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 يها و سبك يليتحص ي زهيبر انگ يمراقبت معنو يها آموزش مهارت ريتأث
  يپرستار انيدر دانشجو ماريارتباط با ب

  
  زهرا سالمتي، زاده حسن عبداله، *معصومه باقرپور

  
 

  چكيده
بستگي زيادي به جهان بيني پرستار و چگونگي ارتباطش با جهان  ماريهنگام رويارويي پرستاران با ب شكيبايي و ارتباط مناسبمقدمه: 

 ماريارتباط با ب يها و سبك يليتحص زهيبر انگ يمعنو يها مهارت رآموزشيتأث ي(معنويت) دارد. هدف پژوهش حاضر بررس يهست
  دانشگاه آزاد گرگان بود. يپرستار انيدانشجو

نفر بعنوان نمونه  30منظور نيبد .با گروه شاهد بود آزمون پس - آزمون پيشپژوهش شبه تجربي با روش  كيحاضر  ي مطالعه: ها شرو
. بود يليهرمنس و پرسشنامه ارتباط محمد وك يليتحص زهيساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه انگ يبه روش تصادف

. گروه شاهد ديارائه گرد انيبه دانشجو يمتوال ةمدت پنج هفت در و اي قهيدق 90ي  هجلس 12يط ينومع يها برنامه آموزش مهارت
  شد. ليو تحل هيتجز انسيهاي به دست آمده بااستفاده از آزمون كووار نگرفت. داده راراي ق مداخله چيدرمعرض ه

 نمره 116از مجموع  قبل از مداخله انيدانشجو يليتحص زهيبين ميانگين نمرات انگبا گروه شاهد تفاوت معناداري  سهيدر مقانتايج: 
هاي مراقبت  آموزش مهارت .)F ،009/0=P=946/7(شد مشاهده) 13/96±45/16( تجربي گروه در مداخله از بعد و) 84/6±87/67(

) داشت 07/63±44/5مداخله () و بعد از 13/55±62/4قبل از مداخله ( با بيمار معنوي در گروه تجربي تأثير مثبتي بر ارتباط غيركالمي
)81/4 =F ،037/0=P(ي سبك ارتباط كالمي با بيمار معنادار نبود . اين تأثير برا )070/0=F ،794/0=P .(  

داد.  شيرا افزا يپرستار انيدانشجو يليتحص زهيانگ يمعنومراقبت  يها آموزش مهارت، مطالعه نيا جيبا توجه به نتاگيري:  نتيجه
  شد. يپرستار انيدر دانشجو ماريارتباط با ب يركالميباعث ارتقا سبك غ يمداخله آموزش نيا نيهمچن

  
  ماريارتباط با ب يها سبك، يليتحص ي زهيانگ، يمعنو يها مهارت، آموزشهاي كليدي:  واژه
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  مقدمه
كه در كنار  است بعد سالمت نيدتريجد يسالمت معنو

و  يروان، يهمچون سالمت جسم يسالمت گريابعاد د

                                                 
، واحد بندرگز، يتيگروه علوم ترب، )استادياردكتر معصومه باقرپور (نويسنده مسؤول:  *

  bagherpour@bandargaziau.ac.ir. رانيا، گز بندر، يدانشگاه آزاد اسالم
. رانينور، تهران، ا اميدانشگاه پ، يگروه روان شناس، )اريزاده (استاد حسن عبداله دكتر

)abdollahzadeh2002@yahoo.com.گروه كارشناس ارشد ( ي)؛ زهرا سالمت ،(
 .رانيبندرگز، ا، يبندرگز، دانشگاه آزاد اسالمواحد ، يتيعلوم ترب

zahra.salamati64@gmail.com)(  
  16/6/95تاريخ پذيرش: ، 12/4/95تاريخ اصالحيه: ، 2/12/94مقاله:  تاريخ دريافت

دارند  دهيعق يبرخ يقرار گرفته است حت يسالمت اجتماع
 تواند نمي يسالمت گريابعاد د، يكه بدون سالمت معنو

 شواهد نشان .)1حداكثر عملكرد مورد نظر را داشته باشد(
 در و اند هشناخته شد يابعاد سالمتی  همهكه  دهد مي

