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:مقدمه

انسان موجودي اجتماعي است كه از طريق 
به تبادل احساسات، نگرش ها و هيجانات ارتباط 

پردازد و بدين وسيله نيازهاي جسمي و رواني خود  مي
ارتباط فرايندي پويا بين انسان هاست . را تأمين مي كند

كه جهت تأثير گذاري، كسب حمايت متقابل و كسب 
آنچه تندرستي، رشد و بقاء ضروري است استفاده 

كشنده و  شود و زندگي بدون ارتباط، خاموش، مي
توانايي برقراري ارتباط صحيح، ). 1(مرگبار خواهد بود 

  ). 2( هاي اساسي زندگي اجتماعي است يكي از مهارت
ارتباط يكي از مفاهيم مركزي در پرستاري و 

برخي  ).3( شود پرستاري محسوب مي شغلبخش مهم 
توانايي برقراري ارتباط  از صاحب نظران پرستاري،

 دانند هاي پرستاري مي راقبتمناسب را قلب تمامي م

كفايت در . ارتباط قسمتي از هنر پرستاري است). 4(
ي  ارتباط، به پرستار در حفظ روابط موثر در كل حوزه

اي و نيز حفظ استانداردهاي قانوني، اخالقي و  كار حرفه
بايد توجه داشت كه هر  ).5( كند باليني كمك مي

چيزي كه براي آورد و هر  سخني كه پرستار به زبان مي
دهد تشكيل دهنده فرآيندهايي  بيمار و با بيمار انجام مي

. شود است كه از آن طريق اهداف پرستاري كسب مي
وظيفه پرستاران نه تنها آگاهي دادن به بيماران در مورد 
بيماري و درمان آن است، بلكه ايجاد يك رابطه موثر 

هم درماني توسط ارزيابي بيمار، دادن اطالعات و فرا
و اين امر ) 6( باشد آوردن راحتي و حمايت از بيمار مي

زماني امكان پذير است كه پرستار اطالعات كافي در 

  :چكيده
گيرد به اين معني كه اجراي اي است كه ايفاي نقش در آن از طريق ارتباط شكل ميپرستاري حرفه :زمينه و هدف

تعيين  هدف اين مطالعه با. صحيح مداخالت پرستاري مستلزم برقراري ارتباط مناسب ميان پرستار و بيمار است
  .هاي باليني بيمارستان هاجر شهركرد انجام شدبيمار در بخش -ارتباط پرستار وضعيت عملكرد

 صورت در دسترسبه پرستار انجام شد كه  264بيمار و  279مقطعي با شركت مطالعه توصيفي اين  :بررسيروش 
 .ندشد شهركرد انتخابهاجر بيمارستان  مختلف بستريهاي  بخشبستري و پرستاران شاغل در  از بين بيماران

  .آوري گرديدها با استفاده از پرسشنامه ارتباط پرستار با بيمار جمع داده
. بود 4/49±43/11و از نظر بيماران  65/56±8/6ميانگين نمره كلي ارتباط پرستار با بيمار از نظر پرستاران  :يافته ها

و تنها نمرات بيماران در  )<05/0p( داري نداشتنمرات ارتباط تفاوت معني ،هاي مختلفاز نظر بيماران بخش
بيماران امتياز كمتري نسبت به . )≥001/0p( هاي داخلي زنان و داخلي مردان بودنداز بخش بخش عفوني بهتر

  .)≥001/0p( دادند كه اين اختالف از نظر آماري معنادار بودپرستاران در مورد رعايت اصول ارتبـاط 
موثر بين  نتايج مطالعه الزم است به عوامل موثر در زمينه مشكالت برقراري ارتباطبا توجه به  :گيرينتيجه 

  .پرستاران و بيماران توجه بيشتر نموده و براي رفع مشكالت ارتباطي آنها اقدامات الزم انجام گيرد
 

  .ارتباط، بيمار، پرستار :ي كليديواژه ها
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تواند عدم آگاهي كافي مي  .زمينه ارتباط داشته باشد
 منجر به عدم موفقيت در ارايه خدمات مراقبتي گردد

