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Abstract 
Introduction: The key to playing a role in the nursing profession is proper communication; 
communication skills have been described as one of the most important and necessary characteristics 
for nurses. There are several approaches to developing professional communication in nurse-patient 
interaction. This study determined the effect of using the teach-back method in patient education on 
the communication skills of nursing students.
Methods: This quasi-experimental study was conducted in 2020. The study sample consisted of 81 
nursing students of Islamic Azad University, Yazd Branch, who were undergoing internship in the 
field, and were randomly assigned into two groups (41 in the control group and 40 in the experimental 
group). The experimental group was taught how to teach the patient using the teach-back method and 
they were asked to teach the patients in this way. The control group conventionally performed patient 
education. The data collection tool was a communication skills questionnaire that was completed 
by both groups before and after the intervention. Data were analyzed using descriptive statistics and 
inferential statistics (Pearson correlation coefficient, Chi-Square, and t-test) using SPSS version 20.
Results: The total scores of communication skills of nursing students were 70.80±6.71 and 70.67±4.50, 
respectively, in the control and experimental groups before intervention. Students' communication 
skills after training to the patient by nursing students increased in both control (88.65±4.88) and 
experimental (110.17±3.62) groups. The difference between the experimental and control group after 
the intervention was significant (P<0.05). 
Conclusions: Based on the findings, patient education using a teach-back method significantly 
improves students' communication skills. Therefore, nursing educators can use this method and other 
strategies of increasing interaction in curriculum planning to improve students' communication skills.
Keywords: Communication skill, patient education, nursing student, teach-back method.
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چکیده
مقدمــه: کلیــد ایفــاي نقــش در حرفــه پرســتاري برقــراري ارتبــاط مناســب اســت و مهارت هــای ارتباطــي به عنــوان یکــي از مهم تریــن 
ــرای توســعه ارتباطــات حرفــه ای در تعامــل پرســتار  ــراي پرســتاران توصیــف شــده اســت. رویکردهــای مختلفــی ب ویژگی هــای الزم ب
و بیمــار وجــود دارد. هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن تأثیــر اســتفاده از شــیوه بازخــوردی در آمــوزش بــه بیمــار بــر مهارت هــای ارتباطــی 

دانشــجویان پرســتاری بــود.
روش کار: ایــن پژوهــش، یــک مطالعــه نیمــه تجربــی مــی باشــد کــه در ســال 1399 انجــام شــد. نمونه مــورد مطالعــه را 81 دانشــجوی 
پرســتاری دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد یــزد، کــه در حــال گذرانــدن دوره کارآمــوزی در عرصــه بودنــد، تشــکیل میــداد کــه بــا تخصیــص 
تصادفــی در دو گــروه )41 نفــر در گــروه کنتــرل و 40 نفــر در گــروه آزمــون( قــرار گرفتنــد. بــرای گــروه آزمــون، نحــوه آمــوزش بــه بیمــار 
بــه شــیوه بازخــوردی آمــوزش داده شــد و از آنهــا خواســته شــد بــه ایــن شــیوه بــه بیمــاران آمــوزش دهنــد. گــروه کنتــرل، آمــوزش بــه 
بیمــار را بــه شــیوه مرســوم انجــام مــی دادنــد. ابــزار گــردآوري داده هــا، پرسشــنامه مهارتهــای ارتباطــی بــود کــه قبــل و بعــد از مداخلــه 
توســط هــر دو گــروه تکمیــل شــد. داده هــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی )ضریــب همبســتگی پیرســون، کا اســکوئر و 

تــی تســت( از طریــق SPSS نســخه 20 مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت.
ــرل 6/71±70/80 و در گــروه  ــه، در گــروه کنت ــل از مداخل ــا: نمــره کل مهــارت هــای ارتباطــی دانشــجویان پرســتاری، قب ــه ه یافت
آزمــون 4/50±70/67 بــود. مهارت هــای ارتباطــی دانشــجویان بعــد از آمــوزش بــه بیمــار توســط دانشــجویان پرســتاری، در هــر دو گــروه 
کنتــرل )4/88±88/65( و گــروه آزمــون )3/62±110/17( افزایــش داشــت. تفــاوت بیــن گــروه آزمــون و کنتــرل بعــد از مداخلــه معنــادار 

 .)P<0/05( بــود
نتیجه گیــری: براســاس یافتــه هــا، آمــوزش بــه بیمــار بــه شــیوه بازخــوردی بطورمعنــی داری منجــر بــه بهبــود مهارتهــای ارتباطــی 
دانشــجویان مــی شــود . لــذا مربیــان و اســاتید پرســتاری مــی تواننــد از ایــن روش و ســایر اســتراتژی هــای افزایــش تعامــل جهــت بهبــود 

مهارتهــای ارتباطــی دانشــجویان در برنامــه ریــزی درســی خــود اســتفاده نماینــد. 
کلیدواژه ها: مهارت  ارتباطی، آموزش به بیمار، دانشجوی پرستاری، شیوه بازخوردی.

