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   يپرستار  انيدانشجو  يارتباط  يها مهارت بر   يسينو تيحكا  تأثير 
 

  برادران، اكرم ثناگو  رضا ديحم ،*يباريجو اليل ،يعباس مقدم
  

 

  چكيده
 تأثير نييعت با هدف مطالعه نيا. شود يم فيرا توص يخاص ينيبال تيموقع اي ينيبال داديرو يسينو تيروا اي نويسي حكايتدر مقدمه: 
انجام  گلستان   يپزشك علوم  دانشگاه   يدرمان  يدر مراكز آموزش مارانيب نيبر بال يكارورزان پرستار يارتباط يها بر مهارت نويسي حكايت

  . شد
نفر از  58 يرو 1394كه در سال  بود و شاهد يقبل و بعد از مداخله با دو گروه تجرب يبا طراح ،يمطالعه از نوع مداخله ا نياها:  روش

 ميدر دو گروه تقس يو سپس تصادف يبه روش سرشمار ها نمونه. گلستان انجام شد يدانشگاه علوم پزشك 8و  7ترم  يكارورزان پرستار
؛ اين پرسشنامه نمودند ليرا قبل و بعد از مطالعه تكم ماريبا ب يپرستار انيدانشجو يارتباط يها مهارت  يابيخودارز شنامهو پرس دنديگرد
خود  اتيهر هفته) احساسات و تجرب انيهفته (در پا 8خواسته شد در طول  ياز گروه تجرب. اييد شده بودآن ت ييايو پا ييترجمه و روا قبال

ترين  و همراه سخت ماريبا ب يتجربه ارتباط نيو همراه، بهتر ماريبا ب يتجربه ارتباط نيبه صورت؛ بدتر نيدر بال يرا در طول كارورز
داده  ارشانيمنظور در اخت نيكه به ا ييها در دفترچه Gibbs ) بر اساس مدليشي(بازاند نويسي حكايتلحظه و بر عكس آن را در قالب 

  . مستقل استفاده شد يو ت يتنيو من و لكاكسونيو ،يتست زوج ياز آزمون ت هاتحليل داده يبرا. ندينما ليشده بود، تكم
 شاهد گروه با) 9/172±66/12( يگروه تجرب ينمره مهارت ارتباط درمان نيانگيم نيرا ب يآمار معنادارتست تفاوت  يآزمون تنتايج: 

قبل و بعد از مداخله تفاوت  انيدانشجو ينيارتباط بال تينمره وضع نيانگيم. )P=07/0( نداد نشان مداخله از بعد) 56/21±31/162(
  . )P<05/0نداشت( يمعنادار
اختالف  جادياما سبب ا ،ديگرد يدرمان ينمره مهارت ارتباط شياگرچه سبب افزا نويسي حكايتنشان داد نوشتن  جينتاگيري:  نتيجه
 نيدر بال يارتباط يها مهارت يبه بهبود نسب دتوان مياحتماال يپرستار انيدانشجو ينيدر آموزش بال نويسي . حكايتنشد يآمار معنادار

   .است تر بيشكمك نمايد؛ براي نتيجه گيري نهايي نياز به پژوهش هاي  مارانيب
  

  يشيبازاند ،يپرستار يدانشجو ،يمهارت ارتباط ،نويسي حكايتهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

بالقوه و  يها يياز توانا يا به مجموعه يارتباط يها مهارت
                                                 

مركز  ،يآموزش پرستار يدكترا ،)اريدانش( يباريجو اليلدكتر نويسنده مسؤول:  *
. رانيگلستان، گرگان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك

jouybari@goums.ac.ir  
 يدانشگاه علوم پزشك ،يارشد آموزش پزشك يكارشناس يدانشجو ،يعباس مقدم