شوند  مي اجرا زني ها و در مراقبت سيتدر، درسي برنامه
 دهيكه مكررا ناد تاس ياطهيح، يمراقبت معنو طهياماح

 ضيتفو يرهبر مذهب كيكشورها به  يدر برخ ايگرفته و 
را تنها عامل  يليتحصی  هزيانگ يادي). محققان ز2(شود مي
  .)3( دانند مي يليتحص تيدر موفق مياثرمستق يدارا

كه وابسته به  يبه صورت ارتباط كالم توان مي ارتباط را 
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كه با استفاده از حاالت  يركالميزبان است و ارتباط غ
مراقبت  و)4كرد( فيشود توص مي چهره وبدن برقرار

 انيدانشجو يليتحص زهيو سالمت روان با انگ يمعنو
دارد كه با  تياز آن جهت اهم زهينگرابطه مثبت دارد. ا

دانشجو مرتبط  يو شناخت يجانيه، يرفتار يها شاخص
). اگر 5همراه است( يباطن ليم يبا نوع تيمعنو .)3است(

تواند  مي كند دايپ يدر مراقبت معنو يدانشجو مهارت كاف
 مارانيبهبود ب داشته باشد و در ماريبا ب يارتباط بهتر
پرستاران از  يمعنو اقبتكند. در مر فايا ينقش مهم

و درك  ماريبا ب يهمدل از جمله گوش دادن و ييهاكار راه
و خانواده اش  ماريبه ب يبخش ديام، مارياحساسات ب

اثربخشي آموزش معنويت  برزگر ).6(كنند مي استفاده
درماني از ديدگاه اسالم بر بهزيستي روانشناختي و 

 يدختر را مورد بررسان آموز دانشعملكرد تحصيلي 
داد و گزارش كرد آموزش معنويت درماني در  رقرا

افزايش بهزيستي روانشناختي و بهبود عملكرد تحصيلي 
 ي). بالبون7داشته است( يمثبت تأثيران آموز دانش

Balboni)( كه  يو همكاران گزارش كردند پرستاران
كنند در  مي را فراهم و از آن استفاده يمعنو يها مراقبت

دهند  مي ارائه ينوكه مراقبت مع ييهستند و آنها تياقل
). 8كنند( مي مشاهده مارانيآن را در بهبود ب ريتأث
با عنوان مراقبت  يقيو همكاران در تحق (Taylor)لوريت

 افتنديدست  جهينت نيدر پرستاران به ا ينداريو د يمعنو
عملكرد  يباعث ارتقا تواند يم يمعنو يازهايكه ن

توان  شيشان و افزا مارانيب يپرستاران و بهبود
 مارانيبا ب يفرد نيدر روابط ب پرستاران يتيشخص
و  يكردند كه دعا درمان انيو همكاران ب ي). بالبون9گردد(

و وخامت حال مثبت در كاهش شدت  ريتأث يمراقبه معنو
مراقبه  يها مهارت ي). پرستاران دارا10دارد( ماريب

امر داشته باشند.  نيدر ا ييبسزا ريتوانستند تأث يمعنو
 ريبا موضوع تأث يقيتحق رو همكاران د Yong) ( ونگي

و روان  يمعنو يستيبر بهز تيبرنامه آموزش معنو
 نيدند كه ايرس جهينت نيبه ااي  سرپرستاران كره يشناخت

و روان  يمعنو يستيبر بهز يمعنادار ريتأث ها شآموز
 داشته يتيريمد تيو ارتقاء فعال يانسجام معنو، يشناخت
 دهدر سرپرستاران را كاهش دا يرفتگ ليو تحل است

در  )Mansfield & Volet(و وولت لدي). منسف11است(
 زهيبر انگ دياسات ياعتقادات معنو ريبا عنوان تأث يقيتحق

 يكردند اعتقادات معنو انيدر كالس درس ب انيدانشجو
 انيو نگرش آنها به دانشجو يسيتدر يبر باورها  دياسات
 انيدانشجو يليتحص زهيانگ جهياثر دارد و در نت سيو تدر

 Cunningham)(نگهامي). كان12(دهد مي قرار ريرا تحت تأث
با هدف سنجش اثرات دوره درمان كوتاه مدت  يقيتحق
مقابله با  يمعنو يها بر جنبه تأكيدبا  يآموزش يروان

