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  )نويسنده مسئول(دكتراي آموزش پرستاري، استادياردانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اروميه  ١

  يهدانشگاه علوم پزشكي اروم ييو ماما يژه، دانشکده پرستاريو يمراقبت ها يارشد پرستار يکارشناس يدانشجو٢ 
  دانشگاه علوم پزشكي اروميه ييو ماما يدانشکده پرستار، استاديار يدر پرستار يانسان يرويت نيريدكتراي مد ٣

  دانشگاه علوم پزشكي اروميه ،کارشناس آمار٤ 

  مقدمه

ق ارتباط به تبادل ياست که از طر ياجتماع يانسان موجود

 يازهايله نين وسيو بد پردازد يمجانات يو ه ها نگرشاحساسات، 

ـ يپو ينديارتباط فرآ. کند يمن يخود را تام يو روان يجسم ن يا ب

ت متقابـل و  يـ ، کسـب حما يرگـذار يکـه جهـت تاث   هاست انسان

اسـت اسـتفاده    يو بقا ضـرور  ، رشديکسب آنچه جهت تندرست

 و  ها يشهاندند انتقال و تبادل افکار و يارتباط فرآ). ۱(شود  يم
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 م و نمـاد يشتر با استفاده از عاليا بيد دو فرد ياحساسات و عقا