پرستاران بايد توانايي برقراري ارتباط موثر را داشته  ).7(
ند تا بتوانند از نيازهاي بيماران خود مطلع گرديده و باش

كه كدام اقدام پرستاري براي بيمار مناسب  دريابند
باشد و در موقع ضرورت چگونه اين اقدامات را بايد  مي

). 8( تغيير دهند تا ارتقاي سالمت بيمار حاصل گردد
تواند مانع بهبودي بيمار شود و حتي  رابطه نامطلوب مي

بيمار را براي هميشه از سالمت يا زندگي ممكن است 
در مقابل، رابطه مطلوب بيش از درمان با . محروم كند

در واقع، پرستار . گذارد دارو، در بهبودي بيمار اثر مي
اي  زماني در كار خود موفق خواهد شد كه بتواند رابطه

رابطه محبت آميز . مطلوب با بيمار خود برقرار كند
اعتماد بيمار به پرستار يكي از رموز پرستار با بيمار و 

اند مطالعات نشان داده. موفقيت در امر پرستاري است
بيماراني كه به پرستاران خود اعتماد دارند، براي رهايي 
از درد به مراقبت كمتري احتياج دارند، تا بيماراني كه به 

از ديدگاه ). 9( مراقبت كنندگان خود اعتماد ندارند
دمات از طريق برقراري ارتباط مناسب بيماران، كيفيت خ

به طوري كه مطالعات نشان . كند و موثر معنا پيدا مي
ها و  ها، نارضايتي دهند، علت نهايي اكثر شكايت مي

هاي بهداشتي، درماني به علت  هاي محيط تخلف
 باشد خطاهاي ارتباطي و عدم وجود ارتباط موثر مي

و مطلوبي كه پرستاران بتوانند به نح براي اين). 10(
د الزم است به اي خود را ارائه نماين خدمات حرفه

ارزيابي نمايند و براي مشاهده درستي مشاهده كنند، 
شايد  .دقيق و ارزيابي بايد ارتباط موثر برقرار شده باشد

پرستاري به چنين ارتباط  حرفهبه اندازه هيچ حرفه اي 
لت اي نياز ندارد زيرا پرستار فردي است كه به ع پيچيده

هاي  ها نقش روزي با بيمار و خانواده آن تماس شبانه

ها از طريق  نمايد و اين ايفاي نقش كليدي ايفا مي
ارتباط سبب افزايش ). 11( گيرد ارتباط موثر شكل مي

 ، بهبود تصميم)12( از مسائل و مشكالت بيماران آگاهي
، كاهش )13( گيري در مورد ترخيص و انتقال بيماران

هاي  ، كاهش هزينه)14( بيمار در بيمارستانطول اقامت 
درماني، كاهش استرس و فرسودگي شغلي، افزايش 

وري و رضايت شغلي در كار و افزايش دانش ساير  بهره
كاركنان بهداشتي درماني از جمله پزشكان، در رابطه با 

  ).15(گردد حرفه پرستاري مي
مطالعات انجام يافته در كشور در مورد ارتباط 

با بيمار حاكي از وجود مشكل در اين زمينه  پرستار
از پژوهش نتايج به دست آمده  به عنوان مثال،. باشد مي

بيانگر مهارت ارتباطي ضعيف بين  رستمي و همكاران
عابدي و همكاران در  ).16( پرستاران و بيماران بود

تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه فرآيند ارتباط 
زوال است و شايد بتوان با ارايه پرستار و بيمار رو به 

ن كمك آهاي آموزشي براي پرستاران به ارتقاي  برنامه
آيين و همكاران نيز از در حاشيه قرار گرفتن ). 17( نمود

ين پرستار و مددجو سخن ارتباطات بين فردي ب
در مطالعه نيشابوري و همكاران كيفيت  ).18( گويند مي

مراقبت پرستاري در بعد ارتباطي از ديدگاه بيماران تنها 
درصد مطلوب  8/56 درصد و از ديدگاه پرستاران 7/24

  ).19( گزارش شده است
توجه به ديد بيماران از بيمارستان به عنوان  با

يك محيط غير ايمن وعدم توانايي در تصميم گيري و 
خود و همچنين ديدگاه پرستاران از پرستاري  مراقبت از