 برادران  رضا ديحم )؛ دكترab_moghadami@yahoo.com. (رانيتهران، ا ران،يا
. رانيتهران، ا ران،يا يدانشگاه علوم پزشك ،يولوژيدمياپ ي، دكترا)اريدانش(
)baradaran.hr@iums.ac.irآموزش  يدكتر ،)اريدانش( اكرم ثناگودكتر  )؛

. رانيگلستان، گرگان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يپرستار قاتيمركز تحق ،يپرستار
)sanagoo@goums.ac.ir(  

  23/11/94، تاريخ پذيرش: 10/11/94، تاريخ اصالحيه: 3/11/94مقاله:  تاريخ دريافت

به  توان يكه به كمك آن م شود يگفته م بالفعل فرد
 يبه سطح دنيبخش تا رس يو آگاه رشيقابل پذ يرفتار

موجب  يفرد نيمهارت ب نيا. افتيدست  ياز رابطه عاطف
 ريو استحكام ارتباطات فرد با سا يآسان شدن برقرار

در تعامالت  مؤثرارتباطات . )1(شود يافراد جامعه م
و  يبهداشت يها دهندگان مراقبت هئارا نيكه ب يشمار يب
. است يافتد ضرور مي به صورت روزانه اتفاق مارانيب

پرستاران است كه  يديكل يها از نقش يكي ماريارتباط با ب
و اي  رشد حرفه ،ماريبهبود ب ،منجر به ارتقا مراقبت
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و اعتماد به  ها ييتوانا شيافزا ،پرستار ياجتماع تيشخص
اي  حرفه يشود، استعداد و دستاوردها مي نفس پرستار
را  گرانيد يسازد و احترام و قدردان مي گر او را جلوه

 ييها از جمله گروه يپرستار انيدانشجو. )2كند( مي جلب
 يارتباط يها الزم، مهارت يها آموزش قيهستند كه از طر

در  ييبسزا تأثير ها مهارت نياآموزش  رنديگ مي اديرا 
 تيرضا زانيآن را در م تأثيرعملكرد آنان داشته و 

رسد  مي به نظر. )3توان مشاهده كرد( مي مارانيب
حاشيه قرار ارتباطات بين فردي بين پرستار و مددجو در 

درصد  1/88 يفيمطالعه توص كيدر . )4گرفته باشد(
 ينبالي– يدرمان يها از نظر مهارت يپرستار انيدانشجو

 ديگر در مطالعه. )5ند(اهگزارش شد فيضع يفرد نيو ب
و  يو درمان يارتباط يها مهارت تيفيكارتقاي بر بهبود و 

ارتقاي خاص به منظور  يآموزش يها اضافه كردن دوره
 رازيدانشگاه ش يپرستار انيدانشجودر   ها مهارت نيا

  .)6(ه استشد تأكيد
آموزش است كه در  يادينب يها وهياز ش نويسي حكايت
 مؤثر ينيبال يها تيو مهارت در موقع يسطح آگاه ءارتقا

خود  اتيروش فرد به تجرب نيدر ا. )7(شناخته شده است
وجود  يفعل تيمراجعه نموده و با توجه به آنچه در موقع

آنها  ليتحل و   هياطالعات، تجز آوري جمعدارد به 
و ارائه  ييهنماراستا را نينقش معلم در ا. پردازد يم

به عنوان  نويسي . حكايت)8(بازخورد مناسب است
 نياحساسات و عواطف و همچن انيجهت ب يكار راه

 يها تيقدرتمند جهت كشف باطن افراد در موقع يابزار
در پزشكي نيز، . شناخته شده است يمختلف زندگ

اي بودن  به عنوان يكي از شواهد حرفه نويسي حكايت
هاي مرتبط  منظور تقويت مهارت بهمعرفي شده و از آن 

اي استفاده شده  ي باليني و رفتارهاي حرفهها با فعاليت
روشي است كه  نويسي حكايتكار توأم با . )10و9(است

كند و فكر كردن  عمل و فكر را تلفيق و يا به هم متصل مي
در باره اعمال خود و تحليل منتقدانه آن با هدف ارتقاي 

