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بررسی تبثیرآهَزش هْبرتّبی ارتببطی بِ پرستبراى بر رضبیتوٌدی بیوبراى از
ًحَُ برقراری ارتببط در بیوبرستبى حکین جرجبًی گرگبى سبل 4931
9

ًگیي جببری  ،4فبطوِ ببغ خَاستیّ ،2بجر بیگن حسیٌی

 1اعتبزیبر گزٍُ هسیزیت آهَسؽی ،زاًؾگبُ اساز اعالهیٍ ،احس گزگبى ،ایزاى (ًَیغٌسُ هغئَل)
 2زاًؾجَی زوتزای هسیزیت آهَسؽی ،زاًؾگبُ اساز اعالهیٍ ،احس گزگبى ،ایزاى
 3وبرؽٌبط ارؽس هسیزیت آهَسؽی ،زاًؾگبُ اساز اعالهیٍ ،احس گزگبى ،ایزاى

چکیدُ
ثزلزاری ارتجبط هٌبعت ثیي پزعتبراى ٍ ثیوبراى یىی اس هْنتزیي ػَاهل هؤثز ثز افشایؼ رضابیتوٌسی ثیوابراى ٍ ارتمابی ًتابی
ثْساؽتی زرهبًی هی ثبؽس .ایي هطبلؼِ ثب ّسف تؼییي تأثیزآهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی ثِ پزعتبراى ثاز رضابیتوٌسی ثیوابراى اس
ًحَُ ثزلزاری ارتجبط اًجبم ؽسُ اعت .زرایي هطبلؼاِ ًیواِ تجزثای ً 60فاز اس پزعاتبراى ثراؼ زاذلای ٍ یزاحای ؽاب ل زر
ثیوبرعتبى حىین یزیب ًی تأهیي ایتوبػی گزگبى ثِ رٍػ توبم ؽوبری اًتربة ٍ ثِ زٍ گزٍُ آسهَى ٍ وٌتزل تمغین ؽسًس80 .
ًفز اس ثیوبراى ّوبى ثرؼّب ثِ رٍػ ًوًَِ گیزی زر زعتزط (زر زٍ گزٍُ آسهَى ٍ وٌتزل) زر ّز هزحلِ اس ایي هطبلؼِ ؽازوت
زاؽتٌس .یْت یوغ آٍری اطالػبت ،اس پزعؾٌبهِ اعتفبزُ ؽاس .عاسظ اطالػابت زر هزحلاِ لجال ٍ یاه هابُ پاظ اس هساذلاِ
یوغ آٍری گززیس .ثؼس اس هزحلِ اٍل ،وبرگبُ آهَسؽی هْبرتّبی ارتجبطی ثازای پزعاتبراى گازٍُ آسهاَى زر زٍ رٍس ثاِ هاست 8
عبػت ثزگشار ؽس .اطالػبت ثب اعتفبزُ اس ًزم افشار  ٍ SPSSآسهَىّبی آهبری هي ٍیتٌی–وزٍعىبل وبلیظّ-وجغاتگی تجشیاِ
ٍتحلیل ؽس .همسار  Pووتزاس  0/05هؼٌی زار لحبظ گززیسً .تبی ًؾبى زاز ثیي رضبیتوٌسی ثیوابراى زر هزحلاِ لجال ٍ ثؼاس اس
هساذلِ زر گزٍُ آسهَى اذتالف هؼٌیزاری ٍیَز زارزّ )P= 0/000( .وچٌیي پظ اس ایزای ثزًبهِ آهَسؽی ثایي رضابیتوٌسی
ثیوبراى زر زٍ گزٍُ آسهَى ٍ وٌتزل اذتالف هؼٌیزاری زیسُ ؽس ( .)P= 0/000یبفتِّبی ایي ثزرعی ًؾبى هیزّس وِ آهَسػ
هْبرتّبی ارتجبطی ثِ پزعتبراى ثزرضبیتوٌسی ثیوبراى تأثیز هثجت زاؽتِ اعات؛ ثٌابثزایي پیؾاٌْبز هایؽاَز واِ ثزًبهاِّابی
آهَسؽی هْبرت ّبی ارتجبطی ثزای پزعتبراى ثطَر هسٍى ثِ ایزا زرآیس تب ویفیت هزالجت اس هسزیَیبى ثبال رفتاِ ٍ رضابیتوٌسی
ثیوبراى ًیش افشایؼ یبثس.
ٍاشُّبی كلیدی :هْبرتّبی ارتجبطی ،پزعتبراى ثبلیٌی ،رضبیتوٌسی ثیوبراى ،حىین یزیبًی گزگبى.
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هقدهِ:
یلت رضبیت ّزچِ ثیؾتز ثیوبراى ضوي تؾَیك آىّب ثِ اًجبم صحیح ٍ ثِ هَلغ زعتَرالؼولّبی زرهبًی ،ثبػث عزػت
ثرؾیسى ثِ رًٍس زرهبى ٍ رعیسى ثِ ّسف اصلی یؼٌی ثْجَز ثیوبراى هیگززز؛ ثٌبثزایي یىی اس رٍػّبی عٌجؼ ٍ ارسؽیبثی
ویفیت هزالجتی ،رضبیتوٌسی ثیوبراى هیثبؽس .اس طزف زیگز ثب یلت رضبیت ثیوبراى ثِ ٍعیلِ ارتمبء ویفیت ذسهبت ارائِ ؽسُ
زر ثیوبرعتبىّب ثبیس ثِ عزاؽ گیزًسگبى ذسهبت یؼٌی ثیوبراى رفت (زؽتگزز .)1393 ،هْبرتّبی ارتجبطی ثِ ػٌَاى هْنتزیي
ٍیضگی السم ثزای افزاز ؽب ل زر ثرؼ ارائِ هزالجتّبی ثْساؽتی اٍلیِ تَصیف ؽسُ اعت .زر ػصزی وِ زاًؼ پشؽىی ثِ
عزػت زر حبل گغتزػ ٍ تَعؼِ هیثبؽس ٍ رٍس ثِ رٍس ؽبّس راُّبی تؾریص عبزُتز ،ثی ذطزتز ٍ وبرآهستز ّغتین ،رًٍس
