پرستاري كار سختي

 ۸۳/۳±۱۴/۱ ۸/۲۳ ۴۶ ۲/۳۸ ۵۲ ۸/۸ ۱۲ ۲/۱۶ ۲۲ ۹/۲ ۴  پرستاري كار حجم بودن اديز
 ۲۲/۳±۱۳/۱ ۴/۱۵ ۲۱ ۲/۲۷ ۳۷ ۷/۲۵ ۳۵ ۲/۲۷ ۳۷ ۴/۴ ۶  پرستاري كار بودن شيفتي

 ۶۳/۳±۲۶/۱ ۹/۳۰ ۴۲ ۹/۳۰ ۴۲ ۹/۱۶ ۲۳ ۲/۱۳ ۱۸ ۱/۸ ۱۱  خود كار به پرستاران يعالقگيب
 ۸۹۳/۳±۰۸/۱ ۴/۳۲ ۴۴ ۶/۴۲ ۵۸ ۰۰/۱۱ ۱۵ ۳/۱۰ ۱۴ ۷/۳ ۵  پرستاران روحي و جسمي خستگي

 اب متعدد پرستاران با بيمار تماس
  متفاوت روحيات

۹ ۶/۶ ۵۳ ۰۰/۳۹ ۲۶ ۱/۱۹ ۳۴ ۰۰/۲۵ ۱۴ ۳/۱۰ ۱۴/۱±۹۳/۲ 

 پرستاران مهارت و اطالعات كمبود
 ۹۳/۳±۰۹/۱ ۸/۱۱ ۱۶ ۱/۴۷ ۶۴ ۴/۱۵ ۲۱ ۴/۲۰ ۲۸ ۱/۵ ۷  بيمار با ارتباط زمينه در

             ماريب ينيبال طيشرا
 ٨٠/٢±٩٩/٠ ٧/٣ ٥ ٨/٢٢ ٣١ ٦/٣١ ٤٣ ۶/۳۴ ۴۷ ۴/۷ ۱۰  قبلي بستري سابقه
 ٧٨/٢±١١/١ ٩/٥ ٨ ١/٢٢ ٣٠ ١/٣٠ ٤١ ٧/٢٨ ٣٩ ٢/١٣ ١٨  همراه وجود

 ١٠/٣±٢٨/١ ٧/١٤ ٢٠ ٤/٢٩ ٤٠ ١/٢٢ ٣٠ ١/١٩ ٢٦ ٧/١٤ ٢٠  بيماري بودن ديشد
 يهايماريب به مددجو ابتال
  انتقالقابل

٦٠/٣±١٥/١ ٥/٢٣ ٣٢ ٢/٣٨ ٥٢ ٤/١٨ ٢٥ ٧/١٤ ٢٠ ١/٥ ٧ 

 ٨٠/٢±٩٩/٠ ٧/٣ ٥ ٨/٢٢ ٣١ ٦/٣١ ٤٣ ٦/٣٤ ٤٧ ٤/٧ ١٠  قبلي بستري سابقه
 ٧٨/٢±١١/١ ٩/٥ ٨ ١/٢٢ ٣٠ ١/٣٠ ٤١ ٧/٢٨ ٣٩ ٢/١٣ ١٨  همراه وجود

 ١٠/٣±٢٨/١ ٧/١٤ ٢٠ ٤/٢٩ ٤٠ ١/٢٢ ٣٠ ١/١٩ ٢٦ ٧/١٤ ٢٠  بيماري بودن ديشد
 يهايماريب به مددجو ابتال
 ٦٠/٣±١٥/١ ٥/٢٣ ٣٢ ٢/٣٨ ٥٢ ٤/١٨ ٢٥ ٧/١٤ ٢٠ ١/٥ ٧  انتقالقابل