فرايند . )11(شود مي املاي را ش فعاليت حرفه

شود كه فرد به تجربه  مي زماني شروع نويسي حكايت
 خود مراجعه نموده، آنچه را كه به وقوع پيوسته، مجدداً

آوري و تجربه را دوباره پيش رو گذاشته و به  جمع
در همين راستا، بسياري از . ارزشيابي مجدد آن بپردازد

راهبرد مؤثر  كرا به عنوان ي نويسي حكايتان، نظر صاحب
در دستيابي به دانش اختصاصي و حرفه ايشان مورد 

 يها دنتيمطالعه رز كيدر . )12(اند تأكيد قرار داده
هفته اقدام به  كيسال سوم در طول هر فصل،  يجراح
 تينمودند و در طول هر سال چهار حكا نويسي حكايت

در  ها تيحكا. ديگرد آوري جمعتوسط سرپرست آنها 
 يها مراقبت ميت يو ارتباطاي  حرفه دخصوص عملكر

 ستميو س يابيبه صورت خود ارز يدرمان يبهداشت
نشان داد كه استفاده از  جينتا. بر عملكرد مورد بود يمبتن

تواند موجب  مي يجراح يها دنتيدر رز نويسي حكايت
ارتباط و  يبهبود برقرار نيو همچن يبهبود عملكرد پزشك

  .)13(شود يجراح يها دنتيدر رز گري اي حرفه
اي  و هم از جهت حرفه يشخص دگاهيپرستاران هم از د
 يها داستان دنيخود از شن يو شغل يليدر دوران تحص

و  تياهم بر )Mangino( مانگينو. آموزند مي مارانيب
پرستاران در مقاطع  اتيو تجرب ها تيكاربست حكا

   و تاكيد نموده است يپرستار انيدانشجو يليتحص
در  ها تيتوانند با گنجاندن روا مي انيمرب سديونمي

امكان  يپرستار انيدانشجو يليدروس مقاطع تحص
كرده  اي) را مهNarrative medicine( ييطب روا بيترك

در  ييگردد و نقش طب روا ليتسه مارانيو روند بهبود ب
مورد مطالعه  يفيو ك يكم يها پژوهش قياز طر يپرستار
در  يپرستار انيكه دانشجو يياز آنجا. )14(رديقرار گ

از  ليدر عرصه در دوره گذر تبد يكارآموزمرحله 
ترين  از مهم يكيو  هستند پرستار كيدانشجو به 

لذا در  ،است يارتباط يها هر پرستار مهارت يها مهارت
 نويسي حكايت تأثير يتا به بررس ميمطالعه بر آن شد نيا

در عرصه  كارآموز انيدانشجو يبر مهارت ارتباط
  . ميبپرداز يپرستار
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  ها روش
آزمون قبل و بعد از  يبا طراح يا مطالعه مداخله نيا

جامعه پژوهش . است و شاهد يبا دو گروه تجرب مداخله
 يدانشگاه علوم پزشك يسال آخر پرستار انيدانشجو

. بود ييو ماما يمطالعه دانشكده پرستار طيگلستان و مح
 يبه صورت سرشمار يپرستار 8و  7ترم  يدانشجو 58
در  يو پس از انتخاب به صورت تصادف دنديگرد تخابان

صورت كه در  نيبد ؛و شاهد قرار گرفتند يگروه تجرب
 نويسي حكايتبرگه با نوشته گروه  29جعبه تعداد  كي

برگه با نوشته شاهد قرارداده شد،  29) و ي(تجرب
 ياز داخل جعبه به شكل اتفاق نيكارشناس آموزش بال

 انياساس دانشجو نيو بر ا دخارج و قرائت نمو يا برگه
 آوري جمعابزار . از دو گروه مطالعه قرار گرفتند يكيدر 
ارتباط  يها مهارت يابيمه خود ارز، پرسشناها داده