ارتجبط ثب ثیوبر ّن ثبیس ثِ ّویي ًغجت ثْجَز یبثس (ػجساهلل پَرً .)1392 ،تبی هفیس رضبیتوٌسی ثیوبراى ثبػث ؽسُ اعت وِ
هحممبى السام ثِ ؽٌبعبیی ػَاهل هؤثز ثز رضبیتوٌسی ًوبیٌس .زر ایي راعتب ،تحمیمبت هرتلف ًؾبى زازُ اعت ارتجبطبت هیبى
فززی ثیي ارائِ زٌّسگبى هزالجتّبی ثْساؽتی -زرهبًی ٍ ثیوبراى هْنتزیي ػبهل هؤثز ثز رضبیتوٌسی فزز اس عیغتنّبی
ثْساؽتی– زرهبًی هی ثبؽس .ثسیي هؼٌی وِ اس زٍ یٌجِ فٌی هزالجت ٍ ویفیت ارتجبطبت هیبى فززی تأثیز ثیؾتزی ثز
رضبیتوٌسی ثیوبراى هیگذارز (وزیوی .)1391 ،زرن ٍالؼی ثیي زٍ طزف زر ارتجبطبت اًغبًی یب ّوسلی سهبًی رخ هیزّس وِ
ثب ًگزػ ثبس ًغجت ثِ هسزیَ ًگزیغتِ ؽَز .ولیِ هتَى تحمیمبتی ایي یٌجِ ولیسی را زر اهز هزالجت ٍ زرهبى هَرز تأویس لزار
زازُاًس .تحمیمبت ًؾبى هیزّس هسزیَیبًی وِ اس هزالجت پزعٌلی ثب رفتبرّبی ّوسالًِ ثزذَرزار ثَزُاًس پیؾزفت ثْتز ٍ
عزیغتزی اس ذَز زر ثْجَز ثیوبری ًؾبى زازُاًس (وزیوی.)1391 ،
بیبى هسئلِ
ارتجبط ثب ثیوبر فزآیٌسی اعت وِ زر آى ثیوبر ٍ پزعتبر ثِ ػٌَاى ؽزوت وٌٌسُ تؼبهل ًوَزُ ٍ ّز یه عْن فؼبلی را زر تجبزل
اطالػبت ثِ ػْسُ هی گیزًسّ .یچ وسام اس هؾب ل ثِ اًساسُ ؽغل پزعتبری ثِ چٌیي ارتجبط پیچیسُای ًیبس ًسارز ٍ ایفبی ًمؼ زر
آى اس طزیك ارتجبط ؽىل هیگیزز؛ ثٌبثزایي آىّب فزصت لبثل تَیْی ثزای تأثیز ثز رٍی ًگزػ ثیوبراى ٍ رفتبر آىّب زر ارتجبط
ثب زرهبى ،ثبستَاًی ٍ فزآیٌس ثْجَزی زارًس (هیزحك.)1391 ،
تحمیمبت اًجبم ؽسُ زر پزعتبری ًؾبى هی زّس ذسهبت پزعتبری زر هجوَع ًتَاًغتِ رضبیت ثیوبراى را یلت ًوبیس ٍ 65
زرصس اس ثیوبراى ٌّگبم تزذیص احغبط ًبرضبیتی وززُاًس .آهبرّب ًؾبى هیزّس اوثزؽىبیبت ػوَهی ٍ ثىبرگیزی ًبزرعت
زعتَرات تَعط ثیوبراىً ،تیجِ ثیوفبیتی وبروٌبى ثْساؽتی زرهبًی ًیغت ثلىِ اس هؾىالت ارتجبطی هٌؾبء هیگیزز .زر
هطبلؼِ زیگزی ػلیز ن ٍیَز اهىبًبت ٍ تجْیشات وبفی ،ثیوبراى اس زریبفت ذسهبت اثزاس ًبرضبیتی وززُ ٍ ػلت آى را ػسم احتزام
وبروٌبى ثْساؽتی-زرهبًی ثِ آًبى هطزح وززُاًس (وبؽبًی ًیب.)1385 ،
چْبر یشء لبثلیت ثبلیٌی وِ ثب یىسیگز هجوَػِ یَّزُ ػولىزز ثبلیٌی ذَة را تؾىیل هیزٌّس ػجبرتاًس اس :زاًؼهْبرتّبی
ارتجبطی -هْبرت حل هؾىل ٍ هؼبیٌِ فیشیىی -وِ اس ثیي آىّب هْبرتّبی ارتجبطی اس ایشای اصلی لبثلیت ثبلیٌی هیثبؽس.
ثزاعبط اػالم اً جوي پزعتبراى هزالجت ٍیضُ آهزیىب ،پزعتبراى ّوبًگًَِ وِ زر عبیز هْبرتّبی ثبلیٌی هبّز ّغتٌس ثبیس زر
هْبرتّبی ارتجبطی ّن هْبرتّبی وبفی زاؽتِ ثبؽٌس (هیزحك.)1391 ،
ثزای ایٌىِ پزعتبراى ثتَاًٌس پبعدگَی ارتجبط هطلَة ثب ثیوبراى ثبؽٌس ًیبس ثِ زاًؼ -زرن ٍ هْبرت زر ارتجبطبت اًغبًی زارًس.
اگزچِ هْبرتّبی گفت ٍگَ ثِ صَرت بلت ٍ ثزیغتِ تَعط افزاز ؽب ل ٍ وبرهٌساى اعتفبزُ هیؽَزً ،یبس اعت تب چٌیي
هْبرتّبیی ثِ ػٌَاى ثرؾی اس آهَسػ پزعتبری ًیش هَرز تَیِ ٍالغ ؽًَسّ .سف اصلی تحمیك حبضز ثزرعی تبثیزآهَسػ
هْبرتّبی ارتجبطی ثِ پ زعتبراى ثزرضبیتوٌسی ثیوبراى اسًحَُ ثزلزاری ارتجبط زر ثیوبرعتبى حىین یزیبًی گزگبى هیجبؽس لذا
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ایي تحمیك زرصسز زعتیبثی ثِ ایي عَال اعت وِ آهَسػ هْبرت ّبی ارتجبطی ثِ پزعتبراى تب چِ اًساسُ ثز افشایؼ رضبیتوٌسی
ثیوبراى تأثیززارز؟
هفبّین ٍ ًظرات:
هْبرتّبی ارتببطی1