ارتباط موثر  .گر استيکديت ير، کنترل و هدايمناسب به منظور تاث

ام کـه در آن  يـ پ يافـت محتـو  يح و درياست از انتقال صـر عبارت 

ک شخص خلق شده و يآگاهانه و ناآگاهانه توسط  به طوراطالعات 

 ابـد ي يمـ رنـده انتقـال   يبـه گ  يرکالميو غ يکالم يق الگوهاياز طر

ک شـاخص  يبه عنوان  يعيارتباط موثر به طور وس يبرقرار). ۳،۲(

مار در نظر گرفتـه شـده   يام بيو الت يت، همکاريجهت رضا يديکل

  . )۴(است 

 دهنـدگان  هيارا نيب که يشمار يب تعامالت در موثر ارتباطات

 الزم افتد يم اتفاق روزانه صورت به بيماران و يبهداشت يها مراقبت

 و مـاران يب مارسـتان، يب در اتارتباطـ  ياصـل  محور. است يضرور و

 يديــکل يهـا  نقـش  از يکـ ي مــاريب بـا  ارتبـاط  ،هسـتند  پرسـتاران 

 رشـد  مـار، يب بهبـود  مراقبـت،  ارتقـاء  بـه  منجـر  که است پرستاران

بايـد توجـه    .)۶،۵( شـود  يمـ  پرستار ياجتماع تيشخص و يا حرفه

کـه   يزيـ و هـر چ  آورد يمکه پرستار به زبان  يهر سخن کهداشت 

است  ييندهايل دهنده فرآيتشک دهد يممار انجام يمار و با بيب يبرا

فه پرستاران نه يوظ. شود يمکسب  يق اهداف پرستاريکه از آن طر

 ،و درمـان آن اسـت   يمـار يماران در مورد بيدادن به ب يتنها آگاه

مـار، دادن  يب يابيـ توسـط ارز  يرابطـه مـوثر درمـان    کيجاد يا بلکه

و  )۳( باشـد  يمـ مار يت از بيو حما ياطالعات و فراهم آوردن راحت

نه يدر زم ير است که پرستار اطالعات کافيامکان پذ ين امر زمانيا

منجـر بـه عـدم     توانـد  يمـ  يکـاف  يعدم آگـاه  ،ارتباط داشته باشد

  .)۷( گردد يه خدمات مراقبتيت در ارايموفق

 و اهميـت  بيمـار  با ميمستق ارتباط ژهيو مراقبت يها بخش در

 يارتبـاط  يها مهارت از استفاده عدم ابيغ در زيرا ،)۸( دارد الويت

 تمـام  شـه ير بـاً يتقر. افتد يم مخاطره به مارانيب از مراقبت مناسب

 عدم است دهيگرد گزارش و افتاده يکار يها فتيش در که اتفاقات

ـ  مناسـب  يارتباط يها مهارت از استفاده  و دهنـدگان  مراقبـت  نيب

   ).۶،۵( است شده شناخته مارانيب

 هيـ تهو تحـت  مـاران يب گرفتن قرار ليدل به ژهيو يها بخش در

 بخش پرسنل با ماريب يبرا يکالم ارتباط يبرقرار امکان 1يکيمکان

ـ  مـار يب بـا  ارتباط يبرقرار نظر نيا از و ندارد وجود انياطراف و  کي

 پرسـتاران  و ديـ آ يمـ  حسـاب  به ژهيو بخش پرستاران يبرا چالش

 مـاران يب بـا  ارتبـاط  بهبـود  يبـرا  يخاصـ  رفتـار  و ابزار از مجبورند

 حـاالت  ،يبـدن  زبـان  از اسـتفاده  هـا  آن نيتر مهم که کنند استفاده

 دن،يکشـ  ينقاشـ  مـداد،  و کاغذ از استفاده و يچشم تماس چهره،

ـ  بله آن جواب که يسواالت دنيپرس . )۹( باشـد  يمـ  هسـت  ريـ خ اي

ن يمـاران در چنـ  يدرصـد ب  ۶۹ کهنتايج مطالعات نشان داده است 

ک درصـد از  يو  يدرصد از لب خوان ۳۰و  ياز زبان بدن ييها بخش

 ين در حـال يـ ا کننـد  يمارتباط استفاده  يبرقرار يداد براکاغذ و م

و حاالت چهره به  يز اسنفاده از زبان بدنيپرستاران ن يبرا کهاست 

  ). ۱۰،۹( عنوان شده است يدر پرستار يک جز اساسيعنوان 

نــد يمــار و صــحبت کــردن بــا او در فرايمشــورت کــردن بــا ب

بـه حسـاب آمـده کـه باعـث احسـاس        يک بخش اساسي يپرستار

رفته شدن را يمار شده و حس پذيو احساس خوب بودن در ب يمنيا

چرا که ثابت شده اگر ارتبـاط مناسـب بـا     کند يمجاد يمار ايب يبرا

 تفـاوت  بـي ت خود را از دست داده و يمار هويماران برقرار نشود بيب

وي م شدن يمنجر به تسل يو حت کردهبودن  يشده و احساس منف

ويژه نه  يها بخشن پرستاران يبنابرا ).۹( شود يمش يماريدر برابر ب

ماران بپردازننـد  يب يکيولوژيزيف يازهايتنها بايد به برآورده کردن ن

ماران با برقراري ارتبـاط صـحيح   يب يروان يازهايد از رفع نينبا بلکه

  . )۱۱،۹( غافل شوند

از مطالعـات نشــان داده ارتبـاط پرســتاران بــا    ياريج بســينتـا 

را  يز پرسـتاران وقـت کمـ   يـ ران نيو در ا )۷،۵،۳( ماران کم بودهيب

با توجه به ضرورت  ).۱۱( اند دادهماران اختصاص يصحبت با ب يبرا

و  يبـه اهـداف درمـان    يماران جهت دسترسـ يارتباط پرستاران با ب

ت يوضع هدف تعيينه با ن مطالعيماران ايت مراقبت از بيفيارتقاء ک

                                                
1 Mechanical ventilation 
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 ويـژه  يهـا  بخـش  با بيماران بستري در پرستاران يارتباط عملکرد

  .انجام شد هيشهر اروم ير آموزشيو غ يمارستان آموزشيب

  

