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 يمراقبت ينقش بر رفتارها يفايبه روش ا ماريآموزش ارتباط با ب تأثير
  يتجرب مهيمطالعه ن كي: يپرستار انيدانشجو

 
  انيسطان رضايعل، *بانيمهناز خط، يفاطمه كرباس

  
 

  چكيده
آموزش ارتباط با  تأثير يمطالعه جهت بررس نيلذا ا. شود يپرستار ينيآموزش بال يتواند سبب ارتقا مي محور-دانشجو يها روشمقدمه: 

  . انجام شد يپرستار انيدانشجو يمراقبت ينقش بر رفتارها يفايبه روش ا ماريب
به طور ، يگروه كارآموز 15 نياز ب. انجام گرديد 1394حاضر در دانشگاه علوم پزشكي همدان سال  يتجرب مهيمطالعه نها:  روش
 انيدانشجو. نفر) انتخاب شدند 32گروه تحت آموزش متداول (شاهد=  4 نفر) و 32=ينقش (تجرب يفايگروه جهت روش ا 4، يتصادف

 يها مهارت ليست چك، كيپرسشنامه اطالعات دموگراف. نمودند افتيدر نقش يفايبه روش ا را ماريارتباط با ب يها مهارت، يگروه تجرب
-يت، مستقل يبا استفاده از آزمون ت ها داده. شد ليتكم يدوره كارآموز يدر بدو و انتها Wolf يمراقبت يپرسشنامه رفتارها و يارتباط
  . شد ليتحل ناني% اطم95با  انسيكووار زيآنال، يزوج

از )47/83±56/23با ( بيگروه شاهد به ترت انيارتباطي دانشجو يها مهارت زيو ن يميانگين نمره رفتار مراقبت، در بدو مطالعهنتايج: 
) تفاوت 78/4±37/2) و (87/77±34/29با ( بيبه ترت تجربي و گروه نمره 31از مجموع  )87/3±86/1(و  نمره 220مجموع 
) و 28/172±14/15(با  ينمرات رفتار مراقبت نيانگيم يتقاار، اما بعد از مداخله. نداشتند گريكدي) با P<05/0( يمعنادار آماري
  .) بودP>001/0( رمعنادانسبت به گروه شاهد  ) در گروه تجربي22/26±86/2(با  يارتباط يها مهارت
حين و پايان ، در ابعاد شروع يارتباط يها مهارت ينقش باعث ارتقا يفايروش ا يريبه كارگ، مطالعه نيا جيبا توجه به نتاگيري:  نتيجه

  . شد يمقطع كارشناس يپرستار انيدانشجو يمراقبت يبخشيدن به ارتباط و رفتارها
  

  يپرستار يدانشجو، يمراقبت يرفتارها، ماريا بارتباط ب، نقش يفايا، آموزشهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  
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نموده است كه  هيتوص كايامر يپرستار يانجمن مل
به سمت  ينظر آموزش پرستار ديح و تجداصال
و  نياول. )2(ابديمحور توسعه -مراقبت ييها برنامه
مراقبت  يريادگي ومكان جهت آموزش ترين  مناسب
. )3(است ينيبال طيمح، يپرستار انيبه دانشجواي  حرفه

 رشيپذ، يپرستار انيدر دانشجو ينيهدف از آموزش بال
  و به  ماريبمختلف در عرصه مراقبت از  يها نقش
 ياز اجزا. )4است( يفعال آموزش يها روش يريكارگ
ارتباط  يدر حرفه پرستار يمراقبت يرفتارها ياصل
، ارائه، يدر بررس يكه شالوده اصل است ماريبا ب حيصح
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. )5(است مارانيمراقبت از جانب ب رشيو پذ يابيارز
مراقبت  هيبر نظر يمبتن يمراقبت يآموزش رفتارها

، از مراقبت يپرستار انيح درك دانشجوبر سط يانسان
 يمراقبت يرفتارها شيافزا يلذا برا. )6مثبت دارد( يتأثير

بايد آنها را در محيطي كه جوي مراقبتي و  انيودانشج
  آموزش يها سرشار از عطوفت به همراه روش

  .)8و7(رديصورت گ، دانشجو محور 
در ارائه مراقبت مناسب به  يپرستار انياغلب دانشجو

 يها طيمراقبت در مح نيمسائل ح تيريو مد مارانيب
اكثر دانشجويان علوم پزشكي از . )9(هستند ناتوان ينيبال
دانشجويان پرستاري در زمينه برقراري ارتباط با  ملهج

آنان هنگام حضور  ،)11و10(دنكن مي بيمار ضيعف عمل
 يديدچار اضطراب شد ماريدر بخش و مراقبت از ب

ضعف . )12اثر دارد( انيدانشجو يياشوند كه بر كارآر مي
 نيست ييمحدود به دوران دانشجو يارتباط يها مهارت

 دهيد زين يشاغل در مراكز درمان نبلكه در پرستارا
پرستاران در  يكمبود آگاه كه علت عمده آن، شود مي
لذا آموزش  ،ارتباط با بيماران عنوان شده است نهيزم