عبسهبى ثْساؽت یْبًی ) (WHOیىی اسهْبرتّبی اصلی سًسگی را هْبرت ارتجبطی هیزاًس .اًغبى هَیَزی ایتوبػی
هی ثبؽس وِ ثزای سًسگی ٍ رؽس زر یبهؼِ ًیبسهٌس ثزلزاری ارتجبط ثب زیگزاى هیثبؽس .زر ایي ثیي افزازی هَفكتزًس وِ زارای
هْبرت ارتجبطی ثْتزی ثبؽٌس .ثِ اػتمبز ّلزیگلٍ 2اعلَوَم )1996( 3هْبرتّبی ارتجبطی ػجبرت اعت اس تَاًبیی ارعبل ٍ
زریبفت اطالػبت– افىبر -احغبعبت ٍ ًگزػ ّب .ارتجبط فزایٌس تجبزل اطالػبت ٍ یب فزایٌس ایجبز ٍ ارعبل هفبّین اعت (صفبرسازُ،
.)1391
ارتببط بیي فردیارتجبطی وِ ثیي زٍ ًفز یب زر یه گزٍُ وَچه ٍالغ هی ؽَز وِ ثِ رفتبرّبی والهی ٍ یز والهی زرٍى یه ایتوبع هزثَط ثَزُ
ٍ ؽبهل توبم ًؾبًِ ّبی هَرز اعتفبزُ ثزای زریبفت ٍ ارعبل هؼٌی اعت .ثب تَیِ ثِ ایي وِ پیبمّبی زریبفتی هوىي اعت اس ًظز
هفَْم ثب آًچِ هَرز ًظز فزعتٌسُ اعت هغبیز ثبػ ،ثٌبثزایي هؼبًی ثبیس ا س طزیك هذاوزُ هتمبثل ثیي طزفیي هَرز ًمس ٍ ثزرعی
لزار گیزز تب اػتجبر یىغبًی ثیي طزفیي پیسا وٌس .ثیؾتز پزعتبراى وِ زر رٍس وبر هیوٌٌس ثب ثیوبر ٍ عبیز افزاز ذبًَازُ ٍ گزٍُ
ارتجبط ثزلزار هی ًوبیٌس .تَاًبیی پزعتبر زر ثزلزاری ارتجبط زر ایي عطح ثز هؾبروت پزعتبراى زر رٍاثط ثیي فززی ٍ الگَی حل
هغئلِ ٍ توزوش ثز ّسف ٍ عبذتبر گزٍّی ٍ ًمؼ ّبی ثحزاًی پزعتبری هبًٌس ارائِ زٌّسُ هزالجت ٍ هؼلن ٍ هؾبٍر ٍ حوبیت
وٌٌسُ تأثیز هیگذارز (ًصیزی پَر.)1390 ،
 رضبیتوٌدی بیوبراىرضبیت هٌسی ثیوبر ػجبرت اعت اس زرن ولی ثیوبراى اس ویفیت ارائِ ذسهبت ثْساؽتی زرهبًی وِ هیتَاى ثب تَیِ ثِ ًمطِ
ًظزات آًبى تالػ ًوَز تب ػَاهل ًبرضبیتی را زر ًظزگزفتِ ٍ زر یْت رفغ هؾىل السام وزز( .هیز حك )1391 ،رضبیتوٌسی
ثیوبر هفَْهی اعت وِ اهزٍسُ زر هزالجتّبی ثْساؽتی اّویت ثغیبر ٍیضُ یبفتِ اعت ٍ ثز ایي اعبط یىی اس اّساف هْن ٍسارت
ثْساؽت ٍ زرهبى وؾَر هب ًیش ثَزُ ٍ هَرز تَیِ لزار گزفتِ اعت تحمیمبت هتؼسز ّوَارُ ًؾبى زازُاًس وِ تَاًبیی ارائِ زٌّسُ
ذسهبت ثْساؽتی زر ثزلزاری ارتجبط هٌبعت ثب هزایؼیي ًمؼ تؼییيوٌٌسُ زر رضبیتوٌسی هزایؼیي زارز (وزیوی.)1391 ،
پیطیٌِ تحقیقبت اًجبم ضدُ:
 عبل  1393یَاّز ٍ ّوىبراى زر تحمیمی ثبػٌَاى ثزرعی هْبرتّبی ارتجبطی زر زاًؾجَیبى پزعتبری ٍ ارتجبط آى ثبٍیضگیّبی یوؼیت ؽٌبذتی ،ثِ رٍػ تَصیفیّ -وجغتگی ثزرٍی زاًؾجَیبى پزعتبری هؾغَل ثِ تحصیل زر زاًؾگبُّبی
ػلَم پشؽىی تْزاى-ثمیِ اهلل-ارتؼ-ؽبّس ؽْز تْزاىً ،تبی ثِ زعت آهسُ ًؾبى زاز ثیؾتزیي ضؼف هْبرتّبی ارتجبطی
زاًؾجَیبى پزعتبری زر حیطِ پذیزػ یز هؾزٍط هسزیَ ثَز.
 عبل  1393زؽتگزز ٍ ّوىبراى زر تحمیمی ثبػٌَاى تأثیز آهَسػ هْبرت ارتجبط ثب ثیوبر ثِ پزعتبراى ثزوبّؼ زرز ثیوبراى ،ثِرٍػ تجزثی زرثرؼّبی زاذلی ٍیزاحی ثیوبرعتبى لبئن ٍ اهبم رضب هؾْسً ،تبی ًؾبى زاز وِ آهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی ٍ
ثزلزاری ارتجبط پزعتبر – ثیوبر ثزوبّؼ زرز ثیوبراى تأثیز زارز.
1