و همكاران  )xie( زي مار،يبا ب يپرستار انيدانشجو
 ييترجمه و روا ) كه در مطالعه شفاخواه و همكاران5(بود
ه شد تأييد 78/0شاخص اعتبار . ديگرد اييدآن ت ييايو پا
گزارش شده  87/0-95/0كرونباخ  يو شاخص آلفا است
مربوط به اطالعات قسمت اول پرسشنامه . )6(است
پنج  يكه حاو انيدانشجو يليو تحص يشناخت تيجمع

و ترم  تأهل تيوضع ت،يقوم ت،ي، سن، جنسسؤال
و  يدرمان يارتباط يقسمت دوم رفتارها. بود يليتحص

اطالعات،  مؤثردادن، انتقال  كه شامل خوب گوش هيگو 42
 يبرا سازي روابط هماهنگ، آماده جاديمشاركت، ا

دادن به  انيپا ند،ي، كنترل فرآمؤثرارتباط، بهبود  يبرقرار
ت با  سؤاالبه  سخپا. بود يابيو خود ارز يارتباط فيوظا

 5(هرگز) تا  1از  كرتيل يپنج قسمت اسياستفاده از مق
قسمت سوم . بود 210و حداكثر  1) و حداقل نمره شهي(هم

بود كه به  ينيبال يارتباط يپرسشنامه مربوط به رفتارها
 رينحوه ارتباط با سا سؤال 8و در  يابيصورت خودارز

، ها رشته ريسا رسانمد ان،يمرب ،يهمكالس انيدانشجو
 يپرسنل درمان ريپزشكان و سا مار،يهمراهان ب مار،يب

قرار  يابيمورد ارز )...كاردرمان و وتراپ،يزي(پرستاران، ف

 4 اسيت با استفاده از مقسؤاال نيپاسخ به ا. گرفت
و بود راحت)  اري: بس4سخت تا  اري: بس1( كرتيل يقسمت
ارتباط  يدر برقرار يكل يي، تواناسؤال نيآخر نيهمچن

 نيقرار گرفت كه پاسخ به ا يابيتوسط دانشجو مورد ارز
 يلي: خ1( كرتيل يقسمت 5 بندي با استفاده از درجه سؤال
  .خوب) بود يلي: خ5تا  فيضع
و مشغول به  يپرستار يورود به مطالعه دانشجو اريمع

در  يپرستار 8و ترم  7ترم  در عرصه در يكارآموز
 خروج، مهمان اريمع .گلستان بود يپزشك لومدانشگاه ع

  . مدت مطالعه بود يدانشجو ط گريبه دانشگاه د شدن
 مرحله قبل از مداخلهدر  انيهر دو گروه از دانشجو

ارتباط پرستار با  يها تمهار يابيپرسشنامه خود ارز
مدل  اني دانشجو يپس از آن برا. نمودند ليرا تكم ماريب

Gibbs  كي يط يشيبازاند- نويسي حكايت خصوصدر 
احساسات و  افتاد؟،  يچه اتفاق آموزش داده شد:جلسه 

چه  تجربه چه بود؟، نيافكارتان چه بود؟، خوب و بد ا
 يگريد يچه كارها ،د؟يگرفت تيموقع نياز ا يدرس
چه  فتدياگر دوباره اتفاق ب  د؟،يانجام ده ديتوانست مي

خواسته  يگروه تجرب انياز دانشجو. )15(د كرد؟يخواه
در  يخود را در طول كارورز اتيشد احساسات و تجرب

تجربه  نيبه صورت، بدتر مارستانيب يها در بخش نيبال
 ماريبا ب يتجربه ارتباط نيو همراه، بهتر ماريبا ب يارتباط

لحظه و بر عكس آن را به صورت ترين  و همراه سخت
دفترچه  كيبا استفاده از  يشياندباز -نويسي حكايت

(در  تيحكا 8هفته حداقل  8فرمت خاص به مدت  يدارا
 8 انيدر پا. ندينما لي) را تكمتيحكا كيهر هفته  انيپا