 يطيمح عوامل
 ارتباطي يهامهارت آموزش فقدان

 ٤٤/٣±١٠/١ ٩/١٦ ٢٣ ٢/٣٨ ٥٢ ٩/١٩ ٢٧ ١/٢٢ ٣٠ ٩/٢ ٤  پرستاران تحصيل زمان در

 خدمت ضمن آموزش فقدان
 ٢٥/٣±٠٧/١ ٩/٥ ٨ ٥/٤٨ ٦٦ ٤/١٥ ٢١ ٥/٢٣ ٣٢ ٩/٥ ٨  ارتباطي يهامهارت

) درماني -رفاهي( امكانات كمبود
  بيماران براي

٤٩/٣±٦٩/٢ ٢/١٣ ١٨ ٤/٣٢ ٤٤ ٩/٢٧ ٣٨ ٦/٢٠ ٢٨ ١/٥ ٧ 

 هليوسبه فيوظا درست ندادن انجام
 ٤٩/٣±٢٣/١ ٨/٢٢ ٣١ ٠٠/٣٦ ٤٩ ٩/١٦ ٢٣ ٢/١٦ ٢٢ ١/٨ ١١  كاركنان بيمارستان ريسا

 ٥٣/٣±١٢/١ ٤/١٨ ٢٥ ١/٤٤ ٦٠ ٧/١٤ ٢٠ ٤/١٨ ٢٥ ٤/٤ ٦  بيماران اتاق بودن يربهداشتيغ
 ٠٥/٣2±٢٣/١ ٧/١٤ ٢٠ ٠٠/٢٥ ٣٤ ٣/٢١ ٢٩ ٤/٢٩ ٤٠ ٦/٩ ١٣  بيماران درمان باالي نهيهز

 ٧٢/٣±٢٤/١ ١/٣٣ ٤٥ ٦/٣٤ ٤٧ ٣/١٠ ١٤ ٢/١٦ ٢٢ ٩/٥ ٨  كار محيط در يعدالتيب احساس
والن از مسئ نكردن قدرداني
 ٠٠/٤±١٣/١ ٦/٤٢ ٥٨ ٨/٣٣ ٤٦ ٦/٦ ٩ ٧/١٤ ٢٠ ٢/٢ ٣  پرستاران

 در پرستاران مشاركت عدم
  محيط كار يهايريگميتصم

٧٠/٣±١٧/١ ٧/٢٨ ٣٩ ٦/٣٤ ٤٧ ٩/١٦ ٢٣ ٥/١٢ ١٧ ١/٥ ٧ 

  
 يبرقرار موانع يبرا، هاترم نيبدر  انيدانشجو اتنظر سهيمقا
 نيب هک نشان داد تست يت آزمون به توجه با ماريب و پرستار ارتباط

 و )۲۱/۳±۹۰/۱( ٧ترم  انيدانشجوتوسط  شدهکسب ازيامت نيانگيم
 يدارمعني تفاوت يآمار لحاظ به)۸۱/۳±۱۲/۰( ٨ترم  انيدانشجو

 .)=P ۰۱۰/۰(دارد وجود

 موانع يبرا زن و مرد انيدانشجو اتنظر سهيمقا درن يهمچن
 خصمش تست يت آزمون به توجه با ماريب و پرستار ارتباط يبرقرار

 و)۲۸/۳±۹۸/۰( مرد انيدانشجو ازيامت نيانگيم نيب که شد
 يدارمعني تفاوت يآمار لحاظ به)۴۹/۳±۱۰/۱( زن انيدانشجو

متوسط  آمدهدستبهنمره  دهديم نشان که. ) =P 0/4( ندارد وجود
 آمدهدستبه نمره دهديم نشان ، که) بوده٥/٢به باال ( متوسط 
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 موانع انيدانشجو دگاهيد از و بوده) ٥/٢ متوسط(  باال به متوسط
  اد است.يز ماريب و ن پرستاريب ارتباط
  
 بحث

 در مورد يان پرستاريدگاه دانشجويد ين مطالعه، بررسيهدف ا
پژوهش  نينتايج امار بود. يب-ن پرستاريب مؤثرارتباط  يموانع برقرار