نشان داد كه  جينتا، استرس و بهبود صورت دادند
، يدر چارچوب گروه درمان يمعنو ليپرداختن به مسا

به همراه  انافراد مبتال به سرط يبرا يخوب اريبس يايمزا
در پژوهش خود نشان  زين نبرگيو گر ميه وي). ر13دارد(

از  يكي، يدر گروه درمان تيدادند كه استفاده از معنو
در  تواند مي است كه تيو حائز اهم رگذاريعوامل تأث

و تطابق در امور  يسازگار، ياجتماع يها تيحما يارتقا
  ). 14باشد( مؤثرمربوط به سالمت 

 تيبر اهم قاتيتحق تأكيدتوجه به مطالعات انجام شده و  با
پژوهش  نيمختلف ا يها نهيدر زم يمعنو يها شآموز
آموزش مراقبت  ريتأثاي  بار به صورت مداخله نياول يبرا

 مارانيارتباط با ب يها و سبك يليتحص زهيبر انگ يمعنو
دهد.  مي قرار يمورد بررس يپرستار انيرا در دانشجو

 يها به طور مشخص كاربرد پروتكل يقبل تمطالعا
 يركالميو غ يكالم يها بر سبك يمراقبت معنو يآموزش

را  يپرستار انيدانشجو يليتحص زهيو انگ ماريارتباط با ب
تواند در  مي قيتحق نيا جيد. نتاانهقرار نداد يمورد بررس

 يعملكرد شغل نيو همچن يآموزش يها بهبود برنامه
  باشد. شتهدا يمؤثرپرستاران نقش 

  ها شرو
و  يتجربي در دو گروه تجرب مهيروش پژوهش حاضر ن

 روش. بود آزمون پس – آزمون پيششاهد با مراحل 
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 يكه جامعه آمار ييساده بود. از آنجا يتصادف يرگي نمونه
 يدانشگاه آزاد اسالم يترم آخر رشته پرستار انيدانشجو

 ستينفر بودند بر اساس ل 53واحد گرگان به تعداد 
نفر از  30 ساده يتصادف صورتآموزش دانشگاه به 

دختران دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس نمونه 
نفره  15در دو گروه  ساده يبه صورت تصادف يانتخاب

نفر گروه شاهد) قرار گرفتند.  15و  ينفر گروه تجرب 15(
شدند كه  يهمتاسازدو به دو به لحاظ معدل  انيدانشجو

شاهد قرار  وهدر گر يگريو د ياز آنها در گروه تجرب يكي
. ديهر دو گروه اعمال گرد يبرا آزمون پيشگرفتند. سپس 
 يعالوه بر برنامه درس يگروه تجرب يبعد از آن برا
توسط  يمراقبت معنو يها پروتكل مهارت، معمول رشته

 يمحقق آموزش داده شد اما گروه شاهد تنها برنامه درس
و پرسش پاسخ را  يمتداول رشته به شكل سخنران

 يبرا يمراقبت معنو يها و پروتكل مهارت دنديآموزش د
از دو گروه  تيگروه آموزش داده نشد. در نها نيا

 .ديگرد سهيمقا گريبا همد جيبه عمل آمد و نتا آزمون پس
اهداف كار اي  جلسه يقبل از انجام پژوهش طدر ضمن 

نداشتند با  يبه همكار ليكه تما ييو آنها ديگرد حيتشر
 يشدند. حضور در كالس برا نيگزيجا گريد انيدانشجو

مساله به  نيبود و در ابتدا ا يگروه در طول آموزش اجبار
حضور در  ياعالم شد و موافقت آنها برا انيدانشجو

  .ديكالس جلب گرد
جلسه  12مشتمل بر  يمعنو يها آموزش مهارت جلسات

كه  اعالم شده در جدول يك بود يساعته با محتوا 5/1
توسط مولف سوم مقاله بعد از مطالعه كامل دوره 

. دياجرا گرد يو به صورت آموزش كارگاه يآموزش
) و 17(ييرعاليزاده و م يدوره از پژوهش تق يمحتوا

شد.  هي) ته18(و همكاران )Galanter( دستورالعمل گاالنتر
ها مطالب  اسالم در آموزش نيد يمحتوا تيرعا يبرا