مقدمه
ارتبــاط بیــن ارائه کننــدگان مراقبت هــای بهداشــتی و بیمــاران یــک 
ابــزار ضــروری بــرای جمــع آوری اطالعــات مهــم، تصمیم گیــری 
مناســب و ارســال پیام هــای کمــک  کننــده می باشــد ]1[. در 
ــت  ــتار، در مراقب ــار و پرس ــن بیم ــاط بی ــتاری، ارتب ــه ی پرس حرف

بالینــی بســیار مــورد تأکیــد قرارگرفتــه و به طورکلــی الزمــه 
ــا بیمــار اســت ]2،3[، و  ــی پرســتار ب ــوب نقــش مراقبت ــه مطل ارائ
کســب مهارت هــای ارتباطــی نقــش بســیار مهمــی در تشــخیص 
دقیــق بیمــاری، اتخــاذ تدابیــر درمانــی اثربخــش، جلــب رضایــت 
ــاط  ــراری ارتب ــا دارد. برق ــکالت آن ه ــل مش ــز ح ــاران و نی بیم
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ــوری در  ــای مح ــی از مهارت ه ــوان یک ــار به عن ــا بیم ــح ب صحی
انجــام کار بالینــی محســوب می شــود ]4[. آمــوزش و به کارگیــری 
مهارت هــای ارتباطــی توســط پرســتاران نه تنهــا باعــث پیدایــش 
برخــی از تغییــرات رفتــاری آن هــا می شــود، بلکــه باعــث پیدایــش 
برخــی تغییــرات مثبــت در شــرایط بالینــی بیمــار خواهد شــد ]5،6[. 
ــوم پزشــکي از آموزش هــای نظــري محــض  امــروزه آمــوزش عل
به ســوی کســب مهارت هــای انســاني و ارتباطــي معطــوف 
ــان بخــش ســالمت، در نظــر  ــِي کارکن ــوان توانای ــه عن شــده و ب
ــالن  ــی از فارغ التحصی ــن، برخ ــود ای ــا وج ــود ]7[. ب ــه می ش گرفت
رشــته ی پرســتاری آمادگــی خــود را از نظــر مهارت هــای بالینــی، 
در حــد مطلــوب ارزیابــی نمی کننــد ]8[. اولویــت در ارائــه آمــوزش 
ــی  ــتاری، ایجــاد آمادگ ــرای دانشــجویان پرس ــر ب ــت و مؤث باکیفی
ــر در محیــط بالینــی اســت  ــاط مؤث ــراری ارتب ــرای برق ــان، ب در آن
]9،10[. نتایــج پژوهش هــا در ایــن زمینــه، حاکــی از ســطح 
ضعیــف تــا متوســط مهارت هــای ارتباطــی دانشــجویان پرســتاری 
مــی باشــد. از جملــه در مطالعــه Xie و همــکاران مشــخص شــد 
کــه 88/1 درصــد دانشــجویان پرســتاری در چانگهــای چیــن، نیــاز 
بــه آمــوزش بیشــتر درزمینــٔه مهارت هــای ارتبــاط بالینــی، ارتبــاط 
درمانــی و مهارت هــای ارتباطــی بیــن فــردی دارنــد ]11[. مطالعــه 
ــی از  ــش قابل توجه ــه بخ ــان داد ک ــز نش ــکاران نی Ryan و هم

ــه آمــوزش بیشــتر در  ــاز ب ــد، نی ــه در ایرلن پرســتاران مــورد مطالع
ــر  ــری ب ــه دیگ ــج مطالع ــد ]12[. نتای ــی دارن ــای ارتباط مهارت ه
روی دانشــجویان پرســتاری در آمریــکا نشــان داد کــه 78 درصــد 
مشــارکت کننــدگان، از مهارتهــای ارتباطــی خود اطمینان نداشــتند 
]13[. در مطالعــه ســبزواری و همــکاران عملکــرد دانشــجویان در 
ــئله و  ــری مس ــی، پیگی ــای ارتباط ــه و در مهارت ه ــاز مصاحب آغ
توصیــف بیمــاری نیمــه مطلــوب و در پایــان مصاحبــه نامطلــوب 
گــزارش شــده اســت ]14[. ایــن در حالــی اســت کــه مهارت هــای 
ارتباطــی ضعیــف و روابــط غیــر مؤثــر یــک مانــع مهــم در ارائــه 
ــوب  ــاران محس ــه بیم ــای الزم ب ــات و مراقبت ه ــوب خدم مطل

.]8[ می شــود 
ــرای تســهیل بهتــر  یکــی از راهکارهایــی کــه پرســتاران ماهــر ب
ــک  ــتفاده از تکنی ــد، اس ــه می دهن ــار ارائ ــا بیم ــه ب ــل دوطرف تعام
 .]9[ اســت   )Teach-back technique( بازخــوردی  آمــوزش 
ــوزش  ــی آم ــای تعامل ــی از روش ه ــوردی یک ــوزش بازخ روش آم
می باشــد. ایــن روش از خانــواده ی تدریــس گروهــی و روش هــای 
پردازشــی طبقه بندی شــده مــی باشــد و اجــازه می دهــد کــه 
آموزش دهنــده در حیــن یــادآوري اطالعــات توســط بیمــار، 
اشــتباهات حافظــه و درک بیمــار را از طریــق یــک گفتگــوي بــاز 