  کار روش مواد و

ـ  بـه صـورت  پژوهش ن يا در  ،يلـ يتحل -يفيک مطالعـه توصـ  ي

شـهر   ژهيـ و يها بخشه پرستاران شاغل در يکل يبر رو ۱۳۹۰سال

ک سال سابقه کار در يحداقل با  نفر پرستار ۱۹۷ .انجام شده، ياروم

 يجهـت بررسـ  . انتخـاب شـدند   يسرشـمار  به صورت ،ژهيبخش و

استفاده  نامه پرسش ماران ازيپرستاران با ب يارتباط عملکردت يوضع

  .شد

بخـش اول شـامل    .ل شـده بـود  ياز دو بخش تشک نامه پرسش

و بخـش   ها نمونه يت شناختيسوال مربوط به اطالعات جمع هشت

 يرکالميو غ يکالم يارتباط عملکرددر مورد  سوال ۲۱دوم شامل 

 ،اي کتابخانـه بـا اسـتفاده از مطالعـات     کـه ، بود پرستاران با بيماران

و حرفـه   ايـران  بـر اسـاس فرهنـگ کشـور     يمقاالت و منابع علمـ 

 ،يرکالميو غ يسواالت مربوط به ارتباط کالم. تنظيم شد يپرستار

 ۵تـا  ) هرگـز (۱از يـ کـرت از امت يل يا درجـه اس پـنج  يبر اساس مق

   .شد بندي رتبه )شهيهم(

 را نامه پرسش کل نمره ،ها سوالنمرات اين  مجمـوع ميانگين

 بـه  نمـره  چـه  هـر . بود ۱۰۵ تا ۲۱ از آن دامنه که داد يم تشکيل

 .مار بهتـر بـود  يپرستار با ب يارتباط عملکردباالتر باشد  دست آمده

پرستاران با بيماران بستري در  غيرکالميو  کالمي يارتباط عملکرد

و ) ۴۹-۷۶(، متوسط )۲۱-۴۸(ف يويژه به سه سطح ضع يها بخش

ــد) ۷۷-۱۰۵(خــوب  ــوري . تقســيم ش ــي ص ــد رواي ــس از تايي  1پ

 ين اعتبار علميينفر از متخصصان، جهت تع ۱۵توسط  نامه پرسش

 يو کمـ  2کيفـي از روش سـنجش روايـي محتـواي     هـا  نامه پرسش

                                                
1 Face validity 
2 Qualitative Content validity 

، از نسبت روايي ٣کميبه منظور تعيين روايي محتواي . شد استفاده

 ۱۵ شـرکت بـا  ) CVI( ٥و شاخص اعتبار محتوي) CVR( ٤محتوي

بر اساس ميانگين نمـرات  . )۱۳،۱۲( استفاده شدنفر از متخصصان 

، متوسـط شـاخص   نامـه  پرسشهمه عبارات  يمحتو يشاخص رواي

 يوسط شـاخص روايـ  مت. محاسبه گرديد نامه پرسش يمحتو يرواي

بـا   نامه پرسش ييايب پايضر نهايتاً .بود ۸۷۷/۰ نامه پرسش يمحتو

  .دين گردييتع ۹۶/۰ مجدد يياستفاده از روش باز آزما

بـه  و  هع شـد يـ بدون نام و به صـورت کـددار توز   ها نامه پرسش

پرسـش نامـه    ۱۹۷ان ياز م .ل شدنديتکم يروش خود گزارش ده

 شـش کـه   ل و عـودت شـدند  يـ تکم نامـه  پرسش ۱۷۳ع شده يتوز

و  هل ناقص اطالعات از مطالعه خارج شـد يل تکميبه دل نامه پرسش

بـا   هـا  داده. قـرار گرفـت   يپرسش نامه مورد بررسـ  ۱۶۷ت يدر نها

 ياستنباطو  آماري توصيفي يها آزمونو  SPSS16آماري  افزار نرم

مورد تجزيه  >P ۰۵/۰ داري معنيدر سطح  رمنياسپ و مستقل تي

  .و تحليل قرار گرفت

  

  ها افتهي

ــه  ــن مطالع ــردر اي ــه اکث ــا نمون ــل ) درصــد ۸۸( زن ه و متاه

سـال   ۷۸/۳۲ ±۹۹/۵ هـا  نمونهميانگين سني  .بودند) درصد۷/۷۰(

  ).۱جدول شماره ( بود

از  درصـد  ٤/٨٤و  ٢/٨٠ بـه ترتيـب   که اين مطالعه نشان داد جينتا

 و يآموزشـ  يهـا  بيمارسـتان  ي ويـژه هـا  بخـش پرستاران شاغل در 

 خـوب برخـوردار  در سـطح   يکالم يارتباط عملکرداز  يرآموزشيغ

  ).٢جدول شماره (بودند 

                                                
3 Quantitative Content Validity 
4 Cotent Validity Ratio 
5 Content Validity Index 
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  پرستاران شناختي جمعيت مشخصات ينسب و مطلق يفراوان عيتوز ):۱(جدول شماره 