 به عنوان يك شغل پر كار و پر استرس نياز به يك برنامه
ريزي فعاالنه و مداوم جهت ارتباط موثر بين پرستار و 
بيمار به منظور بر طرف كردن نيازهاي بيماران ضروري 

لذا با توجه به اهميت بحث ارتباط در  .رسدمي به نظر 
درمان و رضايتمندي بيماران بستري در فرآيند تشخيص، 

هاي مختلف بيمارستاني و از آنجا كه كيفيت  بخش
ارتباط در درمان و ارتقاء رضايتمندي بيماران تاثيرگذار 
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است، مطالعه حاضر به منظور مقايسه وضعيت ارتباط 
پرستاران با بيماران ازديدگاه پرستاران شاغل و بيماران 

  .طراحي گرديدن هاجر بيمارستا هاي بستري در بخش

  
  :روش بررسي

مقطعي بوده  -مطالعه حاضر از نوع توصيفي  
كه پس از كسب مجوز از معاونت تحقيقات و فناوري 
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در فاصله زماني اسفندماه 

در بيمارستان هاجر شهركرد  1391لغايت مهرماه  1389
بيمارستان هاي  كليه بيماران بستري در بخش. انجام شد

هاي  هاجر شهركرد و كليه پرستاران شاغل در بخش
بستري بيمارستان هاجر كه واجد شرايط شركت در 

. را تشكيل دادنداين مطالعه جامعه  ،پژوهش بودند
بستري در بخش شرايط ورود به مطالعه براي بيماران 

 ،داشتن سواد خواندن و نوشتن ،روز 3به مدت  حداقل
براي شرايط انتخاب ال به باال و س 14سن  ،سالمت روان

داشتن  ،ماه 1 به مدت حداقل، حضور در بخش پرستاران
در بيمارستان هاجر در بودن شاغل  ،سالمت روان

هاي داخلي مردان، داخلي زنان، زنان، قلب،  بخش
الزم حجم نمونه . جراحي زنان، اورژانس و عفوني بود

با نظر مشاور آمار و با استفاده از براي انجام مطالعه 
گروه تعيين هر نفر براي  266تعداد فرمول حجم نمونه 

با توجه به احتمال انصراف برخي شركت . گرديد
تعداد افراد بيشتري جهت انجام مطالعه در نظر كنندگان 

 279پرستار و  264 تعدادگرفته شد كه در انتهاي مطالعه 
اطالعات افراد شركت  .در مطالعه حضور داشتندبيمار 

كننده در مطالعه به كمك پرسشنامه ارتباط پرستار با 
نصيري و  ي انجام شده توسط بيمار كه در مطالعه

همكاران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان روايي و پايايي 
دو نوع . )20( آن سنجيده شده بود جمع آوري شد

تكميل توسط بيمار و  جهتيكي جداگانه ها پرسشنامه 
اول بخش  .ديگري جهت پرستار آماده شدند

مشخصات دموگرافيك بيمار يا  ها شامل پرسشنامه

سئوال در ارتباط با نحوه  22حاوي  بخش دومپرستار و 
  . بودبرقراري ارتباط پرستار با بيمار 

كليه اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم 
با آزمون هاي آماري مربوطه مانند  ،SPSS16افزار 

كروسكال واليس و تعقيبي دان مورد ،t- testميانگين، 
  .تجزيه و تحليل قرار گرفت

  

  :ها يافته
اساس اهـداف پژوهش نشان داد  نتايج حاصل بر

سال  23پرستاران شركت كننده در پژوهش حداقل  سن
سال با انحراف  98/32سال و ميانگين سن  52و حداكـثر 

از نظر سابقه كار ميانگين سابقه كار . بود 07/6معيار 
سال  03/6با انحراف معيار  27/7پرستاران مورد بررسي 

زن و مابقي مرد ) درصد 8/82( نفر از پرستاران  237. بود
پرستاران مورد بررسي اكثراً در شهر زندگي . بودند
اكثر اين پرستاران داراي مدرك %). 7/83(كردند مي

از نظر نوع استخدام . بودند%) 9/90(كارشناسي پرستاري
  . بودند%) 5/51(نيز اكثر پرستاران در استخدام رسمي 