ــتار  ــه پرس ــد ک ــان می ده ــد ]15[ و نش ــي کن ــاران بررس ــا بیم ب
چطــور و تــا چــه انــدازه توانســته اســت به خوبــی مفاهیــم را بــراي 
بیمــار توضیــح دهــد ]16[. در روش آمــوزش بازخــوردی، یادگیرنده 
بایســتی بــه حــدی از تســلط و توانایــی برســد کــه خــود از مهــارت 
ــوزش  ــن آم ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــا برآی ــتفاده از آموخته ه ــر اس و هن
بازخــوردی، اطالعــات باارزشــی را بــرای بیمــار و هم چنیــن 
مراقبیــن بهداشــتی جهــت بهبــود نتایــج و فراینــد بیمــاری فراهــم 
می کنــد ]17[. اســتفاده از ایــن تکنیــک، نــه تنهــا دانــش بیمــاران 
را ارتقــاء می دهــد بلکــه موجــب کاهــش فاصلــه ارتباطــی 
مراقبیــن بهداشــتی و بیمــاران می شــود ]18[. آمــوزش باخــوردی 
بــه بیمــار اجــازه می دهــد تــا بــا بیــان مجــدد آنچــه آموختــه، در 
قالــب کلمــات خــود، میــزان درک خــود را نشــان دهــد و از طرفــی 
ــب آموزشــی از طــرف بیمــار،  ــان قســمت های اصلــی مطال ــا بی ب
ــه  ــود، ب ــیده می ش ــار پرس ــاز از بیم ــؤاالت ب ــورت س ــه  ص ــه ب ک
مراقبیــن بهداشــتی کمــک می کنــد تــا قســمت هایی کــه نیــاز بــه 
آمــوزش تکمیلــی دارنــد را شناســایی کننــد و ایــن رونــد، تــا درک 
کامــل مطالــب از طــرف بیمــار بــا ارتقــای روش انتقــال اطالعــات 

ــد ]19[. ــد ش ــرار خواه ــده، تک ــرف آموزش دهن از ط
مطالعــات حاکــی از اثربخشــی تکنیــک آمــوزش بازخــوردی 
به عنــوان یــک مداخلــه آموزشــی در بهبــود مهارت هــای ارتباطــی، 
دانــش و نگــرش گروههــای مختلــف می باشــد ]9،20،21[. 
MacLean و همــکاران )2018( در اســترالیا در یــک مطالعــه 

نیمــه تجربــی، نشــان دادنــد ارائــه آمــوزش مبتنــی بــر اطالعــات 
ــده،  ــاران شبیه سازی ش ــتفاده از بیم ــا اس ــوردی ب ــوزش بازخ و آم
پیشــرفت چشــمگیری در عملکرد دانشــجویان در ارتباطــات هنگام 
ترخیــص را ایجــاد می کنــد ]9[. نتایــج مطالعــه Green و همکاران 
نیــز نشــان داد آمــوزش تکنیک هــای ارتباطــی شــفاف و مهارتهای 
ــان  ــش، نگــرش و مهــارت آن ــه رزیدنت هــا، دان ســواد ســالمت ب
را بهبــود می بخشــد ]20[. نتایــج مطالعــه Strosaker و همــکاران 
حاکــی از آن بــود کــه یــک برنامــه آمــوزش ســاختاری بــه شــیوه 
بازخــوردی ممکــن اســت یــک روش آموزشــی مفیــد بــرای بهبــود 

ــد ]21[. ــال باش ــای اطف ــی در رزیدنت ه ــای ارتباط مهارت ه
ــر  ــاط موث ــراری ارتب ــده، برق ــان ش ــب بی ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــر ب ــت و موث ــوزش باکیفی ــار آم ــن، در کن ــط بالی در محی
دانشــجویان کارشناســی پرســتاری و ایجــاد آمادگــی در آنــان بــه 
ــود،  ــن وج ــا ای ــرار دارد. ب ــت ق ــده، در اولوی ــتاران آین ــوان پرس عن
بیــن دانــش و اطالعــات ارائــه شــده بــه آنهــا در مــورد مهارتهــای 
ــتاری،  ــجویان پرس ــط دانش ــا توس ــتفاده از آنه ــا اس ــی ت ارتباط
ــراری  ــذا برق ــود. ل ــی ش ــاهده م ــده ای مش ــناخته ش ــکاف ش ش
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ارتبــاط موثــر، مســتلزم اجــرای ترکیبــی از مؤلفــه هــای تعلیمــی و 
عملــی مــی باشــد. عــالوه بــر ایــن، آمــوزش بــه بیمــار بــا اســتفاده 
ــوردی  ــیوه بازخ ــه ش ــوزش ب ــر آم ــی نظی ــتراتژی های تعامل از اس
کــه زمینــه تعاملــی بیشــتری را بیــن دانشــجویان و بیمــار فراهــم 
ــد، در بهبــود مهارتهــای ارتباطــی دانشــجویان و  مــی کنــد میتوان
رضایــت بیمــار مؤثــر باشــد. در بررســی های انجام شــده پژوهــش 
بســیار نــادری در ایــن زمینــه و مخصوصــاً در حــوزه دانشــجویان 
ــا  ــل پژوهش ه ــن قبی پرســتاری انجــام  شــده و خــالئ انجــام ای
ــن  ــدف تعیی ــا ه ــش ب ــن پژوه ــود، ای ــاس می ش ــدت احس به ش
ــر مهارت هــای  ــه شــیوه بازخــوردی ب ــه بیمــار ب ــر آمــوزش ب تأثی