 درصد يفراوان ريمتغ               

 جنس
 ۸۸ ۱۴۷ زن
 ۴/۱۱ ۱۹ مرد

  تاهل تيوضع
 ۳/۲۹ ۴۹ مجرد
 ۷/۷۰ ۱۱۸ متاهل

 نيد
 ۶/۹۷ ۱۶۳ اسالم

 ۴/۲ ۴ يحيمس

 سمت
 ۶/۹۱ ۱۵۳ پرستار
 ۲/۴ ۷ استف

 ۶/۳ ۶ پرستار سر

 اشتغال تيوضع

 ۵/۵۴ ۹۱ يقرارداد
 ۲/۴ ۷ يطرح

 ۶/۱۲ ۲۱ يمانيپ
 ۶/۲۱ ۳۶ يرسم

 کار سابقه
 ۷/۷۰ ۱۱۸ سال ده از تر کم

 ۳/۲۹ ۴۹ سال ده يباال

 التيتحص
 ۴/۹۶ ۱۶۱ کارشناس

 ۳ ۵ سانسيل فوق

 سن
 ۱/۳۷ ۶۲ سال ۳۰ از تر کم

۴۰-۳۰ ۵۶ ۵/۳۳ 
 ۳/۲۹ ۴۹ ۴۰ يباال

  

  ها بيمارستان در مطالعه مورد يها نمونه يکالم ارتباط عملکرد يفراوان عيتوز ):۲(جدول شماره 

	بيمارستان
 جمع خوب يکالم ارتباط متوسط يکالم ارتباط ضعيف يکالم ارتباط

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 يها بيمارستان
 آموزشي

 ۹/۵۷ ۷۰ ۶/۵۲ ۵۱ ۱/۲۷ ۱۹ ۰ ۰  الف
 ۷/۱۵ ۱۹ ۹/۷۸ ۱۵ ۸/۱۵ ۳ ۳/۵ ۱ ب
 ۷/۱۵ ۱۹ ۱۰۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ پ
 ۷/۱۰ ۱۳ ۳/۹۲ ۱۲ ۷/۷ ۱ ۰ ۰ ت

 ۱۰۰ ۱۲۱ ۲/۸۰ ۹۷ ۱۹ ۲۳ ۸/۰ ۱ جمع

  يها بيمارستان
 آموزشي غير 

 ۱۳ ۶ ۷/۶۶ ۴ ۳/۳۳ ۲ ۰ ۰  الف
 ۲/۱۵ ۷ ۷/۸۵ ۶ ۳/۱۴ ۱ ۰ ۰ ب
 ۱/۲۶ ۱۲ ۸/۳۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ پ
 ۷/۴۵ ۲۱ ۸۱ ۱۷ ۱۹ ۴ ۰ ۰ ت

 ۱۰۰ ۴۶ ۸/۸۴ ۳۹ ۲/۱۵ ۷ ۰ ۰ جمع

  

 درصـد  ٤/٨٠و  ٤/٨٨ بيبه ترت که ن مطالعه نشان داديا جينتا

 و يآموزشـ  يهـا  بيمارسـتان  ژهيو يها بخشاز پرستاران شاغل در 

بودنـد   خوب برخـوردار  يکالمغير يارتباط عملکرداز  يآموزش ريغ

   ).٣جدول شماره (

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-833-fa.html


 ناصر شيخي ،رحيم بقايي دکتر ،بيکلومهري شيخ  ،مسلک پاک يمعصومه همت دکتر
 

  پرستاري و مامایی ارومیه دانشکدهدوماهنامه     1391 خرداد و تیر، 37، پی در پی دومهم، شماره ددوره  290

  ها بيمارستان در مطالعه مورد يها نمونه يغيرکالم ارتباط عملکرد يفراوان عيتوز ):۳(جدول شماره 