ميانگين نمره كلي ارتباط از نظر پرستاران 
آزمون كروسكال واليس و تعقيبي دان . بود 8/6±65/56

 تخدام و بخش محل خدمتنوع اس از نظرنشان داد كه 
تفاوت معنا دار آماري وجود داشته و و نمرات پرستاران 

 پرستاران استخدام رسمي و پرستاران شاغل در بخش
CCU  نسبت به ساير بخش ها نمرات باالتري را

بين جنسيت، محل ). >001/0p( گزارش كرده بودند
سكونت، سابقه كار و مدرك تحصيلي با نمرات ارتباط 

  ).<05/0p( معني دار آماري مشاهده نشدتفاوت 
نفر بود كه  279تعداد كل بيمار مورد بررسي 

% 3/52. بود سال 44/53±22/15آنها  سني ميانگين
ميانگين مدت . آنها زن بودند% 5/30بيماران مرد و 
درصد  4/53تعداد . روز بود 51/4±72/1بستري بيماران 

. بودند آنها ساكن روستا 6/46بيماران ساكن شهر و 
تا  1( مرتبه 05/4±46/2ميانگين دفعات بستري بيماران 

ن ميانگين نمره ارتباط بيمارا. بود) مرتبه 15
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روسكال واليس با توجه به آزمون ك .بود 43/11±4/49
پرستار  ي مختلف نمرات ارتباطها از نظر بيماران بخش

داري نداشته و تنها نمرات بيماران  تفاوت معني با بيمار
هاي داخلي زنان و داخلي  ي بهتر از بخشعفوندر بخش 

  ).>001/0p( مردان بودند
نشان داد كه بين نمرات  مستقل تيآزمون 
و بيماران  )65/56±80/6(ر پرستاران ارتباط از نظ

 دار آماري وجود داشتتفاوت معنا )43/11±44/49(
)001/0p< .( امتياز كمتري نسبت به  يعنـي بيماران

  .اند دادهپرستاران در مورد رعايت اصول ارتبـاط 
  

  بحث 
در نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني ارائه دهندگان 
خدمات با طيف وسيعي از مراجعين روبه رو هستند كه 

متفاوتي در برقراري ارتباط  هر يك نيازمند روش
، پرستاران به واسطه نقشي كه در ميان كاركنان. باشد مي

از . دارند بايد ارتباطات گسترده با بيماران داشته باشند
هاي ارتباطي يك اصل  توان گفت مهارت اين رو مي

  . شود هاي پرستاري محسوب مي مهم در ارائه مراقبت

بيماران امتياز كـمتري به رعـايت در اين مطالعه 
بيمـار نسبت به  -اصول ارتبـاط در ارتبـاط مؤثر پرستار

و  Lemonidouي  نتايج مطالعه. بودندداده پرستـاران 
ي  همكاران نيز در اين زمينه مشابه، و ميانگين نمره

  ).21( پرستاران از بيماران باالتر بود
پرستاران در وضعيت رضايت بيماران از ارتباط 

بخش عفوني باالتر از دو بخش داخلي زنان و داخلي 
اين مورد احتماالً به دليل كمتر بودن تعداد . مردان بود

تر بودن  تخت و بيمار بستري در بخش عفوني و مناسب
وضعيت ارائه كيفيت خدمات پرستاري و ارتباط 

كاري كمتر  حجمتر پرستاران با بيماران به دليل  مناسب
هاي مطالعه نصيري در  با يافتهاين يافته . باشد بخش مي

اي كه توسط  در مطالعه ).4( باشد اصفهان هم راستا مي

مهارت ارتباطي در  عمادزاده و همكاران انجام گرفت،
  ).22(درصد گزارش شد  3/43كل 

نمرات باالتري نسبت  CCUبعالوه پرستاران بخش
به خود داده بودند كه به ساير پرستاران در زمينه ارتباط با بيمار 

اين مورد نيز با توجه به تخصصي بودن بخش و شرايط خاص 
از جمله نداشتن مالقات و درگيري بيشتر پرستاران ( اين بخش