ــد. ــی گردی ــتاری طراح ارتباطــی دانشــجویان پرس

روش کار
ــورد  ــت م ــه جمعی ــود ک ــی ب ــه تجرب ــوع نیم ــه از ن ــن مطالع ای
مطالعــه را دانشــجویان پرســتاری شــاغل بــه تحصیل در دانشــکده 
علــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد یــزد در ســال1399، 
کــه در حــال گذرانــدن دوره کارآمــوزی در عرصــه بودنــد، تشــکیل 
مــی دادنــد. بــا در نظــر گرفتــن ســطح معنــی دار 5 درصــد و تــوان 
ــار نمــره  ــدار انحــراف معی ــه مق ــا توجــه ب ــون 80 درصــد و ب آزم
مهــارت ارتباطــی S=6 )مطالعــه مــرادی و همــکاران ]22[ و بــرای 
رســیدن بــه حداقل اختــالف میانگیــن 4 نمــره مهــارت ارتباطی در 
گــروه آزمــون نســبت بــه کنتــرل، تعــداد 36 نفــر و بــا احتســاب 10 
ــاز می باشــد.  ــداد 41 نفــر در هــر گــروه موردنی ــزش تع درصــد ری
ــتاری  ــر پرس ــال آخ ــه، دانشــجویان س ــه مطالع ــای ورود ب معیاره
کــه در حــال گذرانــدن دوره کارآمــوزی در عرضــه بودنــد و معیــار 
ــه  ــص پرسشــنامه  ها در نظــر گرفت ــل ناق ــه تکمی خــروج از مطالع
ــر  ــترس ب ــیوه در دس ــه ش ــه، ب ــن مطالع ــری در ای ــد. نمونه گی ش
اســاس معیارهــای ورود و خــروج انجــام شــد. بدین صــورت کــه، 
بعــد از کســب مجوزهــای الزم، لیســت اســامی دانشــجویان کارورز 
تهیــه گردیــد و ســپس بــه هــر یــک از آن هــا عــددی اختصــاص 
داده شــد و ســپس بــه روش تصادفــی ســاده بــه دو گــروه کنتــرل 
و آزمــون تقســیم شــدند. دو گــروه از نظــر مشــخصات دموگرافیک 
نظیــر ســن، جنــس و معــدل همســان بودنــد. ســپس بــا اســتفاده از 
پرسشــنامه مهارت هــای ارتباطــی، ارزیابــی اولیــه در هــر دو گــروه، 
انجــام شــد. بــرای گــروه آزمــون برنامــه آموزشــی اختصاصــی در 
مــورد آمــوزش بــه بیمــار بــه شــیوه بازخــوردی برگــزار شــد. بعــد 
از اتمــام مداخلــه )ارائــه آمــوزش بــه بیمــار بــه شــیوه بازخــوردی 
توســط دانشــجویان مشــارکت کننــده(، مجــدداً پرسشــنامه جهــت 
تکمیــل در اختیــار دانشــجویان، در هــر دو گــروه، قــرار داده شــد.

بــرای انجــام مداخلــه در گــروه آزمــون، بــا شــروع کارورزی، در دو 
جلســه آموزشــی 2 ســاعته، گام هــای روش آمــوزش بــه بیمــار بــه 
شــیوه بازخــوردی بــه صــورت کامــل بــرای دانشــجویان، توســط 
نویســنده اول کــه دارای مــدرک کارشــناس ارشــد پرســتاری 
داخلــی جراحــی بــوده و کارگاه مهارتهــای ارتباطــی و دوره آمــوزش 
ــا  ــده، تشــریح شــد و از آنهــا خواســته شــد ت ــه مددجــو را گذارن ب
بــه روش ایفــای نقــش ایــن نــوع آمــوزش را تمریــن کننــد. ایــن 
آمــوزش در ســالن آمفــی تئاتــر بیمارســتان شــهدای کارگــر یــزد 
انجــام شــد بدیــن صــورت کــه بــه دانشــجویان گفتــه شــد کــه در 
دوره یــک هفتــه ای در بخشــی کــه کارورزی خــود را مــی گذرانند، 
آمــوزش بــه بیمــار را بــه شــیوه آمــوزش بازخــوردی انجــام دهنــد، 
ــا زبانــی ســاده بیــان نمــوده و از  بدیــن صــورت کــه مطالــب را ب
ــورت  ــد و درص ــرار کن ــود تک ــان خ ــه زب ــد آن را ب ــار بخواهن بیم
اشــتباه بیمــار، آن را تصحیــح کننــد و از بیمــار هــم بــرای اطمینــان 
از تصحیــح اشــتباه ســؤال کننــد. در پایــان کار هــم خواســته شــد 