و  يارتباط يها در مهارت رييو تغ يجهت كسب آگاه
بر اساس  .)13شده است( هيتوص يعملكرد يرفتارها

 مارانيب اارتباط مناسب ب يمطالعات انجام شده برقرار
   .)14دهد( مي شيرا افزا مارانيب تيرضا

مطالعه  جيو همكاران نتا )Suikkalaدر مطالعه سويكاال(
و  آنها نشان داد كه ارتباطات نظارتي و تقويت مثبت

 تأثيرد ارتباط خوب با بيمار بازخورد بر ايجا
، از جمله اهداف اساسي آموزش پرستاري. )15گذارد( مي

 ماريارتباطي در دانشجويان با ب يها مهارت يارتقا
با توجه به اهميت آموزش امروزه . )17و16است(

ي ها پرستاري از آموزش تئوري محض به كسب مهارت
 يارتباطي و انساني معطوف شده كه منجر به ارتقا

ه مراقبت ائالحيت و توانايي پرستاران در عرصه ارص
ارتباط يك هدف برنامه ريزي شده جهت . )18شده است(

تعيين ، ارائه اطالعات به بيمار، از بيمار ها جمع آوري داده

، مشورت، فراهم كردن حمايت، مشكالت و عاليق بيمار
باعث بهبود ، ارتباط با بيمار. )19مراقبت و درمان است(

افزايش رضايت مندي ، كاهش اضطراب، ياتيم حئعال
ي ها كه اين باعث ارتقاي پيامد، گرددمي بيمار و همراهان

و مشاركت بهتر بيمار در برنامه درماني و كاهش  يدرمان
عدم مشاركت كاهش  و بروز اختالل اشتباه در تشخيص

 (Lave) و همكاران به نقل از يعيرف. )11شود( مي بيماران
ي آموزش پرستاري ها ه از جمله ضعفدارند ك مي انيب

 Skill( ينيبال يها آموزش مهارت يها طياين است كه مح

Lab ي باليني بسيار ساده استها بخش با) در مقايسه ،
در صورتي كه دانشجويان نيازمند به موقعيت واقعي 

با استفاده از اي  چنين تجربه. )20جهت حل مسائل دارند(
  . )21امكان پذير است(بيمار استاندارد(ايفاي نقش) 

 روش ايفاي نقش يك تكنيك شيبه سازي است كه
، به بيمار ماليبدون ترس از خطرات احت ها كننده شركت
ي مراقبتي را اجرا كرده و با بيمار نما ارتباط ها روش
ي ها اين شيوه آموزشي در توسعه قابليت. كنند مي برقرار

ي ها رتهمچنين مها. )22باشد( مي مختلف مراقبتي مفيد
توان  مي كه ،)23(ارتباطي قابل آموزش و يادگيري هستند

روش  مثل، فعال و دانشجو محور يها وهيش قياز طر
  . )24آموزش داد( انينقش به دانشجو يفايا
و  يارتباط يها مهارت تيتوجه به مطالعات فوق و اهم با

 ستمياز س يكه بخش مهماي  حرفه يدر پرستار يمراقبت
بار  نينخست يتوان گفت برا ، ميدهد مي ليدرمان را تشك

 يها نقش جهت آموزش مهارت يفاياست كه از روش ا
مثل  يو كاربرد جيرا يجرهايدر پروس ماريبا ب يارتباط

 و پانسمان استفاده يريگخون، ياتيحم يكنترل عال
بود كه بخش  نيا جرهايپروس نيانتخاب ا ليدل. شود مي

 ييا در هنگام دانشجور ينيبال مياز مراقبت مستق ياعظم
 يآن و حت انيتا پا ينيشروع دوره آموزش بال ياز ابتدا
اغلب  كنيل. دهد مي ليپرستاران تشكاي  حرفه ندهيدر آ

رغم  يو پرستاران عل انيجوشود كه دانش مي مشاهده
به  ياديتوجه ز، جرهايپروس نيا كياصول و تكن تيرعا
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 نيانجام ا انيو در پا نيح، قبل ماريارتباط با ب يبرقرار
 تأثير يهدف اين مطالعه بررس لذا. ندارند جرهايپروس

 ينقش بر رفتارها يفايبه روش ا ماريآموزش ارتباط با ب
با اين اميد كه از نتايج . بود يپرستار انيدانشجو يمراقبت

ي آموزشي ها اين مطالعه در بازنگري مجدد برنامه
  . شود ي ارتباطي دانشجويان پرستاري استفادهها مهارت

  
  ها روش

با طرح  يدوگروه يتجرب مهيمطالعه ن كيپژوهش  نيا
و  يآزمون بود كه در دانشكده پرستار و پس آزمون شيپ

. انجام گرفت 1394 سال ،علوم پزشكي همدان ييماما
و توان %95 نانيحجم نمونه با در نظر گرفتن سطح اطم