-World health organization
- Hellriegel
3
- Slocum
2
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 عبل  1392ػجساهلل سازُ ٍ ّوىبراى زر هطبلؼِای تحت ػٌَاى تؼبهل پزعتبر ٍ ثیوبر ٍ ارتجبط آى ثب رضبیتوٌسی اس ذسهبتپزعتبری اس زیسگبُ ثیوبراى هجتال ثِ عزطبى ثغتزی زر هزوش آهَسؽی–زرهبًی ؽْیس لبضی طجبطجبیی تجزیش ،ثز رٍی  131ثیوبر
ثغتزی زر ثرؼّبی اًىَلَصی ثیوبرعتبى ،ثِ رٍػ تَصیفی ٍ ّوجغتگی اًجبم ؽس وِ ًوزُ تؼبهل پزعتبر -ثیوبر اس  24تب 144
هتغیز ثَز ٍ ًوزُ رضبیت ثیوبراى اس ذسهبت پزعتبری اس  41تب  287هتغیز ثَز.
 راعهّ ٍ 1وىبراى ( )2009زر ثزرعی اثزات آهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی ثِ پزعتبراى ثز ثْجَز ارتجبط پزعتبر -ثیوبر زریهولیٌیه اًىَلَصی ،گشارػ وززًس وِ تفبٍت هؼٌیزاری زر ًوزات هْبرتّبی ارتجبطی لجل ٍ ثؼس اس هساذلِ )ٍ (p = 0/ 37
رضبیتوٌسی ثیوبراى (زرن ثیوبراى اس ّوسلی ،ذلك ٍ تَیِ پزعتبراى ٍ ذَزوبرآهسی هزثَط ثِ عزطبى) ٍیَز ًسارز .زر ایي
هطبلؼِ یه ثزًبهِ آهَسؽی هْبرت ّبی ارتجبطی زٍ رٍسُ ثزای پزعتبراى زر هزوش عزطبى ثزگشار ؽس ٍ یه ّفتِ ٍ 3هبُ ثؼس اس
آهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی آًبى اًساسُگیزی ؽس .ػلت تفبٍت ًتیجِ هیتَاًس ثِ ًَع هْبرت آهَسػ زازُ ؽسُ ٍ پیگیزی ثؼس اس
هساذلِ هزثَط ثبؽس.
 ویت ٍ ّوىبراى ) 2004( 2تحمیمی زر ایزلٌس رٍی ثیوبراى ثغتزی زر ثیوبرعتبى هؾرص وزز وِ ثیوبراى اس فمساى ارتجبطهٌبعت– احغبط ػسم تَیِ– ّوسلی ٍ ارتجبط زٍعتبًِ اس طزف پزعتبراى گلِهٌس ٍ ًبراضیاًس.
 تٌگیلی هَگال )2001( 3زرپضٍّؾی زیگز زر ثرؼ زٍلتی تزویِ اًجبم زاز وِ  420ثیوبر زر سهیٌِّبی زر زعتزط ثَزىذسهبت ٍ ویفیت ارائِ ؽسُ هَرز ارسیبثی لزار گزفتٌسً .تبی حبوی اس آى ثَز وِ ثیؾتز ثیوبراى اس ذسهبت ارائِ ؽسُ راضی
ثَزًس .هٌتْب ثب تَیِ ثِ عطح تحصیالت پبعد زٌّسگبى زر حَسُّبی هرتلف ایي رضبیتوٌسی هتغیز ثَز.
فرضیبت تحقیق:
-1آگبّی پزعتبراى اس هْبرتّبی ارتجبطی ثیي زٍ گزٍُ آسهبیؼ ٍ وٌتزل هتفبٍت اعت.
-2رضبیتوٌسی ثیوبراى اس ًحَُ ی ثزلزاری ارتجبط لجل اس آهَسػ هْبرتّبی ارتجابطی ثاِ پزعاتبراى زر گازٍُ آسهابیؼ ٍ گازٍُ
وٌتزل هتفبٍت اعت.
-3هیشاى رضبیتوٌسی ثیوبراى ثؼس اس آهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی زر گزٍُ آسهبیؼ ٍ گزٍُ وٌتزل هتفبٍت اعت.
-4تأثیز آهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی ثز رضبیتوٌسی ثیوبراى زر هیبى پزعتبراى هزز ٍ سى هتفبٍت اعت.
-5تأثیز آهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی ثز رضبیتوٌسی ثیوبراى زر هیبى پزعتبراى ون عبثمِ ٍ ثب تجزثِ هتفبٍت اعت.
رٍش تحقیق
پضٍّؼ حبضز اس ًظز هبّیت ٍّسف اس ًَع وبرثززی ٍ اس لحبظ رٍػ ،اس ًَع ًیوِ تجزثی هیثبؽس .یبهؼِ آهبری ایي پضٍّؼ
ؽبهل ولیِ پزعتبراى ثبلیي ؽب ل زر ثیوبرعتبى حىین یزیبًی گزگبى ثِ تؼساز ً 120فز هیثبؽٌس زر پضٍّؼ حبضز تؼساز 70
پزعؾٌبهِ ثیي پزعتبراى ٍ 90پزعؾٌبهِ ثیي ثیوبراى تَسیغ گززیس وِ تؼساز  66پزعؾٌبهِ پزعتبر ثزگززاًسُ ؽس ٍ اس ایي تؼساز،
 6پزعؾٌبهِ ًبلص ثَزُ ٍ وٌبر گذاؽتِ ؽس ٍ  85پزعؾٌبهِ ثیوبر ثزگززاًسُ ؽسوِ  5پزعؾٌبهِ هرسٍػ ثَز ٍ حذف ؽس؛
ثٌبثزایي تحلیلّبی آهبری ثز رٍی ً 60فز پزعتبر ًٍ 80فز ثیوبر ثغتزی زر ثرؼ اًجبم ؽسُ اعت.