 بيمارستان
 جمع خوب يغيرکالم ارتباط متوسط يغيرکالم ارتباط ضعيف يغيرکالم ارتباط

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 يها بيمارستان

 آموزشي

 ۹/۵۷ ۷۰ ۷/۸۵ ۶۰ ۳/۱۴ ۱۰ ۰ ۰  الف

 ۷/۱۵ ۱۹ ۲/۸۴ ۱۶ ۸/۱۵ ۳ ۰ ۰ ب

 ۷/۱۵ ۱۹ ۱۰۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ پ

 ۷/۱۰ ۱۳ ۳/۹۲ ۱۲ ۷/۷ ۱ ۰ ۰ ت

 ۱۰۰ ۱۲۱ ۴/۸۸ ۱۰۷ ۶/۱۱ ۱۴ ۰ ۰ جمع

   يها بيمارستان

 آموزشي غير

 ۱۳ ۶ ۷/۶۶ ۴ ۳/۳۳ ۲ ۰ ۰  الف

 ۲/۱۵ ۷ ۴/۷۱ ۵ ۶/۲۸ ۲ ۰ ۰ ب

 ۵۱/۲۶ ۱۲ ۷/۹۱ ۱۱ ۳/۸ ۱ ۰ ۰ پ

 ۷/۴۵ ۲۱ ۸۱ ۱۷ ۱۹ ۴ ۰ ۰ ت

 ۱۰۰ ۴۶ ۴/۸۰ ۳۷ ۶/۱۹ ۹ ۰ ۰ جمع
  

پرستاران شاغل  يکالمارتباط  عملکرد ميانگيندر اين مطالعه 

 ميانگينو  ۵/۵۴± ۵/۷ يآموزش يها بيمارستانويژه  يها بخشدر 

 ير آموزشـ يـ غ يهـا  بيمارستان پرستاران در يکالمارتباط  عملکرد

ر ظـ نشـان دادکـه از ن   مسـتقل  تـي  يآمار آزمون. بود ±۷/۵۲ ۱/۶

ر يــو غ يآموزشــ يهـا  بيمارســتانن يبــ يکالمـ  يارتبــاط عملکـرد 

نتايج ايـن  ). p= ۱۶/۰(وجود ندارد  آماري دار معني تفاوت يآموزش

 يکالمـ ارتباط غير عملکردبه ترتيب ميانگين  کهمطالعه نشان داد 

و  يآموزشـ  يهـا  بيمارسـتان ويـژه   يهـا  بخـش پرستاران شاغل در 

 تــي يآمــار آزمــون. بــود ۸/۳۲±۴/۴و  ۷/۳۴±۳/۴ غيرآموزشــي

ن يبــ يکالمـ غير يارتبـاط  عملکـرد ر ظــنشـان دادکـه از ن   مسـتقل 

وجود  آماري دار معني تفاوت يرآموزشيو غ يآموزش يها بيمارستان

  ).۴جدول شماره (). p=۰۱۲/۰(دارد 

  

  آموزشي و غير آموزشي يها بيمارستان ژهيو يها بخش در بيماران با پرستاران غيرکالميو  کالمي ارتباط عملکرد سهيمقا ):۴(جدول شماره 

  اريانحراف مع  نيانگيم  مارستانيب  ارتباط
  ها نيانگيمسه يآزمون مقا

 t p-valueآماره

  يکالم
  ۵/۷  ۵/۵۴  يآموزش

۴/۱  ۱۶/۰  
  ۱/۶  ۷/۵۲  ير آموزشيغ

  ير کالميغ
  ۳/۴  ۷/۳۴  يآموزش

۵۲/۲  ۰۱۲/۰  
  ۴/۴  ۸/۳۲  ير آموزشيغ

  

در  )نفـر  ۴۷( خـوب  يکالم ارتباطمربوط به  ين فراوانيشتريب

ز مـردان بـا   يـ ت نياز نظـر جنسـ  . ده شـد يسال د ۳۰از  تر کمافراد 

ج آزمـون  ينتـا . بودنـد ف برخوردار يضع يکالم ارتباطدرصد از ۳/۵

سابقه، سن،  با يکالم ارتباطن يکه ب دادرمن نشان ياسپ يهمبستگ

وجود  داري معنيپرستاران رابطه  وضعيت تاهلو تحصيالت جنس، 

  ).۵جدول شماره ( ندارد
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   ژهيو يها بخش پرستاران يکالم ارتباط عملکرد مشخصات جمعيت شناختي با رابطه :)۵(شماره جدول 

  هياروم آموزشي و غيرآموزشي يها بيمارستان

  
  متغير

 کالميارتباط 
  فيضع

 کالميارتباط 
  متوسط

 کالميارتباط 
  خوب

  جمع
جه آزمون ينت

 يهمبستگ
  رمنياسپ

  

  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

۱۲/۰ R=  
۰۹/۰ =p  

  

  سن

    ۱/۳۷  ۶۲  ۸/۷۵  ۴۷  ۶/۲۲  ۱۴  ۶/۱  ۱  سال ۳۰از  تر کم

    ۵/۳۳  ۵۶  ۱/۸۲  ۴۶  ۹/۱۷  ۱۰  ۰  ۰  سال ۴۰-۳۰

    ۳/۲۹  ۱۳۶  ۸/۸۷  ۴۳  ۲/۱۲  ۶  ۰  ۰  سال ۴۰از بيشتر 

  سابقه
  =R ۱/۰  ۷/۷۰  ۱۱۸  ۸/۷۸  ۹۳  ۳/۲۰  ۲۴  ۸/۰  ۱  سال ۱۰از تر کم

۱۸/۰ =p  

  