تــا گــزارش کتبــی ارائــه دهنــد ]9[.
ــر دو  ــتمل ب ــنامه ای مش ــردآوری داده، پرسش ــزار گ ــور اب به منظ
بخــش بــود. بخــش اول پرسشــنامه مشــخصات جمعیــت شــناختی 
و تحصیلــی کــه شــامل 6 ســؤال در مــورد ســن، جنــس، وضعیــت 
ــن  ــتغال در حی ــت اش ــت ســکونت و وضعی ــدل، وضعی ــل، مع تأه
تحصیــل بــود. بخــش دوم پرسشــنامه مهارتهــای ارتباطــی 
ــنامه  ــود. پرسش ــکاران ]7[ ب ــر و هم ــط جواه ــده توس ــه ش تهی
ــاس  ــا بیمــار، یــک مقی ــاط دانشــجو ب ــراري ارتب مهارت هــای برق
ــه )3  ــروع آگاهان ــامل ش ــه ش ــج حیط ــامل پن ــه اي، ش 28 گوی
گویــه، محــدوده نمــره 15-3( مهارت هــای کالمــي و غیرکالمــی 
ــي  ــي و درون ــي بیرون ــره 45-9( هماهنگ ــدوده نم ــه، مح )9 گوی
ــه،  ــه مددجــو )5 گوی ــرام ب ــه، محــدوده نمــره 30-6(، احت )6 گوی
محــدوده نمــره 25-5( و پذیــرش غیــر مشــروط مددجــو )4 گویــه، 
محــدوده نمــره 25-5( مــی باشــد. نمــره دهــی بــر اســاس پاســخ 
ــج درجــه ای  ــف لیکــرت پن ــر اســاس یــک طی ــه ب ــه هــر گوی ب
)همیشــه، معمــواًل، گاهــي، بنــدرت، هرگــز(، از پنــج تــا یــک، بوده 
ــه  ــدند ک ــي ش ــي طراح ــورت منف ــه  ص ــاي 24 و 28 ب و گویه ه
در ایــن مــوارد نمــره دهــی به صــورت معکــوس انجــام میگرفــت 
]7[. میــزان مهارت هــای ارتباطــي دانشــجویان بــر اســاس امتیــاز 
دســته بندی و دانشــجویاني کــه کمتــر از 50 درصــد امتیــاز کل را 
کســب نمودنــد در دســته ضعیــف، بیــن 50-75 در دســته متوســط 

ــدند. ــدی ش ــوب طبقه بن ــته خ ــر از 75 در دس و باالت
ــکاران ]7[  ــر و هم ــه جواه ــط مطالع ــنامه توس ــنجی پرسش روانس
انجــام  شــده اســت کــه بــر اســاس مطالعــه مذکــور تمــام مراحــل 
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روایــي صــوري )کیفــي و کمــي(، روایــي محتــوا کیفــي و کمــي 
اســاس  بــر   )CVI و   CVR( شــاخص های  اندازه گیــری  بــا 
حداقــل نمــره پیشــنهادي جــدول Lawshe در ســطح معنــاداري 
ــا حداقــل نمــره 0/79 در هــر آیتــم انجــام شــده اســت.  0/05 ب
ــي  ــي پرسشــنامه از روش آزمــون همســاني درون ــن پایای همچنی
ــکاران ]7[  ــر و هم ــط جواه ــاخ توس ــاي کرونب ــبه آلف ــا محاس ب
بررســی و میــزان آن برابــر بــا 0/89 گزارش شــده اســت. عــالوه 
برایــن پایایــی پرسشــنامه مذکــور در مطالعــه میرزایــی علویجــه 
]23[ برابــر بــا 0/78 بــه دســت آمــد. لــذا بــا توجــه بــه مطالعــات 
ــی  ــه از پایای ــن مطالع ــتفاده در ای ــنامه مورداس ــور، پرسش مذک

مناســبی برخــوردار اســت.
ایــن مطالعــه در کمیتــه اخــالق در پژوهــش دانشــگاه آزاد 
IR.IAU.KHUISF. اســالمی واحــد خوراســگان بــه کــد اخــالق
رســید.  تصویــب  بــه   98/11/7 تاریــخ  در   REC.1398.294

ــرکت  ــراد ش ــه اف ــود ب ــردن خ ــی ک ــد از معرف ــگر بع پژوهش
 کننــده در مطالعــه و توضیــح هــدف پژوهــش، روش اجــرا، مــدت 