 ينفر به دست آمد كه در دو گروه تجرب 64، 80/0آزمون 
روش نمونه گيري . گرفتند قرارنقش) و شاهد  يفاي(ا

 يجامعه آمار كهبا توجه به اين ،ساده بود يتصادف
در مجموع  يپرستار يكارشناس 5و3،4ترم  انيدانشجو

 يكارآموز يها گروه ستيابتدا ل ،نفر دانشجو بودند136
 يارهايمع يكارشناسي پرستاري دارا انيدانشجو
 اريباليني دانشكده پرست بر اساس برنامه واحد يپژوهش

سپس . ديگرد هيهمدان ته يو مامايي دانشگاه علوم پزشك
 9-10 يگروه كارآموز 15 نياز ب يصادفبه صورت ت

 4نفر) و  32= ينقش (تجرب يفايگروه به گروه ا 4، ينفر
در ، نفر) 32گروه به گروه آموزش متداول (شاهد= 

از  جهت جلوگيري .افتندي صيتخص، دانشجو 64مجموع 
تماس دانشجويان با هم، انتخاب دانشجويان به صورت 
گروهي بود، همچنين نمونه گيري دانشجويان گروه شاهد 

   قبل از گروه آزمون صورت گرفت.
 مساليدر ن يورود شامل: اخذ واحد كارآموز يارهايمع
 يدوره كارآموز كيحداقل  يداشتن تجربه قبل، 94-93

عدم گذراندن ، سال آخر ينبودن دانشجو، نيدر بال
 .بود ماريبر ارتباط با ب يمبن يآموزش يها دوره
داشتن ، خروج شامل عدم حضور در جلسات يارهايمع
و  يجلسه از مجموع جلسات آموزش كياز  شيب بتيغ

  . پرسشنامه بود ليكمعدم ت
حدود چهار  1394 رماهيتا ت نياز فروردپژوهش  ياجرا

ي در باره پژوهش پس از اطالع رسان .ديماه به طول انجام
و اهداف، از كليه دانشجويان هر دو گروه رضايت نامه 

برنامه آموزشي ، راي گروه ايفاي نقشب كتبي اخذ گرديد.
صورت بود كه هر دوره نه  نيبه روش ايفاي نقش بد

و در هر  ميبه سه قسمت سه روزه تقس يروزه كارآموز
  اجرا شد: رينقش به صورت ز يفايروش ا يها قسمت گام

در  يروز اول كارآموز يگروه): ابتدا يگام اول (آمادگ -
 انيبه اطالع دانشجو يابياهداف و نحوه ارزش، بخش
ارتباط  يها مهارت، سه روز اول يط نيهمچن. ديرس

 يمورد بررس يمراقبت يو رفتارها ماريبا ب انيدانشجو
  . قرار گرفت

 ناين): دو نفر از دانشجودهندگا گام دوم (انتخاب ارائه -
در  يكي( ندنقش انتخاب شد فاكنندهيهر گروه به عنوان ا

 يوهايسپس سنار. در نقش پرستار) يگريو د مارينقش ب
. منتخب آموزش داده شد انيشده به دانشجو هياز قبل ته

و  يمرب حضور رد يفرد يو كسب آمادگ نيپس از تمر
  . نقش شدند يفايا ارائهآماده ، تأييد

در سه روز دوم در گام ): ييآرا گام سوم (صحنه -
به عنوان  يدانشكده پرستار كياتاق پرات، ييصحنه آرا
  . انتخاب شد شيصحنه نما

گام چهارم (آماده كردن تماشاگران): جهت آماده كردن  -
، روش كار، همان گروه انيدانشجو ريبه سا، تماشاگران

داده  حيت و بحث توضسؤاال دنيو نحوه پرس فيوظا
  . شد

پنجم  ايسپس در روز چهارم نقش):  يراگام پنجم (اج -
خارج از زمان اي  دقيقه 45 ينقش در يك بازه زمان ارائه

   .شدانجام  كيدر اتاق پراتكارآموزي 
توسط  يابي): بحث و ارزشيابيگام ششم (بحث و ارزش -

نقش  يفاينكات اعمال و ا هيتماشاگران انجام شد و كل
مجدد  يابيسپس به بحث و ارزش. تكرار شدمجدداً 

  . پرداخته شد
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و كسان  ها تيو ارائه تجارب به موقع ميگام هفتم (تعم -
تجارب  ارائهو  مينهم جهت تعم ي): در روز ششم الگريد

 يها و مهارت يمراقبت يرفتارهامجدداً ها،  تيبه موقع
  . شد يبا همان ابزارها بررس انيدانشجو يارتباط
ش تحت آموز گروه شاهد انيشاهد: دانشجو گروه

دانشكده  ينيواحد بال يزيمتداول براساس برنامه ر
بدون ، خود انيپرستاري و مامايي همدان تحت نظر مرب

 يكارآموز انيمرب يروش خاص در نحوه آموزشاعمال 
در سه روز ابتدا و سه روز  شجويانبراي اين دان. داشتند