    ۳/۲۹  ۴۹  ۸/۸۷  ۴۳  ۲/۱۲  ۶  ۰  ۰  سال ۱۰بيشتر از

  جنس
  =R ۰۷/۰  ۴/۱۱  ۱۹  ۷/۷۳  ۱۴  ۱/۲۱  ۴  ۳/۵  ۱  مرد

۲۳/۰ =p  
Chi 
Square ۶/۸۸  ۱۴۷  ۳/۸۲  ۱۲۱  ۷/۱۷  ۲۶  ۰  ۰  زن  

  تحصيالت
 =R ۰۰۵/۰  ۹۷  ۱۶۱  ۴/۸۱  ۱۳۱  ۱۸  ۲۹  ۶/۰  ۱  سانسيل

۹۹/۰ =p  

  

    ۳  ۵  ۸۰  ۴  ۲۰  ۱  ۰  ۰  سانسيفوق ل

  تاهل
 =R ۰۱/۰  ۳/۲۹  ۴۹  ۶/۸۱  ۴۰  ۳/۱۶  ۸  ۲  ۱  مجرد

۲۹/۰ =p  
Chi 
Square ۷/۷۰  ۱۱۸  ۴/۸۱  ۹۶  ۶/۱۸  ۲۲  ۰  ۰  متاهل  

  

خـوب   يکالمـ غير ارتباطي عملکردمربوط به  يفراوانن يشتريب

ج آزمـون  ينتـا . ده شـد يـ سـال د  ۳۰از  تـر  کـم در افـراد  ) نفـر  ۵۱(

سـن،   بـا  يکالمـ غير ارتباطن يرمن نشان داد که بياسپ يهمبستگ

ــه     ــتاران رابط ــل پرس ــعيت تاه ــيالت و وض ــنس، تحص ــابقه، ج س

  ).۶جدول شماره (وجود ندارد  داري معني

  

آموزشي و  يها بيمارستان ژهيو يها بخش پرستاران يکالمغير ارتباط عملکرد مشخصات جمعيت شناختي با رابطه ):۶(جدول شماره 

  هياروم غيرآموزشي

  
  متغير

 غيرکالميارتباط 
  فيضع

 غيرکالميارتباط 
  متوسط

 غيرکالميارتباط 
  خوب

  جمع
جه آزمون ينت

  رمنياسپ يهمبستگ
  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

  
۰۱/۰ R=  
۱۶/۰ =p  

  سن

  ۱/۳۷  ۶۲  ۳/۸۲  ۵۱  ۷/۱۷  ۱۱  ۰  ۰  سال ۳۰از  تر کم
  ۵/۲۳  ۵۶  ۷/۸۵  ۴۸  ۳/۱۴  ۸  ۰  ۰  سال ۴۰-۳۰

  ۳/۲۹  ۴۹  ۳/۲۹  ۴۵  ۲/۸  ۴  ۰  ۰  سال ۴۰از بيشتر 

  سابقه
  =R ۱/۰  ۷/۷۰  ۱۱۸  ۹/۸۳  ۹۹  ۱/۱۶  ۱۹  ۰  ۰  سال ۱۰از تر کم

۲/۰ =p  ۳/۲۹  ۴۹  ۹/۲۶  ۴۵  ۲/۸  ۴  ۰  ۰  سال ۱۰بيشتر از  

  جنس
 R=  X2 ۱۳/۰          ۴/۱۱  ۱۹  ۷/۷۳  ۱۴  ۳/۲۶  ۵  ۰  ۰  مرد

۱/۰ =p  ۶/۸۸  ۱۴۷  ۸/۸۷  ۱۲۹  ۲/۱۲  ۱۸  ۰  ۰  زن  

  تحصيالت
 =R ۰۳/۰  ۹۷  ۱۶۱  ۳/۸۶  ۱۳۹  ۷/۱۳  ۲۲  ۰  ۰  سانسيل

۹۹/۰ =p  ۳  ۵  ۸۰  ۴  ۲۰  ۱  ۰  ۰  سانسيفوق ل  

  تاهل
  R= X2   ۰۴/۰          ۳/۲۹  ۴۹  ۷/۸۳  ۴۱  ۳/۱۶  ۸  ۰  ۰  مجرد

۶/۰ =p  ۷/۷۰  ۱۱۸  ۳/۸۷  ۱۰۳  ۷/۱۲  ۱۵  ۰  ۰  متاهل  

  