1

-Rask et al
et al
3
Tegili mogla
2-keib
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تجسیِ تحلیل دادُّب ٍ آزهَى فرضیبت
زر ایي تحمیك اثتسا ثب آسهَى وَلوَگزٍف اعویزًَف ٍ ؽبپیزًٍ ،زهبل ثَزى زازُ ثزرعی ؽس .اس آًجبئیىِ زازُّبی ثسعت آهسُ
ًزهبل ًجَز ثٌبثزایي یْت زازُّبی یز ًزهبل ٍ رتجِای اس آسهَىّبی ًبپبراهتزیه ثزای تحلیل اعتفبزُ ؽس.
بررسی ًرهبل بَدى هتغیرّبی تحقیق:
جدٍل ً-4تبیح آزهَى كَلوَگرٍف -اسویرًَف برای بررسی ًرهبل بَدى تَزیع دادُّب
هتغیز

تؼساز ًوًَِ

آسهَى وَلوَگزٍف اعویزًَف

عطح هؼٌیزاری

ًتیجِ

رضبیتوٌسی ثیوبراى

160

1/53

0/018

ًزهبل ًیغت

هْبرتّبی ارتجبطی پزعتبراى

115

1/32

0/155

ًزهبل اعت

ًتبی یسٍل ً -1ؾبى هیزّس وِ همسار عطح هؼٌیزاری زر آسهَى وَلوَگزٍف  -اعویزًَف ثزای هتغییز رضبیتوٌسی ثیوبراى
ًزهبل ًویثبؽس؛ ثٌبثزایي یْت زازُّبی یز ًزهبل ٍ رتجِای اس آسهَىّبی ًبپبراهتزیه ثزای تحلیل اعتفبزُ هیگززز.
ارزیببی فرضیِّبی تحقیق:
فرضیِ اٍل تحقیق :آگبّی پزعتبراى اسهْبرتّبی ارتجبطی ثیي زٍ گزٍُ آسهبیؼ ٍوٌتزل هتفبٍت اعت.
جدٍل -2هقبیسِ هیساى آگبّی پرستبراى از هْبرتّبی ارتببطی بیي دٍ گرٍُ آزهبیص ٍ كٌترل قبل از آهَزش
گزٍُ

تؼساز پزعتبراى

آگبّی هْبرت ارتجبطی
پزعتبراى

اًحزاف هؼیبر

وٌتزل

30

37

4.5

آسهبیؼ

30

38/50

2.5

آهبرُ آسهَى هي
ٍیتٌی

عطح هؼٌیزاری

-0/960

0/337

ثب تَیِ ثِ یسٍل تؼساز پزعتبراى زر گزٍُ وٌتزل ٍ آسهبیؼ زر لجل آهَسػ تؼساز ً 30فز ثَزُاًس وِ هیبًگیي آگبّی زر لغوت
هْبرت ارتجبطی زر وٌتزل  ٍ 37 ± 4/5آسهبیؼ  38/5 ± 2/5ثَزُ اعت ٍ ایي زٍ گزٍُ اذتالف زارًس ٍلی ایي اذتالف اس ًظز
آهبری ثب تَیِ ثِ عطح هؼٌیزاری ( )0/337هؼٌی زار ًیغت چَى عطح هؼٌیزاری ثبالتز اس  0/05هیثبؽس؛ ٍ ثب احتوبل 95
زرصس ایي گزٍُ وٌتزل ٍ آسهبیؼ ؽزایط یىغبى زارًس.
فرضیِ دٍم تحقیق :رضبیتوٌسی ثیوبراى اس ًحَُ ثزلزاری ارتجبط لجل اس آهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی پزعتبراى زر گزٍُ
آسهبیؼ ٍ گزٍُ وٌتزل هتفبٍت اعت.
جدٍل -9هقبیسِ هیساى آگبّی پرستبراى از هْبرتّبی ارتببطی بیي دٍ گرٍُ آزهبیص ٍ كٌترل بعد از آهَزش
گزٍُ

تؼساز پزعتبراى

آگبّی هْبرت ارتجبطی
پزعتبراى

اًحزاف هؼیبر

وٌتزل

29

38.06

3.6

آسهبیؼ

26

40

2.8

125

آهبرُ آسهَى هي
ٍیتٌی

عطح هؼٌیزاری

-1.98

0.047
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ثب تَیِ ثِ یسٍل  3تؼساز پزعتبراى زر گزٍُ وٌتزل ٍ آسهبیؼ ً 26 ٍ 29فز ثَزُاًس وِ هیبًگیي آگبّی زر لغوت هْبرت
ارتجبطی زر وٌتزل  ٍ 38/06 ± 3/6آسهبیؼ  40 ±2/8ثَزُ اعت ٍ ایي زٍ گزٍُ اذتالف زارًس ثب تَیِ ثِ آسهَى آهبری
ًبپبراهتزیه هي ٍیتٌی اذتالف ثیي زٍ گزٍُ هؼٌی زار ثَزُ اعت؛ یؼٌی عطح هؼٌیزاری ( )0/047ووتز اس  0/05هیثبؽس ٍ
ًؾبى زٌّسُ ی تأثیز آهَسػ را زر ثیي پزعتبراى را ًؾبى هیزّس.
فرضیِ سَم تحقیق :هیشاى رضبیت ثیوبراى ثؼس اس آهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی زر گزٍُ اسهبیؼ ٍ گزٍُ وٌتزل هتفبٍت اعت.
جدٍل -1رابطِ هیساى رضبیت بیوبراى بب هیساى آگبّی هْبرت ارتببطی پرستبراى در قبل ٍ بعد آهَزش
هزحلِ
لجل آهَسػ
ثؼسآهَسػ