اقدام به تكميل پرسشنامه توسط ، انتهاي دوره كارآموزي
پژوهش  يخارج ابيتوسط ارز ليست چك خود دانشجو و

   .انجام شد
، كيشامل پرسشنامه دموگراف ها گردآوري داده ابزار
 يپرسشنامه رفتارها، يارتباط يها مهارت ليست چك

  . بود يارتباط
، مانند سن پرسشنامه دموگرافيك شامل اطالعات فردي

و  ييداشتن كار دانشجو، تأهل تيوضع، تيقوم، جنس
، محل خدمت مارستانيب، خش محل خدمتب، زمان آن مدت
ارتباط با  ناريسم ايسابقه شركت در كارگاه ، مذهب

، بود ماريسابقه برخورد با مشكالت ارتباط با ب، ماريب
مواجهه دانشجو با مسئله  يفراوان سؤالبا دو  نيهمچن

 ندرتماهانه و ب، يهفتگ، روزانه اسيدر مق ماريارتباط با ب
خود دانشجو  دگاهياز د ماريط با بارتبا يمهارت برقرار و

) فيضع اريبس تا خوب اري(بس "كرتيل اسيبراساس مق
  . در اين قسمت بررسي شد

بود كه با   ساخته محقق، يارتباط يها مهارت ليست  چك
 ليست چك نيا. شد هي) ته25و11(ياستفاده از مطالعات قبل

 يها مهارت يسؤال مربوط به بررس 31 يحاو
كه پاسخ هر سؤال بر  ماريرتباط با بجهت ا انيدانشجو

 نيبد. ) بود0(نمره ريخ اي) 1بله(نمره  اسياساس مق
 نيب ليست چكنمره حاصل از  داكثرحداقل و ح بيترت

سه قسمت  يدارا ليست چك نيا .شد نييتع 31يصفر ال
 يها ب) مهارت، )سؤال 10(شروع ارتباط )الف بود:

  . )سؤال 6 ( دنيبخش انيو ج) پا )سؤال 15 ( يتعامل
كه بر اساس پرسشنامه  يمراقبت پرسشنامه رفتارهاي

CBI) Caring Behavior Inventory ساخته شده (
 نيا. )26(ديگرد ميو همكاران تنظ) Wolf(توسط ولف 

و همكاران در سال  يعيپرسشنامه توسط رف
پرسشنامه در مورد  نيا. )20استفاده شده است(1387
است كه به بررسي  هيگو 44با  يمراقبت يها رفتار

دانشجويان پرستاري با بيمار در  يرفتارهاي مراقبت
اطمينان از حضور ، حيطه احترام قائل شدن براي ديگري

. پردازد اي مي دانش و مهارت مراقبت حرفه، انساني
گستره مشاهده شدن هر رفتار بر اساس پاسخ هر سؤال 

 هرگز يباًتقر، )0هرگز(نمره كرتيل فيبر اساس ط

 شهيهماً يبتقر، )3(نمره اغلب، )2نمره( يگاه، )1ه(نمر

حداقل و  بيترت نيبد. شد نيي) تع5(نمره شهيهم، )4(نمره
 220يصفر ال نيحداكثر نمره حاصل از پرسشنامه ب

  . شد نييتع
 كننده هر دو گروه شركت يابزار پژوهش برا ليتكم نحوه

 انيتوسط دانشجو ها صورت بود كه پرسشنامه نيبد
 يتوسط فرد، يارتباط يها مهارت ليست چك. شد ليتكم

 ليست چك ليخارج از مطالعه كه آموزش الزم جهت تكم
 ها افراد در گروه صيبود و نسبت به نحوه تخص دهيرا د
 انيدانشجو هر يك از ميمستق شاهدهبا م، نداشت ياطالع

در سه روز اول و سه روز آخر  جريانجام پروس نيح
   .انجام شد يكارآموز

ن مطالعه به منظور تعيين روايي ابزارها از روايي اي در
 يتن از اعضا 10؛ كه توسط  محتوا استفاده شد

 تأييددانشكده پرستاري و مامايي همدان  يعلم تأيه
 از آزمون، ابزارها ييايپا نييبه منظور تع. ديگرد

آزمون  جينتا. ديبا فاصله دو هفته استفاده گرد بازآزمون
 يها و مهارت 89/0 يمراقبت يرهاجهت رفتا رمنياسپ

ضريب آلفاي  نيهمچن. به دست آمد 85/0 يارتباط
پرسشنامه توسط  10 ليكرونباخ حاصل از تكم

 يها و مهارت 92/0 يمراقبت يجهت رفتارها، دانشجويان
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مطلوب  ييايبه دست آمد كه نشان دهنده پا 85/0 يارتباط
  است.  پژوهش يابزارها
 تهيژوهش توسط كمپ، يمالحظات اخالق تيرعاجهت 

شوراي  زيو ن UMSHA.REC.1394,8اخالق با كد 
. ديگرد بيژوهشي دانشگاه علوم پزشكي همدان تصو  پ