ارتباطي پرسـتاران شـاغل در    عملکرددر اين مطالعه ميانگين 

و  ۱۲۸/۹۲±۳۲/۱۷ يآموزشـ  يهـا  بيمارسـتان ويـژه   يهـا  بخـش 

 ير آموزشيغ يها بيمارستانارتباطي پرستاران در  عملکردميانگين 

مستقل نشان دادکه از نظر  تي يآمارآزمون . بود ±۳۴/۹۰ ۹۳/۲۳
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 ير آموزشـ يـ و غ يآموزش يها بيمارستانن يب کل يارتباط عملکرد

  ). p= ۶۲۸/۰(آماري وجود ندارد  دار معنيتفاوت 

  

  و نتيجه گيري بحث

شـاغل در   کـه اکثـر پرسـتاران    نشـان داد ن مطالعـه  يـ ج اينتا

 يکالمـ  ارتبـاطي  عملکرداز  يرآموزشيو غ يآموزش يها بيمارستان

مطالعـه  ج ين مطالعـه بـا نتـا   يـ ا يهـا  افتـه ي .بودنـد  خوب برخوردار

مـاران اعـالم   يدرصـد ب  ۹۱ يدر مطالعه و ،مطابقت دارد ١جانسون

ودنـد و  ب خـوب  کالميارتباط  يکردند که پرستاران قادر به برقرار

 هـا  آنماران اقدامات يکه ب کردند يمرفتار  ها آنبا  يپرستاران طور

درصـد   ۷۵ کهنشان داد  يسبزوار مطالعهج ينتا. )۹(را درک کنند 

 ).۱۴( مطلـوب برخـوردار بودنـد    نسـبتاً  يپرستاران از مهارت کالم

آن رت دارد در يمغـا  ٢ج مطالعـه بـت هـاپ   ين مطالعه با نتايج اينتا

قه طول يک دقياز  تر کمبا بيماران پرستاران  يارتباط کالممطالعه 

در آن  کهشايد علت اين مغايرت به اين دليل باشد  ).۱۵( ديکش يم

مشاهده ارزيابي گرديد، ولي در  به صورتپرستاران  عملکردمطالعه 

ارتبـاطي   عملکـرد خـود را در مـورد    عملکرداين مطالعه پرستاران 

ن مطالعـه  يـ ا يها افتهي .بيان داشتندخودگزارشي  به صورت کالمي

پرسـتاران   زيـ ن يرکالمـ يغ ارتبـاط  يبرقرار انگر آنست که از نظريب

 يياز بـاال يه امتيشهر اروم يها بيمارستان ژهيو يها بخششاغل در 

ج ين مطالعـه بـا نتـا   يا يها افتهي. اند دادهبه عملکرد خود اختصاص 

ـ  مطابقت دارد جانسونمطالعه  مـاران از  ينصـف ب ش از يکه در آن ب

 کردهمثبت  يابيارز يرکالميارتباط غ يبرقرار يتالش پرستاران برا

براي  يرکالميغ يها فنپرستاران از  مطالعه بت هاپدر ). ۹(بودند 

مطالعـه   در). ۱۵( کردنـد  يمـ اسـتفاده   برقراري ارتباط بـا بيمـاران  

دانشگاه  يآموزش يها بيمارستاندر  يان پرستاريدانشجو يسبزوار

                                                
1 Johansson  
2 Beth Happ  

 ف بودنـد يضع يرکالميدر استفاده از مهارت غ کرمان يعلوم پزشک

)۱۴ .(  

ارتبـاط   ياز نظـر برقـرار   کهاز آن بود  حاکينتايج اين مطالعه 

ژه يـــو يهـــا بخــش پرســتاران شـــاغل در   يابيـــارز يرکالمــ يغ

پرسـتاران شـاغل در    يابيـ ارز نسـبت بـه   يآموزشـ  يها بيمارستان

 تر مثبتاز عملکرد خود  يرآموزشيغ يها بيمارستان ژهيو يها بخش

شايد به . بود دار معنيکه اين تفاوت از نظر آماري نيز  يبه طوربود 

شـتر پرسـتاران شـاغل در    يزه بيـ و انگ تـر  کـم  ين سـن يانگيعلت م

 يهـا  بيمارسـتان آموزشي نسبت به  يها بيمارستانويژه  يها بخش

 يهــا بخــششــتر پرســتاران ين اشــتغال بيغيرآموزشــي، و همچنــ

ن يـ از آن ا يناشـ  يو خستگ يط کاريک محيش از يدر ب يوصخص