  )متد بودن كار پرستاران Caseوائه مراقبت از بيماران در ار
بخش نيز داراي  الزم به ذكر است كه پرسنل اين. باشد مي

و رضايت بيشتري از نحوه ) استخدام رسمي( سابقه كاري بيشتر
اين نمرات  .باشند اط و كيفيت خدمات پرستاري خود ميارتب

هاي ويژه تعداد  باالتر شايد به اين دليل باشد كه در بخش
پرستاران  هاي عمومي كمتر است و بيماران نسبت به بخش

  .وقت بيشتري براي برقراري ارتباط با بيماران خود دارند
هاي اين مطالعه با نتايج مطالعه همتي  يافته

مسلك پاك مطابقت دارد، در مطالعه وي ميانگين كلي 
هاي ويژه  شاغل در بخش عملكرد ارتباطي پرستاران

به عبارت ديگر پرستاران شاغل . نمره بود 105از  64/91
هاي ويژه شهر اروميه عملكرد ارتباطي خود با  در بخش

  ).24( ي كرده بودندبيماران را در سطح خوب ارزياب
درصد  3/63 ،نويسد نصيريان به نقل از روتر مي

 درصد 28/18نحوه ارتباط پرستاران را خوب و  ،بيماران
آنها را ضعيف گزارش نمودند و ايشان به نقل از زارع 

تعداد كمي از پرستاران با بيماران خود  ،كند بيان مي
ارتباط كالمي و غير كالمي برقرار كردند و زمان صرف 

ايشان در مطالعه خود . باشد شده نيز بسيار اندك مي
رضايت بيماران را از نحوه برقراري ارتباط كادر درماني 
متوسط گزارش نموده و دليل آن مربوط به عدم آگاهي 

در مورد نحوه برقراري ارتباط  توجهي كادر درمان يا بي
نتايج مطالعه كيفي  ).24( باشد صحيح با بيمار مي

Cabe  بيمار بستري در  11روي  2004در سال
از فقدان ارتباط  بيمارستان مشخص كرد كه بيماران
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مناسب،احساس عدم توجه و همدلي و ارتباط دوستانه از 
  ).25( اند مند و ناراضي طرف پرستاران گله

رد مقابل افراد ارتباط همدالنه برقرار كنند فاگر 
اما به طور  .چگونه و چه زماني بگويد، داند كه چه مي

كلي بين ديدگاه پرستاران و بيماران در مـورد رعايت 
در . بيمار تفاوت وجود دارد -ر پرستاراصول ارتبـاط مؤث

به رعايت اصول حالـي كه پرستاران امتيـاز بيشتري 
باط بيماران كه طرف مقابل ارت ،دهند ميارتبـاط به خود 

هستند در مورد رعايت موارد فوق امتياز كمتري قائل 
معموالً فرد تمايل  علت اين امر اين باشد كه شايد. هستند

 اساس عادت ندارد اصول ارتباط را رعـايت نكند و بر
كند و كمتر به  معمـول خود ارتبـاط برقـرار مـي

دارد و از آنجـا كه ارتباط  بازخورد ارتبـاط خود توجه
توجه به باز خورد  ،يك پديده متقابل و دو طرفه است

كه ارتباط در مجموع با توجه به اين. ضـروري است
اي در ايجـاد نگرش مثبت به بيمارستان و  اهميت ويژه

درمـان و سير بيمـاري  ،تيم درمانـي دارد و در تشخيـص
 ،و آموزش بايد از طريق فرهنگ سازي ،باشد ميمهم 

  .امتياز ناشي از رعايت اصول ارتباط مؤثر را توسعه داد
موانعي در برقراري ارتباط بين بيمار و پرستار 

ختلف آن را مورد بررسي همواره وجود دارد كه مطالعات م
هـاي  در بيمارستانافشار مقدم در مطالـعه . اند قرار داده

پرستار به نسبت تهران موانع برقراري رابطه با بيمار را كمبود 
عدم آگاهـي بيمار از  بيمار، نداشتن وقت و فرصت كافي،

لـين رده باالي ئومـوقعيت پرستـار، ارتبـاط غيـر اصولي مس
  .)26(پرستاري ذكر نمـوده است 