استفاده  SPSS-16افزار  ها از نرمهداد براي تجزيه تحليل
 نيب سهيجهت مقاها،  نرمال بودن داده تأييدپس از . شد

وه دو گر يمراقبت يو رفتارها يارتباط يها مهارت يگروه
جهت ، مستقل يمطالعه از آزمون ت يدر بدو و انتها

. استفاده شد يزوج-ياز آزمون ت يدرون گروه سهيمقا
در بدو  يتعامل يها از آنجا كه نمرات دو گروه در مهارت

از ، داشت يمعناداراختالف  گريكديورود به مطالعه با 
 از تر كم يمعنادارسطح . استفاده شد انسيكووار زيآنال
05/0<P 0در نظر گرفته شد  

  
  نتايج

و معدل  پلميمعدل د، سن نيمستقل ب يآزمون ت جينتا
را  يمعناداردر دو گروه تفاوت  انيدانشجو يدانشگاه

 يمعنادارتفاوت ، يآزمون مجذور كا نيهمچن. نشان نداد
 ، قوميت،(جنسدو گروه  نيب ياسم يرهايمتغ دررا 

ت محل سكونت، محل سكون ،نوع ديپلم وضعيت تاهل،
سابقه كار به عنوان پرسنل پرستاري، سابقه كار  فعلي،

نشان  )دانشجويي، سابقه شركت در كارگاه يا سمينار
  . نداد
 ينشان داد كه دو گروه اختالف معنادار يآزمون ت جينتا

شروع  يعنيو ابعاد آن  يكل مهارت ارتباط جيدر نتا
ند دادن به ارتباط در قبل از مداخله نداشت انيارتباط و پا

)05/0>P( .عد مهارتيها از مهارت يتعامل يها تنها ب 
داشت  يمعناداردو گروه با هم اختالف  يارتباط

)01/0<P(.جينتا، نقش يفايپس از استفاده از روش ا 
كل  يمعنادار شيدو گروه نشان دهنده افزا سهيمقا

شروع  يعني) و ابعاد آن p>001/0( يمهارت ارتباط
) و p>001/0( يتعامل يها ) مهارتp>001/0ارتباط (

 ي) در گروه تجربp>001/0دادن به ارتباط ( انيپا
كه  بيترت نيبد. به گروه شاهد بود سبت) ن86/2±22/26

ارتباطي  يها ميانگين نمره مهارت، در بدو مطالعه
 تجربي ) و گروه87/3±86/1(گروه شاهد  انيدانشجو

) با P<05/0( يمعنادار ) تفاوت آماري37/2±78/4(
 نيانگيم يارتقا، اما بعد از مداخله. نداشتند گريكدي

 ) در گروه تجربي22/26±86/2(با  يارتباط يها مهارت
  .)1 جدول () بودP>001/0( معنادارنسبت به گروه شاهد 

نمره مهارت تعامل قبل از  يرو ليو تعد انسيكووار زيآنال
نمره قبل و بعد از مداخله مهارت در  سهيمداخله به مقا

و  انسيكووار زيآنال جينتا. آورده شده است 2 جدول
به وضوح ، نمره قبل از مداخله در هر دو گروه ليتعد

نشان داد كه متوسط نمره تعامل افراد در دو گروه شاهد 
دارند  يمعنادارآزمون بعد از مداخله تفاوت  و
)001/0<p( .  

 يرفتارها نيانگيبيانگر آن است كه م يزوج يآزمون ت
 يمعنادار يدر گروه آزمون ارتقا نندگانك مراقبتي شركت

  . )3جدول( )p>001/0داشته است (
، مستقل نمايانگر آن است كه قبل از مداخله يت آزمون

مشابه تقريباً مراقبتي افراد دو گروه  يرفتارها نيانگيم
)05/0>pآزمون نشان داد كه پس از  ني) بوده اما هم

نسبت به  يمعنادارمداخله افراد گروه آزمون به نحو 
) p>001/0( يتر بيشمراقبتي  يگروه كنترل رفتارها

نقش  يفايكه با ا يانيدانشجو گريد رتبه عبا. داشتند
. اند كرده دايپ يتر بيشمراقبتي  يو رفتارها دهيآموزش د

ميانگين نمره رفتار ، صورت كه در بدو مطالعه نيبد
با  بيگروه شاهد به ترت انيدانشجو يمراقبت

با  بيبه ترت تجربي گروه )56/23±47/83(
) با P<05/0( يمعنادار ) تفاوت آماري34/29±87/77(
نمرات  نيانگيم يارتقا، اما بعد از مداخله. نداشتند گريكدي

 ) در گروه تجربي28/172±14/15(با  يرفتار مراقبت
  .) بودP>001/0( معنادارنسبت به گروه شاهد 
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 و شاهد قبل و بعد از مداخله يدر دو گروه تجرب يارتباط يها ره مهارتنم اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :1جدول