هتغیز

هیشاى ّوجغتگی

عطح هؼٌیزاری

0/825

0/000

0/828

0/000

هیشاى رضبیت ثیوبراى
آگبّی هْبرت ارتجبطی
هیشاى رضبیت ثیوبراى
آگبّی هْبرت ارتجبطی

ثب تَیِ ثِ یسٍل  -4هحبعجِ هیشاى ّوجغتگی ثب تَیِ ثِ آسهَى ّوجغتگی پیزعَى ثیي زٍ هتغیز هیشاى رضبیت ثیوبراى ٍ
آگبّی هْبرت ارتجبطی زر لجل آهَسػ ٍ ثؼس آهَسػ ًؾبى هیزّس وِ ثب تَیِ ثِ عطح هؼٌیزاری  ٍ 0/000هیشاى ّوجغتگی
ثسعت آهسُ ّوجغتگی هثجت ٍ هؼٌی زار ٍیَز زارز.
فرضیِ چْبرم تحقیق :تأثیزآهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی ثزرضبیتوٌسی ثیوبراى زرهیبى پزعتبراى هززٍسى هتفبٍت اعت.
جدٍل -5بررسی هیساى رضبیتوٌدی بیوبراى ازپرستبراى هرد ٍ زى در بیوبرستبى حکین جرجبًی گرگبى
تؼساز
پزعتبر

هیبًگیي اهتیبس رضبیت
هٌسی

اًحزاف
هؼیبر

هزز

32

89/87

18/1

سى

83

86/6

22/1

آهبرُ آسهَى هي
ٍیتٌی

عطح
هؼٌیزاری

1226

0/52

ثب تَیِ ثِ یسٍل  -5وِ ثسٍى زر ًظز گزفتي پیؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى هیبًگیي رضبیتوٌسی زر هززاى ٍ سًبى پزعتبر وِ تؼساز
هززاى ً 32فز ٍ سًبى ً 83فز هیثبؽس هیبًگیي رضبیتوٌسی هطبثك یسٍل فَق زر هززاى ثبالتز هیثبؽس .ثِ ایي هؼٌی وِ
ثرؾْبی وِ هززاى ثؼٌَاى پزعتبر هؾغَل فؼبلیتّب ثَزُ اًس هیشاى رضبیتوٌس هٌسی ثبالتز ثَزُ اعت ٍلی ایي اس ًظز آهبری ٍ ثب
اعتفبزُ اس آسهَى ًبپبراهتزیه هي ٍیتٌی ٍ عطح هؼٌیزاری  0/52هؼٌی زار ًویثبؽس؛ یؼٌی ثب  95زرصس اطویٌبى هیتَاى
گفت وِ ارتجبط ثیي یٌغیت رضبیتوٌسی ثیوبراى اس ثرؾْبی هَرز ًظز ٍیَز ًسارز.
فرضیِ پٌجن تحقیق :تأثیزآهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی ثز رضبیتوٌسی ثیوبراى زر هیبى پزعتبراى ون عبثمِ ٍ ثبتجزثِ هتفبٍت
اعت.
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جدٍل -6فراٍاًی پرستبراى ازًظر سببقِ كبری درگرٍُ آزهَى
عبثمِ وبری
پزعتبر

تؼساز
پزعتبر

هیبًگیي اهتیبس رضبیت
هٌسی

اًحزاف هؼیبر

سیز زُ عبل عبثمِ

54

84/27

20/5

ثبالی زُ عبل
عبثمِ

61

90/44

21/31

عطح
هؼٌیزاری

آهبرُ آسهَى هي
ٍیتٌی

0/118

-1/57

هیبًگیي رضبیتوٌسی ثِ تفىیه گزٍُ عبثمِ آى زر یسٍل فَق آهسُ اعت ّوبًطَر وِ هیثیٌین اذتالف ثیي هیبًگیي عبثمِ
پزعتبراى ثب رضبیت وٌسی ثیوبراى ثرؼ ٍیَز زارز ٍلی ایي اذتالف ثب اعتفبزُ اس آسهَى ًبپبراهتزیه هي ٍیتٌی ثزرعی هیوٌین.
آهبرُ آى ثزاثز  -1/57عطح هؼٌیزاری ثزاثز  0/18هیثبؽس یؼٌی عطح هؼٌیزاری ثبالتز اس  0/05هیثبؽس ٍ اذتالف اس ًظز
آهبری هؼٌی زار ًویثبؽس.
یسٍل  -7فزاٍاًی پزع تبراسًظز عبثمِ وبری ٍارتجبط آى ثب رضبیتوٌسی ثیوبر زرّززٍ هزحلِ پیؼ ٍپظ آسهَى
هزحلِ

عبثمِ وبری پزعتبر

تؼساز
ثیوبراى

هیبًگیي اهتیبس
رضبیت هٌسی

اًحزاف
هؼیبر

پیؼ

سیز زُ عبل عبثمِ

28

82/46

24/01

آسهَى

ثبالی زُ عبل عبثمِ

32

82/81

21/92

پظ

سیز زُ عبل عبثمِ

26

86/23

16/13

آسهَى

ثبالی زُ عبل عبثمِ

29

98/86

17/46

آهبرُ آسهَى
هي ٍیتٌی

عطح
هؼٌیزاری

-1/56

0/876

-2/78

0/005

ثب تَیِ ثِ یسٍل  -7ثیي عبثمِ پزعتبر ثب هیشاى رضبیتوٌسی ثیوبراى زر پیؼ آسهَى اذتالف هؼٌی زار آهبری ٍیَز ًسارز ثیي
هیبًگیي رضبیتوٌسی ّن اذتالف یشئی ٍیَز زارز( .عطح هؼٌیزاری ٍ )P>0.05لی زر پظ آسهَى ،هیبًگیي رضبیتوٌسی
ثیوبراى زرثیي پزعتبراى ثب عبثمِ وبری سیززُ عبل ٍ 86/23 ،ثبالی زُ عبل  98/86ؽسُ اعت ٍ ثب اعتفبزُ اس آسهَى آهبری هي
ٍیتٌی عطح هؼٌیزاری ووتز اس  0/05یؼٌی ( )0/005ؽسُ اعت ٍ اس ًظز آهبری اذتالف هؼٌی زار ٍیَز زارز یؼٌی پزعتبر
ثبالی زُ عبثمِ ثب آهَسػ هیبًگیي رضبیتوٌسی ثیوبراى افشایؼ پیسا وززُ اعت.
جدٍل  -8خالصِ تحلیل فرضیِّب
ؽوبرُ
فزضیِ