. ديگرد ليتكم يارتباط يها هفته مجددا پرسشنامه مهارت
مهارت  يابيشروع، پرسشنامه خود ارزشاهد در  گروه

هفته  8و در طول  ليمرا تك ماريارتباط پرستار با ب
صورت نگرفت و برنامه معمول را  يا مطالعه، مداخله
پرسشنامه مذكور توسط  هفته مجدداً 8 انيداشتند و در پا

خود را  ينيبال يها تيروا يگروه تجرب. ديگرد ليآنها تكم
و همراهان و  ماريبا ب يتجربه ارتباط نيبدتر به صورت
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 كياي  دفترچه حداقل هفته كيهفته در  8بالعكس به مدت 
هفته مجدد پرسشنامه  8 انيدر پا. نمودند ادداشتيبار 

نوشتارها  اتيپژوهش محتو نيدر ا. ديگرد ليمذكور تكم
   .نشد يبررس
 يها و آزمون SPSS-16افزار  با استفاده از نرم ها داده
 كيو ناپارامتر يزوج يتست) و ت ي(ت كيپارامتر يآمار

 P>05/0 يمعنادار) در سطح لكاكسونيو و يتني(من و
و  رهايمتغ يآمار عيتوز يبررس يبرا. شدند ليتحل

برازش -ييكوين  از آزمون ها آزمون نرمال بودن داده
. استفاده شد لكيو -رويو شاپ رنوفيكولموگراف اسم

كه فرض  يدر زمان ها نيانگيقبل و بعد م سهيمقا يبرا
و در  يزوجتست  ينرمال نمودن برقرار بود از آزمون ت

فرض نرمال بودن برقرار نبود، از آزمون  شيكه پ يزمان
  . استفاده شد لكاكسونيو و يتنيمن و

 هيكل. اخالق دانشگاه مصوب شد تهيحاضر در كم پژوهش
محرمانه نگه داشتن  لياصول اخالق در پژوهش از قب

حق خروج از مطالعه بدون  ان،يدانشجو ياطالعات فرد
  . ديگرد تيآگاهانه رعا تيپرسش و اخذ رضا

  
  نتايج
 8و  7ترم  يپرستار يدانشجو 58مطالعه  نيدر ا

 يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار
مونث و  انيدرصد دانشجو 34/60. گلستان شركت كردند

كل افراد  يسن نيانگيم. درصد آنان مجرد بودند 79/63
 درصد 89/56 و 06/23±27/1در مطالعه  كننده شركت

از آنجايي كه  .بود يليتحص 8در ترم  اندانشجوي
 يارتباط يها ممكن است بر مهارت كيمشخصات دموگراف

 يتصادف صيمؤثر باشند تخص يپرستار انيدانشجو
 جيو شاهد انجام گرفت. نتا يها در دو گروه تجرب نمونه

حاصل نشان داد كه دو گروه در موارد مذكور همگن 
  بودند.

 يارتباط يها با پر كردن پرسشنامه مهارت انيدانشجو 
خود را  يها در دو مرحله، مهارت يابيخود ارز به صورت

 يها نمره مهارت نيانگيم. مورد سنجش قرار دادند
بعد از مداخله  يدر گروه تجرب يدرمان يارتباط

   .بود نمره210از مجموع66/12±90/172
 يگروه تجرب يارتباط درمان يها نمرات مهارت سهيمقا

در گروه شاهد قبل از . نبود معنادارقبل و بعد از مداخله 
نبوده و بعد از مداخله  معنادار يمداخله اختالف آمار

نمره مهارت  سهيمقا. بوده است معنادار ياختالف آمار
از  عدو شاهد قبل و ب يتجرب يها در گروه ينيبال يارتباط

  . نبوده است معنادارمداخله 
 يدرمان يمهارت ارتباط تيوضع نييدر خصوص تع

قبل  ها با توجه به نرمال بودن داده ،يپرستار انيدانشجو
تست مستقل و با توجه به نرمال  ياز مداخله از آزمون ت