 بعد قبل 
Paired t-test  df p  ميانگين و انحراف معيارميانگين و انحراف معيار 

 )0-31هاي ارتباطي( نمره كل مهارت
 t= 31  004/0 - 5/5129/3±88/369/3±86/1  نفر) 32(تعداد= شاهد 
 >t=  31  001/0- 951/32 22/26±78/486/2±37/2 نفر) 32تجربي(تعداد= 
 -=70/1t دوگروه مستقلآزمون  

62df= 
09/0p= 

11/25-t=
62df= 

001/0<p 

  

  )0- 10بعد شروع ارتباط(
  t=  31  013/0- 626/2 94/3±51/2 91/2±59/1  نفر) 32(تعداد= شاهد 
  >t=  31  001/0- 821/10 72/9±93/2 97/2±49/1 نفر) 32تجربي (تعداد= 
-=16/0t دوگروه مستقلآزمون  

62df= 
87/0p= 

47/8t=- 
62df= 

001/0<p 

  

  )0- 15هاي تعامل(بعد مهارت
  t=  31  101/0- 692/1 19/1±13/2 53/0±84/0  نفر) 32(تعداد= شاهد 
  >001/0*     12±95/1 59/1±62/1 نفر) 32تجربي (تعداد= 
 =28/3t دوگروه مستقلآزمون  

62df= 
002/0p= 

166/21t=-
62df= 

001/0<p 

  

 )0- 6بعد پايان بخشيدن به ارتباط(
  t=  31  601/0- 528/0 37/0±55/0 44/0±56/0  نفر) 32(تعداد= شاهد 
  >221/20t=-  31  001/0 5/4±11/1 22/0±49/0 نفر) 32(تعداد= تجربي 
t=-64/1 دوگروه مستقلآزمون  

62df=  
10/0=P 

851/18-=t
62df= 

001/0<P 

64/1 t= 
 

    

   آناليز كواريانس*
  

  هاي ارتباطي(تعامل) با بيماران در دو گروه بعد از مداخله آموزشي و تعديل روي نمره قبل از مداخله آموزشي مقايسه نمره مهارت :2دول ج
 P  درجه آزادي خطاي استاندارد ضرايب رگرسيوني  پارامتر

  >001/0  1 184/0 994/0  عرض از مبدأ
  >001/0  1 271/0 425/10  گروه(تجربي)

  >001/0  1 098/0 365/0 نمره مهارت ارتباطي قبل از مداخله
 

 و شاهد قبل و بعد از مداخله يمراقبتي در دو گروه تجرب ينمره رفتارها اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :3جدول 

 بعد قبل  )0- 220رفتارهاي مراقبتي(
Paired t-test  df p  انحراف معيارميانگين و ميانگين و انحراف معيار 

 >t=  31  001/0- 060/6 28/91±33/23 47/83±56/23  نفر) 33(تعداد= شاهد

 >t=  31  001/0- 376/17 28/172±14/15 87/77±34/29  نفر) 33كنترل (تعداد=

 =84/0t  دوگروه مستقلآزمون
62df=  
40/0p= 

47/16-t= 
62df= 

001/0<p 

  

 

ارتباط با تأثير آموزش  يبررسپژوهش حاضر به منظور   بحث
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 يمراقبت ينقش بر رفتارها يفايبه روش ا ماريب
دانشگاه  ييماما-يدانشكده پرستار يپرستار انيدانشجو

  . همدان انجام شد يعلوم پزشك
 يها مهارت. پژوهش در مرحله قبل از مداخله نيا جينتا

را  يپرستار انيدانشجو يمراقبت يرفتارها زيو ن يارتباط
راستا  نيدر هم. دهد مي بعد از مداخله نشاناز تر  نييپا
 يبر رو 1382و همكاران در سال  يمطالعات نواب جينتا

نشان داد كه  زيتنكابن ن يترم سوم پرستار انيدانشجو
با  يپرستار انيارتباط دانشجو يبرقرار عملكرد زانيم
  .)10(است در سطح متوسط ماريب
ضعف  نيتر بيشو همكاران  يمطالعه سبزوار نتايجدر 

به  دنيبخش انيپا، هاي ارتباطيدر مهارت انيدانشجو
ي تدريس فعال از قبيل ايفاي نقش و ها روش .ارتباط بود

ي ها آن در محيط يي كوچك و اجراها آموزش در گروه
 انيدانشجو يارتباط يها مهارت يباليني را جهت ارتقا

 نيا يواضح است كه ارتقا. )11نموده بودند( هيتوص
بلكه  رديگ نمي صورت يو رفتارها به سادگ ها مهارت

 و دانشجو محور  نينو يها روش يريبه كارگ ازمندين
  است. 