 يحذف شده از دستورالعمل گاالنتر و همكاران از محتوا
  .دي) استفاده گرد19(يبوالهر يشنهاديپ
مطالعه از دو پرسشنامه  نياطالعات در ا آوري جمع يبرا 

و  )Hermens(هرمنس  يليتحص شرفتيپ زهيانگ
 زهيانگ پرسشنامهاستفاده شد.  ماريارتباط با ب نامهپرسش

است و بر  سؤال 29هرمنس شامل  يليتحص شرفتيپ
 شرفتيپ زهيانگ يافراد دارا كننده زيمتما يژگيده و يمبنا

بار  نيكه اول است نييپا شرفتيپ زشيباال از افراد با انگ
 ني) ا15(يبرگردانده شد و اكبر يتوسط نامدار به فارس

 بيضر يپرسشنامه دارا نيكرد. ا يابيپرسشنامه را هنجار
ه كرونباخ انجام شد يبود كه به روش آلفا 84/0 ييايپا

و مشاوران با تجربه مورد  ديآن توسط اسات ييو روا است
پرسشنامه با توجه به گذاري  قرار گرفته است. نمره دييتأ

شده  هيگانه كه سؤاالت براساس آنها ته 9 يها ويژگي
به صورت مثبت و  تاز سؤاال ي. بعضردگي مي انجام، است
ارائه شده است. در سؤاالت  يبه صورت منف گريد يبعض

به  29، 28، 27، 23، 20، 16، 15، 14، 10، 9، 4، 1شماره 
و در سؤاالت شماره  4و به دال ، 3 ميبه ج، 2به ب ، 1الف 

2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،12 ،13 ،17 ،18 ،19 ،21 ،22 ،24 ،25 ،
و  شود مي داده، 1و دال ، 2 ميبه ج، 3به ب ، 4به الف ، 26

 ني. نمره گذاري ااست 116تا  29از  راتييدامنه تغ
  است. كرتيل اسيپرسشنامه بر اساس مق

 ماريابزار استفاده شده پرسشنامه ارتباط با ب نيدوم 
 يها جهت سنجش مهارت، بود كه و همكاران يليوك

 وپرسشنامه د نيدر ا .استفاده شد يفرد انيم يارتباط
مورد  يركالميو ارتباط غ يارتباط كالم يعنيسبك ارتباط 

توسط  سؤال 30پرسشنامه با  ني. ارديگ مي قرار يبررس
 قيابزار از طر ييشد و روا ي) طراح16و همكاران( يليوك

شد  يابيتوسط گروه هدف ارز تميآ ريمحاسبه شاخص تأث
 دييتأ 91/0كرونباخ برابر  يآلفاآن با محاسبه  ييايو پا

 بسيار«اي رجهشد. پرسشنامه با طيف ليكرت پنج د
كه به  »يعال» «خوب«، »متوسط«، »ضعيف«، »ضعيف

 30از  راتييدامنه تغ .شود ميگذاري  نمره 5تا  1از  بيترت
بار در  كيشده  يمعرف يها پرسشنامه است.  150تا 

مداخله به هر دو  يو قبل از اجرا آزمون پيشمرحله 
 ليشد و بعد از تكم هگروه(در دو كالس جدا)داد
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مداخله  يكار بعد از اجرا نيشد. هم افتيها در پرسشنامه
در مرحله  يعنيتكرار شد.  زي) نيگروه تجرب ي(رو

هر دو گروه (در دو كالس  يها رو پرسشنامه آزمون پس
  شد.  آوري جمعجدا) اجرا و 

  
  يمعنو يها جلسات آموزش مهارت يمحتوا :1 جدول

  توضيح مسأله و تعريف ارتباط با بيمار و انگيزه پيشرفت تحصيلي. ،توزيع پرسشنامه ارتباط با بيمار و انگيزه پيشرفت تحصيلي، اول: معارفهجلسه
  يت الهي خود. مسؤولها و محدوديت و پذيرشتوانمندي،شناخت ماهيت خود، جلسه دوم: خودشناسي