ر مايارتباط پرستار و ب يبرقرارموانع ان يکه اکثر دانشجو نشان داد
، هاافتهين يهمچن .در سطح متوسط به باال ارزيابي كرده بودندرا 

 ،مؤثرارتباط  يموانع برقرار يهاطهيحان در يدانشجو نشان داد که
 طيشرا را در ازيامت نيترکم ، شغلي يهاويژگيرا در  ازيامت نيشتريب

  کرده بودند. گزارشباليني بيمار 
موانع  نيترمهمنشان داد که ) ۱۳۹۴( راهدار و همکارانمطالعه 

باط عدم ارت بود. يطيو مح يبعد شغل انيدانشجو دگاهياز د يارتباط
 نيرتکمو (متوسط به باال) گزارش کرده بودند  درصد ۸۰را  مؤثر يقو

 جيکه با نتا .)۲۰(بود ينيو بال يشامل بعد فرد يموانع برقرار
باط ارت يموانع برقرار  انيمطالعه که اکثر دانشجو نياز ا آمدهدستبه

 ورا در سطح متوسط به باال ارزيابي كرده بودند  ماريپرستار و ب
 ازيمتا نيشتري، بمؤثرارتباط  يموانع برقرار يهاطهيحدر  انيدانشجو

 طيرا در شرا ازيامت نيترکم، يحرفه ا-شغلي يهاويژگيرا در داشتن 
و  يلزوم بررس که  دارد خوانيهم باليني بيمار گزارش کرده بودند

 دياب مارانيبپرستاران در ارتباط با  يطيو مح يحل مشکالت شغل
  .رديمدنظر قرار بگ شتريب

ان در ي) نشان داد که دانشجو۱۳۹۲و همکاران( يمطالعه نخع
ن را در داشت ازيامت نيشتريب، مؤثرارتباط  يموانع برقرار يهاطهيح

 بر ارتباطن مانع يترمهم عنوانبهرا  ياحرفهعوامل  شغل يهاويژگي
و  ي. مطالعه براز پردنجان)۱۲(گزارش کرده بودند بيمار -دانشجو

در  ين بعد شغليهم دهندهنشان) در اهواز هم ۱۳۸۸همکاران (
ج ي. که با نتا)۱۵( باشديم ماران يان با بيارتباط دانشجو يبرقرار

موانع  يهاطهيحدر  انيدانشجون مطالعه که ياز ا آمدهدستبه
 يهاويژگيرا در داشتن  ازيامت نيشتري، بمؤثرارتباط  يبرقرار
مديران دارد.  خوانيهمگزارش کرده بودند  يحرفه ا-شغلي

يل تعد در جهتآموزشي و درماني بايستي تالش خود را  يهاستميس
 ارتقاي كيفيت تيدرنهابهبود اين رابطه و  منظوربهاين عوامل  اثر

  .آموزش باليني دانشجويان، متمركز نمايند
  نيترياصلمشخص شد که  يشغل يهاويژگي طهيح يدر بررس

كمبود اطالعات و مهارت پرستاران در زمينه ارتباط با بيمار و   ،مانع
تماس بيمار با پرستاران متعدد با روحيات متفاوت  ،ازيامت نيترکم

                                                             
1 - .Meehan 
2 -Moakly& Usher 

خواهد  ريپذامکان يزمان يواقع يارائه خدمات درمان ذکر شده است.
خدمات مراقبت سالمت،  دهندگانارائهبود که پرستاران و 

 باشند درالزم را در ارتباط با مردم و جامعه آموخته  يهامهارت
بر  مؤثرعوامل  يبه بررس) که ۱۳۹۰مان خواه و همکاران(يپژوهش پ

دگاه پرستاران پرداخته است،  مشخص شد که يمار از ديارتباط با ب
مار، داشتن علم و دانش يبا ب مؤثرارتباط  يدر برقرار مؤثراز عوامل 

  . )٢١(مناسب آن است يو اجرا يارتباط يهامهارتنه يدر زم
مشخص شد که  ياجتماع - يفرد يهاويژگي طهيح يدر بررس