هتي فزضیِ

آسهَى آهبری
هَرز اعتفبزُ

ًتیجِ تحلیل
فزضیِ

فزضیِ
اٍل

آگبّی پزعتبراى اسهْبرتّبی ارتجبطی ثیي زٍ گزٍُ آسهبیؼ ٍوٌتزل
هتفبٍت اعت

هي ٍیتٌی

هؼٌی زار
ًیغت

فزضیِ
زٍم

رضبیتوٌسی ثیوبراى اس ًحَُ ثزلزاری ارتجبط لجل اسآهَسػ هْبرتّبی
ارتجبطی ثِ پزعتبراى زرگزٍُ آسهبیؼ ٍگزٍُ وٌتزل هتفبٍت اعت.

هي ٍیتٌی

هؼٌی زارهی
ثبؽس

فزضیِ
عَم

هیشاى رضبیتوٌسی ثیوبراى ثؼساسآهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی زرگزٍُ
آسهبیؼ ٍگزٍُ وٌتزل هتفبٍت اعت.

ّوجغتگی

هؼٌی زارهی
ثبؽس
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فزضیِ
چْبرم

تبثیزآهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی ثزرضبیتوٌسی ثیوبراى زرهیبى
پزعتبراى هززٍسى هتفبٍت اعت.

هي ٍیتٌی

هؼٌی زار
ًویثبؽس

فزضیِ
پٌجن

تأثیز آهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی ثزرضبیتوٌسی ثیوبراى زرهیبى
پزعتبراى ون عبثمِ ٍثبتجزثِ هتفبٍت اعت.

هي ٍیتٌی

زرهزحلِ پظ
آسهَى تبئیس
گززیس.