 يفايروش ا يريمطالعه حاضر نشان داد كه به كارگ جينتا
 يها باعث بهبود مهارت مارينقش در آموزش ارتباط با ب

 جينتا. شود مي ي) در مقطع كارشناسp>001/0( يارتباط
 تدر طول مدنشان داد كه  و همكاران مطالعه پورفرزاد
 يارتباط يها تيصالح زانيدر م يرييتغ يدوره كارآموز

 يآموزش وهياز ش آنان انيمربكه  پرستاري انيدانشجو
 ؛مشاهده نشد ،ند (گروه شاهد)ه بودمعمول استفاده كرد

جهت  يتيموقع يرهبر يكه از الگو يانيدر دانشجو اما
 يمعنادار شياافز ،ه بوداستفاده شد ها آموزش آن
  . )27مشاهده شد(
بودن  هگرايان واقع، رشيپذ يابيارز يبراكه  اي در مطالعه

 يفايارتباط با دو روش ا يآموزش برقرار تأثيرو درك 
از  )SPاستانداردشده( مارانيو ب )RPنقش همساالن(

 جينتا ،انجام گرفت يدانشكده پزشك انيدانشجو دگاهيد

باال  رشيسطح پذ دروزش نشان داد كه هر دو روش آم
 اتتأثير. درك شده بود هگرايان واقع اريقرار داشته و بس

. بود RPاز گروه  تر بيش SPدرك شده در گروه 
 تر يو كاربرد دترينقش را مف يفايا SP انيدانشجو
مثبت روش  تأثيربر  يتأكيدكه خود  ؛)28دانستند(
در است.  انيدانشجو يدانشجو محور از سو يآموزش

نقش جهت  يفايو ا يطالعه از روش بحث گروهم كي
 يپزشك انيانتقال خبر بد به دانشجو يها آموزش مهارت

و  ينمره آگاه نيانگينشان داد كه م ها افتهي. انجام گرفت
 يآگاه نيانگيبود اما م افتهينگرش در هر دو گروه ارتقا 

نقش نسبت به گروه بحث  يفايافراد گروه ا و نگرش
گرفتند  جهيآنان نت. را نشان داد يحواض شيافزا يگروه

. تر بوده استمؤثر نهيزم نينقش در ا يفايكه روش ا
در  ديمناسب و مف ينقش را استراتژ يفايآنان روش ا

  . )29دانند( مي يارتباط يها آموزش مهارت
آموزش  تأثير يدر پاكستان جهت بررس يدر پژوهش

 انيبه دانشجو نهيزم 12در اي  مشاوره يها مهارت
 ييويديو يها وينقش به همراه سنار يفاياز ا يزشكپ

) استفاده OSCE( افتهيساختار ينيضبط شده و آزمون ع
 يارتباط يها را در مهارت يمعنادار يارتقا جينتا. شد

و  OSCE جيپس از مداخله بر اساس نتا انيدانشجو
كه ممكن است  داشتند آنان اظهار. نشان داد يفرد ملكردع
 جينتا، باشد انيگروه كوچك دانشجواز  يامر ناش نيا

با  بينقش در ترك يفايو ا ويدينشان داد كه و آنان
 انيدانشجو يارتباط يها تواند مهارت مي ينيحضور بال

  . )30دهد( شيرا افزا يپزشك
 يفايروش ا يريمطالعه حاضر نشان داد كه به كارگ جينتا

 يباعث بهبود رفتارها مارينقش در آموزش ارتباط با ب
) در مقطع p>001/0( يپرستار انيدانشجو ياقبتمر

در ، مطالعه حاضر جيمشابه نتا. شود مي يكارشناس
 1388و همكاران در سال  يعيرف يتجرب مهيناي  مطالعه

جهت دو گروه  يمراقبت يرفتارها فيتوص فكه با هد
به  يپس از كارآموز ياصول و فنون پرستار انيدانشجو
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، انجام شد يارد) و سنتاستاند ماري(ب نقش يفايروش ا
 يرفتارها، نشان داد كه ها افتهي. گزارش شده است

 نيتر بيش "يگريد ياحترام قائل شدن برا"بعد  يمراقبت
حرفه  تدانش و مهار"بعد  يمراقبت يو رفتارها يفراوان

را در هر دو گروه به خود  يفراوان نيتر كم، "يا
ايفاي و رفتارهاي مراقبتي در گروه اند  اختصاص داده

  .)20نقش بيش از گروه سنتي مشاهده شد(
فعال در  وهيبه ش يمراقبت يآموزش رفتارها تأثير 

 يمورد بررس يدر مطالعات چند يعلوم پزشك يها رشته
، 2009سال  وانيمثال در تا يبرا. قرار گرفته است

 يدو گروه يتجرب مهيناي  در مطالعه يمراقبت يرفتارها
به  يپرستار انيبه دانشجو نفر) 35و آزمون  33(كنترل 

برنامه  يريپس از به كارگ. ه شدروش فعال آموزش داد
واتسون با  يبراساس الگواي  هفته 13مراقبت  يآموزش
نقش و  سازي مدل، يبحث گروه، مورد ليتحل يها روش
 يمراقبت يكه رفتارها ها نشان داديافته يبازتاب- خود

)Caring Behaviors Assessment (CBA انيودانشج 
 ها افتهي نيا. يافته است شيافزا يگروه تجرب يپرستار
فعال  سيتدر يها ياستراتژ يريبه كارگ ديبر فوا يتأكيد