 ازيامت نيترکمو  مارانياز ب ازحدشيبانتظارات  ،مانع  نيترياصل
مطالعه . که با  تذکر شده اس ماريپرستار و ب نيب ياختالف طبقات

و  يبا مطالعه محمد و)١٥(در اهواز  )١٣٨٨( و همکاران يپردنجان
انتظارات انجام شده بود  الم يدر ا يهمکاران دانشگاه علوم پزشک

ج يکه با نتابعد  ن يدر هم شدهگزارشماران يب ازحدشيب
موانع  يهاطهيحدر  انيدانشجون مطالعه که ياز ا آمدهدستبه

 يفرد يهاويژگيرا در داشتن  ازيامت نيشتري، بمؤثرارتباط  يبرقرار
  .)۲۲(دارد خوانيهمگزارش کرده بودند  ياجتماع –

 نيترياصلعوامل محيطي مشخص شد که  طهيح يدر بررس
 و در محيط كار در زمينه ارتباط با بيمار با يعدالتيبمانع احساس 

ارتباطي ذکر  يهامهارتفقدان آموزش ضمن خدمت  ازيامت نيترکم
 يعدالتيباحساس در اهواز  )١٣٨٨( و همکاران يشده است. پردنجان

 يهاردهدر  مؤثرارتباط  يگر عوامل در برقراريط کار را از ديدر مح
احساس ز ي) ن٢٠١١و همکاران( ١مهان )١٥(اندکردهذکر  يبعد

و فقدان  ي، استقالل کار پرستارکار طيدر مح يعدالتيب
فقدان . )٢٣( اندکردهر عوامل ذکر يسا ازجملهرا  گيريتصميم

را در  ازيامت نيترکمارتباطي که  يهامهارتآموزش ضمن خدمت 
 يو همکاران دانشگاه علوم پزشک يبعد دارد با مطالعه محمد نيا
: فقدان يطيمطالعه در مورد عوامل مح نيدر ا. ندارد يناخوهم الميا

 يموانع برقرار نيترمهم، يارتباط يهامهارتآموزش ضمن خدمت 
  .)٢٢(ارتباط بودند 
 نيترياصلباليني بيمار مشخص شد که  طيشرا طهيح يدر بررس

ار در زمينه ارتباط با بيم انتقالقابل يهايماريبمددجو به  ابتالمانع 
 يپردنجانوجود همراه ذکر شده است.در مطالعه  ،ازيامت نيترکمو  

و کروجر ٣)، ۲۰۰۱وشر(يو  يمانکل٢، ) در اهواز١٣٨٨و همکاران (
 عنوانبه انتقالقابل يهايماريبترس از ابتال به )، ۲۰۰۰(همکاران

, ١٥(طه قرار داردير حين ساييدر رده پا مؤثرارتباط  يعامل برقرار
 يماران عفونيط مراقبت از بي.ارتقاء امکانات و شرا )٢٥, ٢٤

ن بعد دارد ياز را در اين امتيترکماست.وجود همراه که  کنندهکمک

3-Kruijver 
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 يخونهمالم يا يو همکاران دانشگاه علوم پزشک يبا مطالعه محمد
ن عامل يترمهم عنوانبهمار يندارد که در مطالعه مذکور وجود همراه ب

که  دانکردهمار گزارش يب ينيط باليارتباط در خصوص شرا يبرقرار
 .)٢٢( باشديمن مطالعه در تناقض يبا ا

 ؤثرمارتباط  يدر برقرار مؤثرعوامل  يبه بررس صرفاًن مطالعه يا
ته ه پرداخياروم يپرستار انيدانشجودگاه ياز د ماريب-پرستار نيب

اط ياحت د بايان باير دانشجويج به ساين نتايم ايتعم نيبنابرااست 
وجود نداشت  ياعمدهدر طول انجام پژوهش مشکالت رد. يصورت گ