 هاي برگزيده.جلسه سوم: پذيرش الوهيت الهي و رسالت انسان

  ي براي آن. ريز برنامهتعريف و تعيين سرنوشت و كيفيت زندگي و 
 هاي خويش.جلسه چهارم: اعتراف به گناهان نزد خداوند و پذيرش ضعف

  م و خود با رعايت تمام جوانب. مرد، هايي كه بر خود و ديگران كرده ايم و تالش براي احياي حقوق الهي شناسايي ستم
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  . بندي جلسه يازدهم: ارزيابي مستمر از خود زير نظر فردي معنوي و رشد يافته تر از خود و مرور و جمع
جلسات و به موازات  سازي و يكپارچه بندي و جمع كنندگانشركتجلسه دوازدهم: ارائه پرسشنامه ارتباط با بيمار و انگيزه پيشرفت تحصيلي به

  ها به گروه شاهد.  پرسشنامه ارائهآن 
  
بودن طرح  تجربي به توجه با، ها داده ليو تحل هيتجز يبرا

وابسته و  ريبر متغ يو به منظور حذف اثرات خارج
 تي(با رعا انسيكووار لياز تحل يريگ دقت اندازه شيافزا
 قياز طر ميكنترل مستق يها) استفاده شد. وقت فرض پيش

را اي  نهيزم انسيكوار زيآنال، است يرعمليغ شيطرح آزما
ها  مزاحم و حذف اثرات آن يرهايمتغ يكنترل آمار يبرا

 نيا ليو تحل هيآورد. الزم به ذكر است كه تجز مي فراهم
  انجام گرفت. SPSS-20افزار  نرم لهيپژوهش به وس

  
  نتايج

 30(در كل  نفر 15تعداد هر گروه اين كه با توجه به 
(دو پرسشنامه) در  پرسشنامه 30) بود؛ كننده شركت

 30 نيو همچن يگروه تجرب يبرا آزمون پيشمرحله 

 زيتعداد ن نيشد. هم افتيگروه شاهد در يپرسشنامه برا
شد و مورد  افتيپرسشنامه در آزمون پسدر مرحله 

قبل از اين كه توجه به  اقرار گرفت. ب ليو تحل هيتجز
 كنندگان با شركت يهيمداخالت در جلسه توج ياجرا

مطرح شد تمام  قيحضور و تحق تياهم، اهداف
درصد  78حضور داشتند.  قيتحق انيتا پا كنندگان شركت
 لينفر) را دختران تشك 53(يجامعه آمار انيدانشجو

 انينفر از دانشجو 30، تيجنس يتاسازهم يدادند كه برا
  دختر ترم آخر انتخاب شدند.

 يليتحص زهينمرات انگ اريو انحراف مع ميانگين
 مداخله از بعد و )87/67±84/6(قبل از مداخله  انيدانشجو

و  نيانگيدست آمد. م هب )13/96±45/16( تجربي گروه در
) قبل از ي(در گروه تجرب يركالميارتباط غ اريانحراف مع
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 هب )07/63±44/5( مداخله از بعد و )13/55±62/4( مداخله
   .آمددست 

، آزمون پيشبا كنترل ، انسيكوار ليحاصل از تحل جينتا
و گروه  يبين دانشجويان رشته پرستاري گروه تجرب

 01/0شاهد از لحاظ انگيزه تحصيلي در سطح خطاي 
. )F، 009/0=Sig=946/7(نشان داد يمعنادارتفاوت 

هاي مراقبت معنوي بر انگيزه تحصيلي  آموزش مهارت
تفاوت نمرات گروه  زانيم ني. همچنشتمعناداري دا ريتأث

 زين يدوره آموزش ريتأث زانيم ايو گروه شاهد  يتجرب
)23/0=η2 درصد تفاوت در نمرات پس از  23 يعني) است؛

 آموزشي يها مربوط به دوره، آزمون انگيزه تحصيلي
 زين يتوان آمار زانمي وبود  معنوي مراقبت هاي مهارت

در كشف  ليتحل نيدقت ا زانيكه ممعنا  ني؛ بدبود774/0
معنادار در سطح خوبي قرار دارد و حجم  يها تفاوت

  ).2است(جدول  يآزمون كاف نيا ينمونه برا

  
  آزمون پيشهاي تجربي و شاهد با كنترل  گروهانگيزه تحصيلي نتايج تحليل كوواريانس  :2جدول 