 يپرستار انيدر دانشجو يمراقبت يرفتارها نهيدر زم
با هدف  و همكاران انيمطالعه عرفان هاييافته. )31(است
نقش بر  يفايدو روش آموزش مرسوم و ا تأثير سهيمقا
 IUDيگر غربالدر مشاوره و  انيمهارت دانشجو نزايم

با آموزش ، مهارت مشاوره تر بيش يريادگيكه  نشان داد
روش  نيا يرياست و به كارگ سرينقش م يفايبه روش ا

به اي  مشاوره يها آموزش مهارت يرا برا يآموزش
  . )32نمود( هيتوص انيدانشجو

 اق و عالقه فراوانياشت ،مطالعه نينقاط قوت ا از
نقش و  يفايبه شركت در آموزش ا كنندگان مشاركت

آنان بيان مي كردند  .بود نهيزم نيشركت فعال آنها در ا
 از جزييكه اين روش سبب شده ارتباط با بيمار را 

 اي حرفهآينده دانشجويي خود بدانند و آن را در  وظايف

نتايج پژوهشي كيفي نشان دهنده . استفاده نمايند خود

ان مامايي از آموزش به روش ايفاي نقش تجربه دانشجوي
گذار از «به » ايفاي نقش نمايشي«در كارآموزي از 

  . )33بود(» اي دانشجويي به فرد حرفه
 يريي مطالعه حاضر اين بود كه مدت به كارگها محدويت از

براي هر  يدوره كارآموز كينقش تنها در  يفايروش ا
ه در شود ك مي هيتوص نيبنابرا. گروه دانشجو بود

و در تر  يطوالن مدتنقش به  يفايروش ا، ندهيآ يها پژوهش
 در اين پژوهش همچنين. انجام شود تر بيشي ها دوره
در  انجام شد،مداخله  جامبالفاصله بعد از ان يابيارز

است و بهتر  ينسبتا دائم يرفتار رييتغ يريادگيصورتي كه 
، رديگ انجام يتر بيشآن با تكرار و در فواصل  يابياست ارز

 پيشنهاد، با توجه به نتايج مثبت استفاده از اين روش
 يها روش ريروش با سا نيا ندهيآ قاتيشود كه در تحق مي

 سهيمختلف مورد مقا يزمان يها دوره رآموزش فعال و د
  . رديقرار گ
  گيري نتيجه

 يفاياثربخش بودن آموزش به روش ا، مطالعه نيا جينتا
نشان داد كه منجر به  مارينقش را در آموزش ارتباط با ب

 يمراقبت يو رفتارها يارتباط يها بهتر مهارت يريادگي
 يها از مهارت يكي مؤثرارتباط . شود مي مارانياز ب مؤثر
 است يدرمان يبهداشت يها ن مراقبتدهندگا ارائه ياساس
  . تواند آن را ارتقا دهد مي يروش آموزش نيكه ا

  
  قدرداني

 ينامه در مقطع كارشناس انيمقاله حاضر برگرفته از پا
كه توسط معاونت محترم  است يجراح-يارشد داخل

 بيهمدان تصو يدانشگاه علوم پزشك يو فناور قاتيتحق
از . شده است تي/پ) و حما1940/1/35/16(به شماره

 كيپرات تيريمحترم و مد ديو اسات انيدانشجو يتمام
طالعه م نيكه ما را در انجام ا ييماو ما يدانشكده پرستار

  . ميتشكر را دار تينها، ندنمود ياري
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The Effect of Teaching Nurse-patient Communication through Role-
play Method on Nursing Students’ Caring Behaviors: A Quasi-

Experimental Study 
 

Fatemeh Karbasi1, Mahnaz Khatiban2, Ali Reza Soltanian3 
 

Abstract 
 
Introduction: Student-centered methods can improve nursing clinical education. The aim of this study was 
to determine the effects of teaching nurse-patient communication through role-play method on nursing 
students’ caring behaviors. 
Methods: This quasi-experimental study was carried out in Hamedan University of Medical Sciences in 
2015. Four experimental groups (n=32) and four control groups (n=32) were randomly selected from 15 
training groups. The experimental group received patient-nurse communication skills by means of role-play 
method. Demographic information questionnaire, communication skills checklist and Wolf’s caring 
behaviors questionnaires were completed before and after the training course. Data were analyzed by means 
of independent t-test, paired t-test and ANCOVA at 95% confidence level.  
Results: At the beginning of the study, mean scores of caring behaviors and communication skills were 
83.47±23.56 (total=220) and 3.87±1.86 (total=31) respectively in the control group and 77.87±29.34 and 
4.78±2.37in the experimental group and were not significantly different (p>0.05). After the intervention, 
however, the mean scores of caring behaviors (172.28±15.14) and communication skills (26.22±2.86) in the 
experimental group were significantly higher than those of the control group (P<0.001). 
Conclusion: Results indicated that implementation of role-play method improved the communication skills 
at the beginning of, during and after the communication and the caring behaviors among MSc nursing 
students. 
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