ــه  ــرد. ب ــروع ک ــود را ش ــام، کار خ ــد انج ــق و رون ــان تحقی  زم
دانشــجویان اطمینــان داده  شــد کــه اطالعــات گــردآوری  شــده، 
ــش  ــای پژوه ــت از نمونه ه ــذ رضای ــود. اخ ــد ب ــه خواه محرمان
جهــت شــرکت در مطالعــه انجــام گرفــت و بیــان شــد کــه بــرای 
شــرکت یــا خــروج از پژوهــش آزاد بــوده و هیــچ اجبــاری بــرای 

ــتند. ــش نداش ــرکت در پژوه ش
ــزار SPSS-20 اســتفاده  ــرم اف ــا، از ن ــل داده ــرای تجزیه وتحلی ب
ــی  ــار توصیف ــهای آم ــات از روش ــف اطالع ــرای توصی ــد. ب ش
ــار(  ــن، و انحــراف معی ــق و نســبی، میانگی ــی مطل ــع فراوان )توزی
و جهــت مقایســه قبــل و بعــد از مداخلــه در دو گــروه کنتــرل و 
آزمــون و همچنیــن بررســی ارتبــاط بــا مشــخصات دموگرافیــک 
Chi- ،ــون ــتگی پیرس ــب همبس ــتنباطی )ضری ــای اس از آماره

Square و t-test( در ســطح معنــی داری 0/05 اســتفاده شــد. 

الزم بــه ذکــر اســت کــه آزمــون کولموگروف-اســمیرنوف بــرای 
بررســی نرمالیتــه داده هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه نتایــج 

 .)P<0/05( ــود ــا ب ــال داده ه ــع نرم ــی از توزی حاک

 

  نفر)۸۶افراد واجد شرايط (تعداد=

  نفر)۸۱گروه بندی تصادفی (تعداد 

 ثبت نام

  نفر)۲خارج شده ها (

 ۳عدم موافقت برای شرکت د رمطالعه (
 نفر)

  نفر)۴۰اختصاص داده شده به گروه مداخله (تعداد 

  نفر)۴۰تکميل شده (

  نفر)۴۱اختصاص داده شده به گروه کنترل (تعداد 

  نفر)۴۱تکميل شده (

 تخصيص

 پيگيری

نمودار کانسورت

یافته ها
ــون(  ــروه آزم ــر در گ ــرل و 40 نف ــروه کنت ــر در گ ــر )41 نف 81 نف
ــخصات  ــورد مش ــج در م ــتند و نتای ــرکت داش ــه ش ــن مطالع در ای
دموگرافیــک نشــان داد کــه در گــروه کنتــرل، تعــداد دانشــجویان 

دختــر بیشــتر از دانشــجویان پســر مــی باشــد و این نســبت در گروه 
آزمــون برابــر اســت. در هــر دو گــروه تعــداد افــراد مجــرد بیشــتر 
از متأهــل و اکثــر دانشــجویان در هــر دو گــروه بومــی بــوده و در 
ضمــن تحصیــل بــه کار مشــغول نبودنــد. نتایــج آزمــون کااســکوئر 
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ــک از متغیرهــا  ــچ ی ــن دو گــروه در هی نشــان مــی دهــد کــه بی
 .)P<0/05( مذکــور، تفــاوت آمــاری معنــاداری وجــود نــدارد
همچنیــن میانگیــن ســنی گــروه کنتــرل )1/33± 22/09( اندکــی 
ــدل  ــن مع ــود. میانگی ــون )1/04± 21/97( ب ــروه آزم ــتر از گ بیش

ــود. آزمــون  در گــروه کنتــرل 16/23 و در گــروه آزمــون 16/14 ب
آمــاری تــی مســتقل تفــاوت آمــاری معنــاداری را بیــن دو گــروه بر 

حســب ســن و معــدل نشــان نــداد )جــدول 1(.

 جدول 1 . توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات دموگرافیک

گروه کنترلمتغیر
تعداد )درصد(

گروه آزمون
سطح معناداریتعداد درصد(

جنس 
20 )50/0(14 )34/1(مرد

0/180
20 )50/0(27 )65/9(زن

وضعیت تأهل
35 )87/5(34 )82/9(مجرد

0/562
5 )12/5(7 )17/1(متأهل

وضعیت سکونت
27 )67/5(31 )75/6(بومی

0/418
13 )32/5(10 )24/4(غیربومی

مشغول به کار در ضمن تحصیل
15 )37/5(9 )22/0(بله

0/125
25 )62/5(32 )78/0(خیر

1/040/648 ± 1/3321/97±22/09سن )میانگین±انحراف معیار(
0/870/643 ± 0/7916/14±16/23معدل )میانگین±انحراف معیار(

نتایــج ارائــه شــده در )جــدول 2(، حاکــی از آن اســت کــه براســاس 
آزمــون آمــاری T مســتقل، قبــل از مداخلــه، تفــاوت آمــاری معنــی 
داری بیــن گــروه کنتــرل و آزمــون، در نمــره مهارتهــای ارتباطــی 
کلــی و ابعــاد آن وجــود نــدارد )P<0/05(، ولــی ایــن تفــاوت، بعــد 