  توان مجذور اتا  سطح معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي  منبع تغييرات
 774/0 234/0 009/0 946/7 961/2270 1 گروه

 061/0 004/0 749/0 105/0 901/29 1 آزمون پيشنمره 

 725/0 213/0 013/0 053/7 603/2015 1 گروهآزمونپيش
        799/285 26 خطا

  
بين ، آزمون پيشبا كنترل  ماريبا ب ياز لحاظ ارتباط كالم

و گروه شاهد  يدانشجويان رشته پرستاري گروه تجرب
 اشتند وجود يمعنادارتفاوت  05/0در سطح خطاي 

)070/0=F، 794/0=Sig(. هاي  يعني آموزش مهارت
معناداري  ريتأث ماريمراقبت معنوي بر سبك ارتباط با ب

  ). 3(جدول شتندا
  

  آزمون پيشو شاهد با كنترل  تجربي يها ارتباط كالمي با بيمار گروه انسيكووار ليتحل جينتا: 3جدول 
  توان مجذور اتا  سطح معناداري F مجذوراتميانگين درجه آزادي  منبع تغييرات

 057/0 003/0 794/0 070/0 788/4 +-1 گروه
 217/0 054/0 234/0 488/1 129/102  1 آزمونپيشنمره
 059/0 003/0 772/0 085/0 868/5 1 گروه آزمونپيش
       657/68  26 خطا

  
، آزمون پيشبا كنترل  ماريبا ب يركالمياز لحاظ ارتباط غ

و گروه  يبين دانشجويان رشته پرستاري گروه تجرب
  شتدا وجود يمعنادارتفاوت  05/0شاهد در سطح خطاي

)815/4=F، 037/0=Sig(. هاي  آموزش مهارت نيبنابرا
 ريبا بيمار تأث يركالميمراقبت معنوي بر ارتباط غ

و گروه  يتفاوت نمرات گروه تجرب زانيمعناداري دارد. م
؛ بود) η2=16/0( زين يدوره آموزش ريتأث زانيم ايشاهد 

درصد تفاوت در نمرات پس از آزمون ارتباط  16 يعني
 آموزشي يها مربوط به دوره، با بيمار يركالميغ

 يتوان آمار زانمي. باشد مي معنوي مراقبت هاي مهارت
 نيدقت ا زانيكه ممعنا  ني؛ بدبرآورد گرديد0/ 56 زين

معنادار در سطح خوبي قرار  يها در كشف تفاوت ليتحل
  ). 4است(جدول  يآزمون كاف نيا يدارد و حجم نمونه برا
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  آزمون پيشو شاهد با كنترل  تجربي يها ارتباط غير كالمي با بيمار گروه انسيكووار ليتحل جينتا: 4 جدول
  توان مجذور اتا  سطح معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي  تغييراتمنبع

 561/0 156/0 037/0 815/4 348/182 1 گروه
 162/0 037/0 325/0 007/1 149/38 1 آزمونپيشنمره
 647/0 185/0 022/0 892/5 118/223 1 گروه آزمونپيش
        870/37 26 خطا

  
  بحث

نشان داد كه آموزش  قيتحق نيحاصل از ا جينتا
هاي مراقبت معنوي بر انگيزه تحصيلي در  مهارت
دارد. مطالعه و بررسي ادبيات  ريتأث يپرستار انيدانشجو

و پيشينه نظري و عملي پژوهش حاضر بيانگر آن است 
 گرانپژوهش با مطالعات پژوهش يناز ا حاصل نتايجكه 
آموزش معنويت  ريتأث ديمؤ كه) 7برزگر بفرويي(، نيشپي

درماني از ديدگاه اسالم بر بهزيستي روانشناختي و 
پژوهش  زني و است انآموز دانشعملكرد تحصيلي 

 تياهم انگرياز آن جهت كه ب )10و8و همكاران( يبالبون
رد افراد است آن بر عملك ريو تأث يو مذهب يمراقبت معنو

پژوهش با  يناز ا حاصل نتايج نيدارد. همچن يخوان هم
، )Mansfield & Volet()12( و وولت لديمطالعات منسف