ـ  داري معنـي ن مطالعـه رابطـه   يـ ا در .نباشـد  دليـل  بـي تفاوت  ن يب

بـا   هـا  آن يارتبـاط عملکـرد  و  ها نمونه يت شناختيمشخصات جمع

بـه  را  يماران تفاوت جنسـ يب يمطالعه الهوت در .ده نشديماران ديب

  ).۱۱( کردند عنوان يک مانع ارتباطي عنوان

 يها بخشت پرستاران شاغل در ين مطالعه نشان داد که اکثريا

خـوب بـا    يارتبـاط  عملکردداراي ه يشهر اروم يها بيمارستانژه يو

مطابقـت   يغميض مطالعه جيبا نتا ها افتهين يا. بيماران خود هستند

 يهـا  مهـارت از  يدرصـد پرسـنل پرسـتار    ۶۸ يدارد در مطالعه و

بـا   هـا  افتهين يا ).۱۶( کردند يمبه صورت مطلوب استفاده  يارتباط

ز اکثر پرسـتاران  ين يدر مطالعه و .ز مطابقت داردين جانسونج ينتا

مـاران هسـتند و   يارتبـاط بـا ب   يکـه قـادر بـه برقـرار     اعالم کردند

ارتبـاط   يپرستاران قادر به برقرار کردند ذکرماران هم يدرصد ب۷۳

   ).۹( بودند ها آنبا 

بـا   يکادر درمـان از درصد  ۶۰ز ين ياشکور ييوسکو مطالعه در

 جين مطالعه با نتايا يها افتهي ).۱۷( داشتندماران ارتباط مناسب يب

درصـد   ۳/۱۴تنهـا   يرت دارد در مطالعـه و يمغـا  يرسـتم  پژوهش

 داشـتند  هـا  هيـ روبا کودکان هنگـام انجـام    يپرستاران ارتباط خوب

ژه يـ و يهـا  بخـش ل باشد کـه در  ين دليد به اين تفاوت شايا). ۱۸(
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اسـت و پرسـتاران    تر کم يعموم يها بخشماران نسبت به يتعداد ب

   .ماران خود دارنديارتباط با ب يربرقرا يبرا يشتريوقت ب

ژه يـ و يهـا  بخـش در  مناسـب  يارتبـاط  عملکرداز  يبرخوردار

 منجـر بـه   و کاسـته مـار را  يب يتـرس و نگرانـ   ،اضـطراب  ،تواند يم

 در ارتقاء ن عمليا که گردد يمار با پرسنل درمانيبشتر يب يهمکار

ن مطالعه يدر ا که اينبا وجود  .دارد يير بسزايمار تاثيروند درمان ب

در  يمـاران بسـتر  يدر ارتباط با ب را ت پرستاران عملکرد خودياکثر

آموزش پرسـتاران در   اما کرده بودند، يابيژه خوب ارزيو يها بخش

لـذا   .اسـت  يک ضـرورت اساسـ  يـ ماران يبا ب يمورد مهارت ارتباط

نظـر عملکـرد    از هـا  بخـش پرستاران شـاغل در   ،گردد يمشنهاد يپ

 يهـا  دوره يبرگـزار شده و با  يابيکنترل و ارزش مارانيبا ب يارتباط

ت يپرستاران در مورد اهم يش برايبه صورت کارگاه و هما يآموزش

 ارتبـاط  يماران و عوارض عـدم برقـرار  يب ارتباط با يو نحوه برقرار

ماران يپرستاران با ب يو عملکرد ارتباط يآگاه مثبت در ارتقاء يگام

  .برداشته شود

  

   تشکرتقدير و 

ارشـد انجـام    يان نامـه کارشناسـ  ين مقاله برگرفته شده از پايا

لـذا پژوهشـگران از    باشـد  يمه ياروم يشده در دانشگاه علوم پزشک

 ييو مامــا ين دانشـکده پرسـتار  يآن دانشـگاه و همچنـ   نيمسـئول 

نويسـندگان مقالـه بـر خـود      نيه کمال تشکر را دارند، همچنياروم

 و خـود را از تمـامي پرسـتاران    تشکرمراتب تقدير و  دانند يمالزم 

و همراهـي داشـتند،    همکاريدر انجام اين مطالعه  کهنفراتي  کليه

  .ابراز نمايند
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