ــن  ــود )P<0/05(. همچنی ــادار ب ــروه، معن ــن دو گ ــه، بی از مداخل
آزمــون آمــاری T زوجــی، تفــاوت آمــاری معنــاداری، در میانگیــن 
نمــره مهارتهــای ارتباطــی و ابعــاد آن، قبــل و بعــد از مداخلــه، در 

.)P<0/05( هــر دو گــروه، نشــان داد

جدول 2. مقایسه میانگین نمره مهارتهای ارتباطی و ابعاد آن در گروه آزمون و کنترل

سطح معناداری گروه آزمونگروه کنترلمتغیرها
)آزمون تی مستقل(

شروع آگاهانه
پیش آزمون )میانگین±انحراف معیار(
پس آزمون )میانگین±انحراف معیار(
سطح معناداری )آزمون تی زوجی(

8/09±2/04
9/02±1/35
P =  0/025

7/72±1/70
12/25±1/17
P<0/001

P= 0/377
P<0/001

مهارتهای کالمی و غیرکالمی 
پیش آزمون )میانگین±انحراف معیار(
پس آزمون )میانگین±انحراف معیار(
سطح معناداری )آزمون تی زوجی(

23/87±3/14
28/92±2/87
P<0/001

23/60±3/41
34/57±3/41
P<0/001

P=0/704
P<0/001

هماهنگی بیرونی و درونی
پیش آزمون )میانگین±انحراف معیار(
پس آزمون )میانگین±انحراف معیار(
سطح معناداری )آزمون تی زوجی(

15/80±2/46
19/56±1/59
P<0/001

16/00±1/93
23/47±2/36
P<0/001

P=0/717
P<0/001

احترام به مددجو
پیش آزمون )میانگین±انحراف معیار(
پس آزمون )میانگین±انحراف معیار(
سطح معناداری )آزمون تی زوجی(

12/68±2/78
17/48±2/57
P<0/001

12/90±1/31
23/07±2/28
P<0/001

P= 0/703
P<0/001
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پذیرش غیرمشروط مددجو
پیش آزمون )میانگین±انحراف معیار(
پس آزمون )میانگین±انحراف معیار(
سطح معناداری )آزمون تی زوجی(

10/34±2/56
13/68±1/67
P<0/001

10/45±1/73
16/80±2/60
P<0/001

P= 0/851
P<0/001

مهارتهای ارتباطی کلی
پیش آزمون )میانگین±انحراف معیار(
پس آزمون )میانگین±انحراف معیار(
سطح معناداری )آزمون تی زوجی(

70/80±6/71
88/65±4/88
P<0/001

70/67±4/50
110/17±3/62

P<0/001

P= 0/935
P<0/001

براســاس نتایــج )جــدول 3(، میانگیــن نمــره کل مهارتهــای 
ارتباطــی بــر حســب جنــس، وضعیــت تاهــل، وضعیــت ســکونت و 
مشــغول بــه کار بــودن ضمــن تحصیــل  تفــاوت آمــاری معنــی دار 

 .)P<0/05( ــداد ــان ن نش

ــاری همبســتگی پیرســون حاکــی از  ــون آم ــج آزم ــن نتای همچنی
ــاط معنــی داری بیــن متغیــر ســن و مهارتهــای  ــود کــه ارتب آن ب
ارتباطــی )P=0/714 ،r=0/041( و معــدل و مهارت هــای ارتباطــي 

)P=0/817 ،r=0/026( دانشــجویان پرســتاری وجــود نداشــت.

جدول 3: .میزان مهارتهای ارتباطی بر حسب  مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش

P-valueانحراف معیارمیانگین متغیر

جنس
100/7311/81مرد

0/343
98/2311/52زن

وضعیت تأهل
98/9111/84مجرد

0/907
99/3410/88متأهل

وضعیت سکونت
98/6711/84بومی

0/456
100/8212/27غیربومی

مشغول به کار درضمن تحصیل
102/4110/74بلی

0/117
97/9611/83خیر

بحث
ــار  ــه بیم ــوزش ب ــر آم ــن تأثی ــی تعیی ــدف کل ــه باه ــن مطالع ای
ــجویان  ــی دانش ــای ارتباط ــر مهارت ه ــوردی ب ــیوه بازخ ــه ش ب
پرســتاری دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد یــزد انجــام  شــد. یافتــه هــا 
نشــان داد کــه قبــل از مداخلــه نمــره کل مهــارت هــای ارتباطــی 
دانشــجویان پرســتاری و ابعــاد آن به خصــوص در حیطه هــای 
ــو در  ــه مددج ــرام ب ــه و احت ــروع آگاهان ــروط، ش ــرش غیرمش پذی
هــر دو گــروه ضعیــف می باشــد. بعــد از مداخلــه، میانگیــن نمــره 
ــتاری در  ــاد آن در دانشــجویان پرس ــای ارتباطــی و ابع ــارت ه مه
ــه بیمــار، را  ــه شــیوه بازخــوردی، آمــوزش ب گــروه آزمــون کــه ب
انجــام داده بودنــد، از گــروه کنتــرل کــه بــه روش معمــول آمــوزش 