  است.   سو هم
فرد را شكوفا كند و  يتواند استعدادها مي تيو معنو نيد

در افراد احساس تعلق و  تياو را به اهدافش برساند. معنو
 شيو تعهد را افزا تيمسوولدهد كه احساس  مي نانياطم
در  يليتوان مقابله با مشكالت تحص جهيدهد و در نت مي

هدف و  جاديبا ا تيدهد. معنو مي شيرا افزا انيدانشجو
 شيرا افزا ليدر تحص انيدانشجو زهيانگ، يدر زندگ نامع
ها خدمت خالصانه و هدفدار  مشوق نياز ا يكيدهد كه  مي

 كياز  يليفشارزا تحص. عوامل است يبا اهداف متعال
 گريد ياز طرف ليبعد از تحص يشغل ندهيطرف و ادراك آ

 انيدر دانشجو يليتحص زهيتواند از عوامل كاهنده انگ مي
تواند  مي يمراقبت معنو يها شباشد كه آموز يارپرست

 يبرا نهيرا پر كند و زم يو معنو يشناخت ءخال نيا
  كند.  جاديهدف دار و پر معنا ا ليتحص

هاي  نشان داد كه آموزش مهارت جينتا، گريد يسو از
 ريتأث ماريبا ب يمراقبت معنوي بر سبك ارتباط كالم

دست آمده از  هب يها افتهيوجود  ناي بامعناداري ندارد. 
هاي  از آن است كه آموزش مهارت يحاك قيتحق نيا

 يها افتهي .است مؤثر يركالميمراقبت معنوي بر ارتباط غ
و (Taylor) لويتی  پژوهش با مطالعه نيحاصل از ا

پرستار  ي) از آن جهت كه مراقبت معنو9همكاران(
توان  شيو افزا يماريب يبهبود، اصالح باعث تواند يم

 زياست و ن سو هم، گردد يفرد نيدر روابط ب يتيشخص
) از آن جهت 11(و همكاران Yong) (ونگيبا مطالعه  جينتا

 يستيبر بهز تيبرنامه آموزش معنو ريتأث ديكه مؤ
و  يخوان هم، سرپرستاران است ياختو روان شن يمعنو

  مطابقت دارد. 
بودن  ياريتوجه به كوتاه بودن زمان آموزش و اخت با

 يرود با اجرا مي ها انتظار دوره نيشركت در ا
سطح  يدر قالب برنامه درس مند هدف يها شآموز
 زين يبه كالم يركالميغ ياز سبك ارتباطگذاري  ريتأث
بعد  يارتباط يها . هر چند در مهارتابدي شيافزا
است. ارتباط با  داربرخور يتر بيش تياز اهم يركالميغ
داشته باشد و در رفتار نمود  ياگر فقط جنبه كالم مارانيب
  رود.  مي سؤال ريدر ارتباط ز تياعتماد و رضا، نكند دايپ
 رياز پروتكل غاستفاده  قيتحق نيا يها تيمحدود از

پرستاران است. هر چند پروتكل اجرا  يبرا ياختصاص
حال  نيآموزش به همه افراد را دارد با ا تيشده قابل

ضرورت  يخاص پرستار يو شغل يليتحص طيشرا
 نيا يها تيطلبد. از مز مي را ژهياستفاده از پروتكل و

 نيكه ا است يمعنو اقبتاستفاده از آموزش مر قيتحق
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مورد استفاده  يپرستار انيبار در دانشجو نيپروتكل اول
بر  يمداخله آموزش نيا ريتأث يقرار گرفته است. بررس

با  يو مهارت ارتباط يليتحص زهيمهم (انگ ريدو متغ
  . است قيتحق نيا يها تياز مز زي) نمارانيب

 يمراقبت معنو يتخصص يها است پروتكل يضرور
 يها برنامه(متناسب با  يپرستار انيدانشجو ژهيو

و مورد مطالعه قرار  هيپرستاران ته ني) و همچنيدرس
در  يفرد يها ها از سو برداشت پروتكل نيا ني. تدورديگ

 يريجلوگ يدر مبحث مراقبت معنو مارانيارتباط با ب
 يبحث مراقبت معنو يدگخواهد كرد. با توجه به گستر