در گروه شاهد بعد از مداخله از آزمون من  ها نبودن داده
 اريو انحراف مع نيانگيم كيجدول . دياستفاده گرد يتنيو

مطالعه قبل و  يها گروه كيرا به تفك يارتباط يها مهارت
  . )1(جدول دهد مي بعد از مداخله نشان

  
  و شاهد قبل و بعد از مداخله يدر گروه تجرب يارتباط يها مهارتنمره  اريو انحراف مع نيانگيم :1جدول 

 هاي ارتباطي مهارت

 بعد از مداخله قبل از مداخله

  گروه
 مطالعه

 p. value انحراف معيار ميانگين و گروه مطالعه p. value انحراف معيار ميانگين و

 21/0 93/160±61/19 تجربي درماني
 31/162±56/21 شاهد 34/169±10/21 شاهد 133/0 9/172±66/12 تجربي

 187/0 75/24±01/4 تجربي باليني
 24/24±7/3 شاهد 96/25±85/4 شاهد 308/0 41/25±89/4 تجربي

  



  يارتباط يها بر مهارت يسينو تيحكا ريثأت  و همكاران يمقدمعباس 
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 153/  )15( 16: 1395مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 اريو انحراف مع نيانگيشده در م مشاهدهتفاوت همچنين 
معنادار نبود  ياز نظر آمار يدرمان ينمره مهارت ارتباط

)05/0>P(. و  نيانگيم نيمستقل ب يبا توجه به آزمون ت
 انيدانشجو ينيبال يمهارت ارتباط تيوضع اريانحراف مع

 ينيو بال يدر دو گروه تجرب قبل از مداخله يپرستار
با توجه به  نيهم چن .نداشتوجود  يتفاوت معنادار

و انحراف  نيانگيم زي، بعد از مداخله نها نرمال بودن داده
 يمعنادار ياختالف آمار و شاهد يدو گروه تجرب اريمع

  . )P<05/0نداشت (
 يدرمان يمهارت ارتباط تيوضع سهيمنظور مقا به

قبل و بعد از  يدر گروه تجرب يپرستار انيدانشجو
 ياختالف آمار. استفاده شد يزوج يمداخله، از آزمون ت

نادار نبود قبل و بعد از مداخله اگرچه مع يدر گروه تجرب
)07/0=Pدرمان و  يمهارت ارتباط نيانگينمره م ي) ول

به دست آمده نشان دهنده تفاوت و  P زانيم نيهمچن
قبل  يدر گروه تجرب يدرمان ينمره مهارت ارتباط شيافزا

  . )2و بعد از مداخله است (جدول 
 يمهارت ارتباط تيوضع سهيمقا يگروه شاهد برا در

قبل و بعد از مداخله از آزمون  يپرستار انيدانشجو
در گروه  ياختالف آمار. دياستفاده گرد لكاكسونيو

 ينمره مهارت ارتباط درمان نيانگيم. شاهد معنادار نبود
 در كه بود 34/169±1/21گروه در شروع مطالعه  نيدر ا
  . افتي كاهش 31/162±56/21مطالعه به  انپاي

  
  گروه مطالعه و مراحل آزمون كيبه تفك يپرستار انيدانشجو يارتباط يها مهارت تيوضع :2جدول 

 هاي ارتباطي مهارت
 گروه مطالعه

 )قبل و بعد از مداخله( شاهد )قبل و بعد از مداخله(تجربي

 p. value 07/0 26/0 درماني

 p. value 52/0 11/0 باليني

  
  بحث
 يارتباط يها بر مهارت نويسي حكايتپژوهش اثر  نيدر ا

 يدر مراكز آموزش ماريب نيبر بال يپرستار انيدانشجو
قرار  يگلستان مورد بررس يدانشگاه علوم پزشك يدرمان
 يدانشجو 58پژوهش حاصل مشاركت  يها افتهي. گرفت