در مطالعه مباركي و همكارانش نيز از ديدگاه 
حجم زياد كار، كمبود امكانات رفاهي براي پرستاران 
روحي، فقدان آموزش  جسمي وخستگي  پرستاران،

مهارت هاي ارتباطي در زمان تحصيل و غير بهداشتي 

بودن اتاق بيمار مهمترين عوامل مانع ارتباط مؤثر بين 
  . )27( بيمار وپرستار بود
نتايج مطالعه انوشه و همكاران نشان داد همچنين 

حجم كاري زياد، سخت بودن شرايط كاري و كمبود 
ن موانع ارتباطي از ديدگاه تري امكانات رفاهي مهم

 ).28( باشد مي پرستاران

  

  :نتيجه گيري
رسد كه  نظر ميه مطالعه باين نتايج  با توجه به

الزم است به علل و عوامل موثر در زمينه مشكالت 
برقراري ارتباط موثر بين پرستاران و بيماران بستري در 

هاي بيمارستان توجه بيشتر نموده و براي رفع و يا  بخش
ريزي و اقدام الزم  كاهش مشكالت ارتباطي آنها برنامه

بديهي است كه بهبود وضعيت ارتباط بين . مبذول گردد
پرستار و بيمار موجب ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده 
توسط پرستاران شده و در تشخيص، درمان و بهبود 

هاي پرستاري چه در بعد جسمي و چه  كيفيت مراقبت
با توجه به اهميت . واهد بودموثر خرواني بيماران 

 نظر در با تري وسيع گردد مطالعات موضوع پيشنهاد مي
همچنين  .گيرد انجام ارتباط مختلف ابعاد گرفتن
ي ميزان آگاهي پرستاران در مورد  اي در زمينه مطالعه
  .هاي ارتباطي انجام گيرد مهارت

  
  :ها در بالين كاربرد يافته

ارتقاء خدمات ارائه شده در نهايت موجب 
افزايش رضايتمندي بيماران و ساير مراجعين بيمارستان 

  .كه اين خود هدف نهايي هر سازمان مي باشد مي شود
نتايج مطالعه حاضر و مطالعات مشابه بتواند اميد است 

 م درماني در تصميم گيري و برنامهبه مديران و مسئوالن سيست
ت بهبود وضعيت موجود ارتباط بين ريزي مناسب در جه

  .كمك كننده باشد بيماران پرستاران و
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  تشكر و قدرداني
ي حاضر منتج از طرح تحقيقاتي مصوب  همطالع

آوري دانشگاه علوم پزشكي  معاونت تحقيقات و فن
دانند تا  نويسندگان بر خود الزم مي. باشد شهركرد مي

  اس و ـراتب سپـاونت مــالي اين معـهاي م تـايـــمـاز ح

  
همچنين و از تمامي پرسنل . قدرداني را داشته باشند

واحد تحقيقات باليني بيمارستان هاجر شهركرد و ساير 
تقدير افرادي كه ما را در انجام اين مطالعه ياري نمودند، 

  .و تشكر مي گردد
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Background and aims: Nursing is a profession that plays roles through communication in the 
sense that the accomplishments of proper nursing interventions require proper communication 
between the nurse and patient. This study aimed to determine the relationship performances 
between nurses and patients admitted in Hajar hospital wards. 
Methods: This cross-sectional study was carried out with participation of 279 patients and 264 
nurses randomly chosen among admitted patients and nurse staffs in different hospital wards of 
Hajar hospital of Shahrekord. The data were collected through the questionnaire of the 
relationship between the nurses and patients.  
Results: Overall mean scores of the relationship of nurse with patient was 56.65±6.8 from the 
nurses point of view and 49.4±11.43 from the patients point of view. No significant difference 
was observed between the relationship scores of patients in different wards (p˃0.05) and only 
scores of patients in the infectious ward was better than female and male inner wards (p≤0.001). 
The patients scored lower than nurses in terms of observance of communication principles that 
this difference was statistically significant (p≤0.001). 
Conclusion: According to the results of this study, it is necessary to pay more attention to the 
effective factors in the ground of the effective communication problems between nurses and 
patients. To remove their communication problems, necessary measures should be taken. 
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