بحث ٍ ًتیجِ گیری:
یبفتِّبی هزحلِ اٍل ًؾبى زاز وِ تمزیجبً  70زرصس ثیوبراى زر ّز زٍگزٍُ آسهَى ٍ وٌتزل اسًحَُ ثزلزاری ارتجبط پزعتبراى
رضبیت زاؽتِاًس ٍ هیبًگیي اهتیبس رضبیتوٌسی ثیوبراى گزٍُ آسهَى ٍ 70/02وٌتزل  91/05ثِ زعت آهس وِ ًوزُ ًغجتبً ثبالیی
هی ثبؽس .زرتحمیك صَرت گزفتِ تَعط هسًی ٍ ّوىبراًؼ ًیش هیشاى رضبیتوٌسی ثیوبراى  66/5زرصس گشارػ ؽس .ثزرعی
پزعؾٌبهِ هْبرتّبی ارتجبطی وِ تَعط پزعتبر تىویل ؽسُ ثَزً ،ؾبى زاز ثبالتزیي اهتیبس هزثَط ثِ حیطِی احتزام ثِ ثیوبر،
ونتزیي اهتیبس هزثَط ثِ حیطِی پذیزػ یزهؾزٍط ثیوبر ،ثَزُ اعت .یبفتِّبی حبصل اس هزحلِ زٍم یوغ آٍری اطالػبت
ًؾبى زاز زرگزٍُ آسهَى ،زرصس افزازی وِ اس ًحَُ ارتجبط پزعتبراى رضبیت زاؽتٌس اس 70/02زرصس زر لجل اس هساذلِ ثِ
 102/45رعیسُ اعت .زر صَرتی وِ زر گزٍُ وٌتزل زرصس رضبیتوٌسی ایي افزاز ثؼس اس هساذلِ ًغجت ثِ لجل ثب وبّؼ 7
زرصسی رٍثزٍ ثَزُ اعت .ثْجَز رضبیتوٌسی ثیوبراى زرگزٍُ آسهَى زر ثؼس اس هساذلِ را ًغجت ثِ لجل آى هیتَاى حبصل ارتمبی
هْبرتّبی ارتجبطی پزعتبراى زاًغت ،سیزا عبیز هتغیزّبی هساذلِ گز ّوگَى ثَزُاًس ٍ ؽزایط هؤثز حتی االهىبى زر هزحلِ
لجل ٍ ثؼس یىغبى فزض ؽسُ ثَزً .تبی ایي پضٍّؼ ًؾبًگز آى اعت وِ آهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی ثِ پزعتبراى ثز
رضبیتوٌسی ثیوبراى تأثیزگذار ثَزُ ٍ آى را افشایؼ هیزّس؛ ثٌ بثزایي فزضیِ پضٍّؼ هَرز تأئیس ٍالغ ؽس .فمساى راثطِ ثیي عي
ٍ عٌَات ذسهت ثب هیشاى ثِ وبرگیزی هْبر تّبی ارتجبطی زر هطبلؼِ حبضز هؾبثِ هطبلؼِ َّوزوَرتش اعتٍ .ی ثیبى هیوٌس:
تجزثِ ثب ایي وِ تمَیت وٌٌسُ هٌبعجی ثزای هْبرتّبعت اهب ثِ تٌْبیی راُ وغت هْبرتّبی هٌبعت ًیغتّ .وچٌیي
هیًَیغس :وغت هْبرتّبی ارتجبطی هبًٌس هْبرتّبی ثبلیٌی اس طزیك آهَسػ ثْتز صَرت هیگیزز.
ثبتَیِ ثِ ایي وِ ثیي هْبرتّبی ارتجبطی پزعتبراى ٍ رضبیتوٌسی ثیوبراى راثطِ هثجت ٍ هؼٌیزاری هؾبّسُ گززیس ،لذا
آهَسػ صحیح پزعتبراى زر سهیٌِ هْبرتّبی ارتجب طی ،هٌبفغ سیبزی زر ثززاؽتِ ٍ یىی اس راّىبرّبی اصلی ثبال ثززى
رضبیتوٌسی ثیوبراى هیثبؽس .هسیزاى ثرؼ هٌبثغ اًغبًی ثب ثزًبهِ ریشی هسٍى ٍ ثزگشاری وبرگبُّبی آهَسؽی هْبرتّبی
ارتجبطیً ،غجت ثِ ارتمبء رضبیتوٌسی ثیوبراى السام ًوبیٌس .اس آًجبیی وِ زر ّیچ زٍرُای اس آهَسػ رعوی اس هسرعِ گزفتِ تب
زاًؾگبُ ّیچ ثزًبهِ ریشی هسًٍی ثزای آهَسػ ایي زٍ هْبرت اصلی یؼٌی گَػ وززى ٍ صحجت وززى هؤثز اًجبم ًگزفتِ اعت،
ایي ًتیجِ چٌساى زٍر اس اًتظبر ًویثبؽس .لذا ثب تَیِ ثِ اّویت ایي هْبرتّب ذصَصبً زر حزفِ پزعتبری وِ اس هغئَلیتّبی
اذاللیٍ ،یساًی ٍ حزفِای پزعتبر هی ثبؽس ثبیس ثِ فىز راّىبری ثزای ارتمبی عطح زاًؼ ٍ آگبّی ایي هْبرت زر پزعتبراى ثَز
وِ ایي اهز ثِ یش آهَسػ اس طزیك زیگزی هحمك ًویگززز.
لذا پیؾٌْبز هیؽَز وِ زٍرُ ّبی ضوي ذسهت ثِ ؽىل وبرگبُ آهَسؽی یب ثِ صَرت الىتزًٍیىی زر ایي ثبرُ ثزای پزعتبراى
تسارن زیسُ ؽَزّ .وچٌیي هی تَاى زرٍعی را ثب ایي ػٌَاى زر زرٍط ایجبری پزعتبری گٌجبًس یب ثِ صَرت زٍرُّبی وَتبُ
هست پیؼ ًیبس رؽتِ پزعتبری زر ًظز گزفت تب ثسیي ٍعیلِ آگبّی ٍ زاًؼ آىّب را ًغجت ثِ ایي هْبرتّب ارتمبء زاز.
 ثب تَیِ ثِ ًتبی پضٍّؼ تَصیِ هی ؽَز هسیزاى پزعتبری تالػ ًوبیٌس تب ثب اعتبًسارز ًوَزى ًغجت ثیوبر ثِ پزعتبر فزصتثیؾتزی یْت ثزلزاری ارتجبط ثب ثیوبر فزاّن ًوبیٌس.
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 اس آًجبیی وِ یىی اس اّساف هسیزیت ذسهبت پزعتبری ،افشایؼ رضبیتوٌسی ثیوبراى هیثبؽس ثٌبثزایي ًتبی حبصل اس تأثیزآهَسػ هْبرتّبی ارتجبطی را هی تَاى زر اذتیبر هسیزاى پزعتبری لزارزاز تب ثب ثزگشاری زٍرُّبی ثبسآهَسی ثب ّسف ارتمبء ٍ
ثْجَز هْبرتّبی ارتجبطی ثزای پزعتبری ٍ عبیز وبروٌبى ،هَیجبت ارتمبی هْبرتّبی ارتجبطی ٍ پیزٍ آى ،افشایؼ ویفیت
هزالجت ٍ رضبیتوٌسی ثیوبراى را فزاّن آٍرًس.
 ثبتَیِ ثِ یبفتِ ّبی پضٍّؼ یْت ارتمبی رضبیتوٌسی ثیوبراى ٍ اهىبى ثزلزاری ثیؾتز پزعتبراى تَصیِ هیگززز ثزلزاریارتجبط ثؼٌَاى یشئی اس ٍظبیف پزعتبری زر ًظز گزفتِ ؽسُ ٍ زرگشارػ پزعتبری لیس گززز.
 ثبتَیِ ثِ ًتبی پضٍّؼ تَصیِ هیؽَز هزثیبى ثبلیٌی پزعتبری ثزای ثْجَز هْبرتّبی ارتجبطی زاًؾجَیبى پزعتبری ثبثیوبراى زر هحیط ثبلیٌی ،هْبرتّبی ارتجبط ثب ثیوبر را ثیؾتز هَرز تأویس لزار زٌّس.
 ثب تَیِ ثِ ضزٍرت هْبرتّبی ارتجبطی پزعتبراى یْت افشایؼ رضبیتوٌسی ثیوبراى تَصیِ هیگززز زٍرُّبی ضوي ذسهتّز 6هبُ یه ثبر ثب تبویس ثز هْبرتّبی ارتجبطی پزعتبر ثب ثیوبر ثزگشار گززز.
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Abstract
One of the most important factors in increasing patient satisfaction and improving healthcare outcomes, is good
communication between nurses and patients. This study aimed to assess the effects of communication skills of
nurses on patients' satisfaction with the way that communication is created .In this quasi-experimental study 60
nurses working in internal and surgery wards of Hakim Jorjani hospital of Gorgan city were selected by census
method and divided into the two test and control groups. 80 patients in those wards with the available sampling
method (in two experimental and control groups) participated in each stage of the study. Questionnaires were
used to gather the information. Then data was collected before and one month after intervention. After the first
stage, an 8 – hour training workshop was held for communication skills for nurses in test group. The data was
analyzed using SPSS software and Man Whitney – Kruscal Kalis statistical test. P<0.05 was considered as
significant .The results showed that there is significant difference between patients’ satisfaction before and after
the intervention in test groups (P = 0.000). Also after the implementation of the training program, there is a
significant difference between patients' satisfaction in experimental and control groups. The findings of this
study show that teaching communication skills to nurses has a positive effect on patients’ satisfaction. Therefore
we propose implementation of communication skills training programs for nurses to improve the quality of
nursing care and increase patient satisfaction.
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