 يدر دو گروه تجرب 8ترم  و 7ترم  يپرستار
  . بود) ينيبال نويسي حكايت(

 يها نمره مهارت بين پس از مداخلهمطالعه  نيا در
 يدر دو گروه اختالف آمار انيدانشجو يدرمان يارتباط
با  ينيبال نويسي حكايتاگرچه . مشاهده نشد معنادار

 ،همراه بود يدرمان ينمره مهارت ارتباط نيانگيم شيافزا
رود از  مي احتمال. نبود معناداراما اختالف به دست آمده 

مانند ارتباط  كننده عوامل مخدوش يعلل آن وجود برخ
كه منجر به باشد دانشجوها با هم و حجم كم نمونه بوده 

و شاهد و معنادار نبودن  يعدم اثر مداخله در گروه تجرب

 نيا كه دري مطالعات مشابه. است دهيگرد ها آزمون
 يبه بررس بطور عمدهخصوص صورت گرفته است 

بوده  نيدر بال انيدر اعتماد به نفس دانشجو يشيبازاند
درصد 70 و همكاران يدر مطالعه صداقت. است

حس  شيدر افزا يشيمعتقد بودند بازاند انيدانشجو
در  ) و16(بوده است مؤثرو اعتماد به نفس آنها  يتوانمند
 يشيبازاند تأثيردر خصوص  و همكاران يعابد يبررس

درصد از  84 زين يپرستار انيدانشجو ينيدر آموزش بال
و  يحس توانمند شيروش را در افزا نيا انيدانشجو

  . )17دانستند( مي مؤثراعتماد به نفس 
 تيدر وضع ريينشان دهنده تغ جيدر پژوهش حاضر نتا

 مطالعه در دو گروه در دو مرحله ينيارتباط بالنمره 
مطالعه شفاخواه و  جيموضوع با نتا ني، انيست

 يمعنادار) كه ارتباط 5(و همكاران)Xie( زي) 6(همكاران
انطباق ندارد كه اند  دو مهارت را گزارش نموده نيا نيب
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 ريو در سا تر بيشموضوع در حجم نمونه  نيا يبررس
  . دينما مي يرا ضرور ها دانشگاه

مشغول  انيتنها دانشجواين كه مطالعه با توجه به  نيدر ا
 ييو ماما يدانشكده پرستار 8و  7در ترم  ليبه تحص

به عنوان جامعه پژوهش  يهمگ و ندنفر بود 58تعداد 
كم بود و  ليدل همينو حجم نمونه به  دنديانتخاب گرد

وجود گيري  نمونه يها عمال امكان استفاده از روش
و  يدر گروه تجرب انيكه دانشجو ييااز آنج. نداشت

و خوابگاه و دانشكده در تعامل با  ينيبال طيشاهد در مح
به دست  جهيمجاورت بر نت نيرود ا مي احتمالاند  هم بوده

 ليبه دل اما پژوهش اثرگذار بوده باشد نيآمده در ا
موجود  يها و دوره يكارورز يها مكان تيمحدود
دور از هم نگه  و كيامكان تفك يپرستار انيدانشجو

   .داشتن آنها مقدور نبود
آمده  به دست اتيتوجه به مطالعه انجام شده و تجرب با

انجام  ،مطالعه نيانجام ا نيتوسط پژوهشگر در ح
 ريبا استفاده از سااي  مشابه مداخله يها پژوهش
 سهيو مقا يپرستار انيدر دانشجو يآموزش يها روش

در . شود مي شنهاديپ نويسي حكايتآن با روش  جينتا
 يها بر مهارت نويسي حكايتاثر  يمطالعه حاضر بررس

. هفته صورت گرفت 8 يط يو درمان ينيبال يارتباط
 نويسي حكايت شود اثر كوتاه مدت و بلند مدت مي شنهاديپ
. گردد يبررس يدر مطالعات آت هفته) 16و  12هفته،  4(