به اي  و مداخله يشبه تجرب قاتيشود تحق مي شنهاديپ
 يمعنا، توسل، بخشش، دعا يها نهيدر زم ييجز صورت

  انجام شود.  رهيو غ يارتباط با خالق هست، يزندگ
شود كه  نيتدو يطور ديبا يپرستار يآموزش يها برنامه

در قالب  ايپرستاران  يآموزش يدر قالب برنامه اصل اي
به پرستاران  يديمهارت كل نيا يآموزش يها كارگاه

و  مارانيمداخله هم ب نيآموزش داده شود تا از اثرات ا
 ميبه مفاه ي. توجه آموزشبهره ببرندآن  يها هم خانواده

) توسط يو هوش اخالق ي(هوش معنو ياخالق و يمعنو
تواند  مي يدانشگاه يفرهنگ انيو متول يمدرسان پرستار

  باشد. كننده كمك
  

  گيري نتيجه
 يها اثربخش بودن آموزش مهارت ،مطالعه نيا جينتا

 يو سبك ارتباط يليتحص زهيبر انگ يمراقبت معنو

نشان داد.  يپرستار انيرا در دانشجو ماريبا ب يركالميغ
با  يكالم يبر سبك ارتباط يريتأث يمداخله آموزش نيا
 يكه اثربخش نينداشت. با توجه به ا انيدر دانشجو ماريب

و سبك  يليتحص زهيبر انگ يمعنو بتمراق يها مهارت
 قاتيدر پژوهش حاضر و تحق، ماريبا ب يركالميغ يارتباط

 يلذا دست اندركاران آموزش، شده است دييتأ نيشيپ
 يها مهارت يريادگيآموزش و  يها وهيبه ش ديهمواره با

 ليو در زمان تحص، شندينديب ليدرتحص يمعنو
را  تيبر معنو يبتنم ماريارتباط با ب يها مهارت يها دوره

 يپرستار انيبه دانشجو يو به صورت عمل اموزنديب
 انيدانشجو يمهارت معنو شيآموزش دهند. افزا

را در آنها در قبال  يو همدل يحس انسان دوست يپرستار
 يها است كه آموزش مهارت ديدهد. ام مي شيافزا مارانيب

در دستور كار  زين يليتحصي  زهيانگ شيو افزا يمعنو
 يو با همكار گيردقرار  يمشاوره دانشگاه كزمرا

 تيفيارتقاي ك يعلوم پزشك يآموزش انريز برنامه
مورد توجه  طهيح نيپرستاران در ادانشجويان  يآموزش
  باشد. يتر بيش

  
  قدرداني

خود را از  يمراتب تشكر و قدردان ميدار مي برخود الزم
واحد گرگان و  يدانشگاه آزاد اسالم نيولؤمس

ه آن دانشگاه ب يترم آخر رشته پرستار انيدانشجو
  .نمائيمابراز  ينبا محقق يخاطر همكار
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Abstract 
 
Introduction: Nurse’s patience and good communication with patient highly depend on nurse’s worldview 
and his or her relationship with the universe (spirituality). The purpose of this study was to investigate the 
impact of spiritual care skills instruction on nursing students’ achievement motivation and styles of 
communication with patients in Azad University of Gorgan. 
Methods: In this quasi-experimental study with pre-test, post-test design and control group, 30 students 
were selected through simple random sampling. Data collection tools were Hermens’ achievement 
motivation questionnaire and Vakili’s communication questionnaire. Spiritual care skills instruction 
program was presented to students during 12 ninety-minute sessions within five successive weeks. The 
control group received no intervention. The data were analyzed using covariance test. 
Results: Compared to the control group, a significant difference was found between the mean scores of 
achievement motivation before (67.87±6.84) and after (96.16±13.45) the intervention in the experimental 
group (P=0.009, F=7.946). Spiritual care skills instruction had a positive effect on non-verbal 
communication with patients before (55.13±4.62) and after (63.07±5.44) the intervention (P=0.037, 
F=4.81). This effect was not significant for verbal communication (P=0.794, F=0.070). 
Conclusion: The results suggested that spiritual care skills instruction enhanced nursing students’ 
achievement motivation. In addition, this educational intervention promoted their non-verbal communication 
with patients. 
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