مطالعه فقط از  نيدر ا ،کهنياپژوهش  يهاتيمحدوداز  يول
ادر ک رياستفاده شد و نقطه نظرات سا انيو نظرات دانشجو هادگاهيد

 شنهادي. لذا پديو پرستاران لحاظ نگرد يپرستار رانيمثل مد يدرمان
 ريبا مشارکت پرستاران و سا و تربزرگمطالعه با ابعاد  کي گردديم

 رديگ انجامر مطالعات ين مطالعه با سايج ايسه نتايو مقا  يکادر درمان
ود در جهت بهب مؤثر يشود تا گام انينما شتريموضوع ب نيتا ابعاد ا

    .برداشته شود يپرستار  يارتباط يهاوهيش
  

 گيرينتيجه
ن ابعاد چهارگانه عوامل يج مطالعه حاضر نشان داد که از بينتا

 يرستاران پيمار، دانشجويب-ن پرستاريب مؤثرارتباط  يدر برقرار مؤثر

ط يعوامل و شرا کهدرحالياز را دادند، ين امتيشتريب يبه عوامل شغل
 يرکه برقرا يآنجائاز  .اندکردهگزارش  ترتياهمکممار را يب ينيبال

ج مثبت از درمان، يدر به دست آوردن نتا ي، عامل مهممؤثرارتباط 
ام انج يهامراقبتمار از يب يتمنديزان رضايش ميکاهش تنش و افزا

 يهامراقبتاز  يريناپذاجتنابن موضوع جنبه يشده است و ا
 يزشآمو يهابخش نيمسئول نيبنابرا،  دهديمل يرا تشک يپرستار
 عوامل نيبه حداقل رساندن ا ايدر جهت کاهش و  يستيبا يو درمان

 خدمات تيفيارتقاء ک تيدرنهارابطه و  نيجهت بهبود و ارتقاء ا
  .نديتالش نما يپرستار
  

  يقدردانتشکر و 
 يدانشگاه علوم پزشک يدانشجوئقات يتحق تهيکمن طرح در يا

ه قرار گرفته است. ک دييتأه مورد ياروم يو مامائ يو دانشکده پرستار
 .شوديم يقدردان يمعاونت پژوهش يمال يهاحمايتاز  لهيوسنيبد

عه ن مطاليکه در انجام ا يز پرستاريان عزيه دانشجوين از کليهمچن
. و شوديمر و تشکر يمانه تقديرا داشتند، صم يت همکارينها

 وجود ندارد. يتضاد مال گونههيچ
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Abstract 
Background & Aims: Effective communication between nurse and patient creates a positive 
relationship throughout the care process. Various factors affect the communication between the nurse 
and patient, and some of them prevent effective communication with the patient.  Identifying these 
barriers will help nurses recognize the factors that prevent effective communicate with the patient. 
Therefore, the aim of this study was to investigate the barriers of nurse-patient communication between 
nursing students. 
Materials & Methods: In this descriptive-cross sectional study, the sample size includes 136 nursing 
students of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. Data were collected through a barriers to effective 
communication between nurses- patients questionnaire. The first part of the questionnaire consisted of 
questions about the demographic characteristics and the second part included five-point Likert scale 
questions concerning the viewpoint of nurses. Data were analyzed using SPSS software and descriptive 
and inferential statistics. 
Results: The results of this study showed that the mean age of students was 23.31 ± 4.43. The range of 
occupational features with a mean of 3.62 ± 1. 1 was the highest and the clinical conditions of the patient 
with an average score of 3.7 ± 1/3 were the lowest. The average score for the presence of barriers 
was3.35 ±1.1, indicating that the score was moderate to high (average of2.5), and the barriers of 
communication between the nurse and the patient were strong from the viewpoint of the students. 
Conclusion: Occupational factors have the greatest impact on barriers to effective communication. 
Educational and therapeutic departments should reduce or minimize these factors in order to improve 
this relationship and ultimately improve the quality of nursing education. 
Keywords: Barriers, Nurse-Patient Communication, Nursing Student's Viewpoint, Effective 
Communication 
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