خواسته شد در هر  كنندگان در مطالعه حاضر از شركت
 نظربه  رديصورت گ نويسي حكايت كيهفته حداقل 

 اي(روزانه  نويسي حكايتدفعات  تأثير يرسد برا مي
 يبررس. است ازين يتر بيش) به مطالعات يهفتگ

 )بر اساس بخشمثال ( يگروهبه صورت  نويسي حكايت

  . رديمد نظر قرار گ ياست در مطالعات آت يضرور زين
  

  گيري نتيجه
هفته  8نشان داد مداخله صورت گرفته (انجام  ها افتهي

 يارتباط يها مهارتارتقاي ) اگرچه سبب نويسي حكايت
شده است اما تفاوت به دست آمده از  يپرستار انيدانشجو

به عنوان  نويسي حكايت يها دوره. نبود معنادار يلحاظ آمار
مهارت  يتواند موجب ارتقا مي احتماالً كه ياز مداخالت يكي

مد  ستيبا مي گردد، نيدر بال يكارورزان پرستار يارتباط
 يها برنامه يبازنگر. رديقرار گ يآموزش انريز برنامهنظر 

جهت  نهيزم نيدر ا سيتدر ها و اصالح روش يآموزش
 به نظر يضرور انيدانشجو يارتباط يها مهارتارتقاي 

در  نيهمراه با تمر يتئور يها اگر آموزش به ويژهرسد  مي
 نيمسؤولو  رانيلذا الزم است مد. باشد ينيبال يها طيمح

 يارتباط يها مهارتارتقاي  يپرستار انيآموزش دانشجو
و با  هندمورد توجه قرار د ليرا در زمان تحص انيدانشجو
 ليمستمر در طول مدت تحص يآموزش يها دوره يبرگزار

  . را فراهم آورند يارتباط يها مهارتارتقاي موجبات 
  

  قدرداني
ارشد آموزش  ينامه كارشناس انيمقاله حاصل پا نيا

و  رانيا ي) دانشگاه علوم پزشكيحضور ري(غ يپزشك
 يمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشك يقاتيطرح تحق

از . است گلستان يدانشگاه علوم پزشك 9401به شماره 
 يو فناور قاتيمعاونت تحق يو معنو يمال تيحما

  . شود مي يقدردان نگلستا يدانشگاه علوم پزشك
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Abstract 
 
Introduction: Narrative writing describes a particular clinical event or situation. The aim of this study was 
to determine the effect of narrative writing on nursing students’ communication skills in teaching hospitals of 
Golestan University of Medical Sciences.  
Methods: This interventional study, with a pretest-posttest design, was conducted in 2015 on 58 student 
nurse interns of 7th and 8th semesters in Golestan University of Medical Sciences. Subjects were selected 
using census method and then randomly divided into an intervention and a control group. Both groups 
completed the self-assessment nursing student-patient communication skills questionnaire before and after 
the intervention. The questionnaire had already been translated and its validity and reliability had been 
confirmed. The students in the intervention group were asked to describe their feelings and experiences 
during eight weeks of internship (at the end of each week) about clinical events as “the worst communication 
experience with patients and accompaniers, the best communication experience with patients and 
accompaniers, the most difficult moment, and vice versa”. They were required to write their experiences in 
the form of narrative based on Gibbs’s model.  Paired t-test, Mann–Whitney, Wilcoxon and independent t 
tests were used for data analysis. 
Results: The t-test showed no statistical significant difference between mean scores of therapeutic 
communication skills in the intervention group (172.9±12.66) and the control group (162.31±21.66) after the 
intervention (P=0.07). The mean scores of clinical communication skills were not significantly different 
before and after the intervention (P>0.05). 
Conclusion: The results showed that although narrative writing improved the score of therapeutic 
communication skills, but the difference was not statistically significant. It seems that narrative writing in 
clinical education of nursing students could improve clinical communication skills; however, more research 
is necessary to further examine this issue. 
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