ــود. ــر ب ــد، باالت ــه بیمــار را انجــام داده بودن ب
ــی  ــای ارتباط ــارت ه ــه، مه ــل از مداخل ــج، قب ــاس نتای ــر اس ب
ــروط،  ــرش غیرمش ــای پذی ــوص در حیطه ه ــجویان به خص دانش
ــف  ــروه ضعی ــر دو گ ــو در ه ــه مددج ــرام ب ــه و احت شــروع آگاهان
ــوده و تفــاوت معنــی داری بیــن میانگیــن نمــره مهــارت هــای  ب
ارتباطــی دانشــجویان دو گــروه کنتــرل و آزمــون وجــود نداشــت. 

بســیاری از مطالعــات انجــام  شــده بــه ضعــف مهارت هــای 
ارتباطــی دانشــجویان پرســتاری اشــاره دارنــد ]28-24[. بــه عنوان 
مثــال، وضعیــت مهارت هــای ارتباطــی دانشــجویان پرســتاری، در 
مطالعــه میرزایــی و همــکاران، نامطلــوب بــود و بیشــترین ضعــف 
ــی و  ــای کالم ــای »مهارت ه ــی در حیطه ه ــای ارتباط مهارت ه
غیرکالمــی ارتبــاط« و همچنیــن »احتــرام بــه مددجــو« بــود کــه 
ایــن ضعــف می توانــد مانــع از برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا بیمــاران 
ــه  ــان داد ک ــز نش ــژوهش Mullan و Kothe نی ــود ]25[. پــ ش
پرســـتاران مهـارت ضـــعیفي در برقراري ارتباط با بیمـــاران دارنـد 

 .]29[
آنچــه مســلم اســت دانشــجویان پرســتاری بایــد بتواننــد بــا بیماران 
خــود ارتبــاط درمانــی برقــرار کننــد و بــه عنــوان متخصصــان آینده 
پرســتاری، بایــد در ایــن زمینــه آمــوزش ببیننــد. هــر چنــد، مفهــوم 
ــرف  ــرای برط ــتاری ب ــی پرس ــه درس ــی در برنام ــاط درمان ارتب
نمــودن نیازهــای آموزشــی دانشــجویان و همچنیــن بیمــاران مــورد 
تأکیــد قــرار گرفتــه اســت ولــی بــه نظــر مــی رســد آنگونــه کــه 
ــه کار گرفتــه نمــی  بایــد توســط دانشــجویان در ابعــاد مختلــف ب
شــود کــه ایــن امــر بایــد مدنظــر مربیــان پرســتاری قــرار گیــرد. 
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بــه کارگیــری روشــهای آموزشــی مؤثــر مــی توانــد ایــن شــکاف 
را تــا حــدود زیــادی مرتفــع کنــد. بهبــود مهــارت هــای ارتباطــی 

در تمــام ابعــاد، کیفیــت مراقبــت و رضایــت بیمــار را در بــر دارد.
ــن نمــره مهــارت هــای  ــه حاضــر نشــان داد میانگی ــج مطالع نتای
ــون  ــروه آزم ــتاری در گ ــجویان پرس ــاد آن در دانش ــی و ابع ارتباط
کــه بــه شــیوه بازخــوردی، آمــوزش بــه بیمــار را انجــام داده بودنــد، 
ــه  ــوزش ب ــر، آم ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــر ب ــرل باالت ــروه کنت از گ
شــیوه بازخــوردی توانســته اســت بــه طــور قابــل مالحظــه ای در 
بهبــود مهــارت هــای ارتباطــی دانشــجویان پرســتاری موثــر باشــد. 
ــوان  ــوردی به عن ــوزش بازخ ــکاران از روش آم Mahramus و هم

مداخلــه ای بــرای بهبــود ارتبــاط بیــن پرســتاران و بیمــار، در یــک 
ــد  ــخص ش ــد و مش ــتفاده کردن ــازی اس ــی شبیه س ــه آموزش برنام
ــه پــس از  نمــرات مهارتهــای ارتباطــی در گــروه آزمــون بالفاصل
مداخلــه آموزشــی بهبــود یافــت و پــس از ســه مــاه آمــوزش پایــدار 
ــور  ــون اول به ط ــه آزم ــبت ب ــی )85٪( نس ــرات قبول ــد نم درص
چشــم گیر افزایش یافتــه اســت ]19[. نتایــج مطالعــه Green و 
ــی در  ــل توجه ــود قاب ــه بهب ــود ک ــی از آن ب ــز حاک ــکاران نی هم
ــفاف  ــاده و ش ــان س ــتفاده از زب ــگام اس ــکان در هن ــی پزش توانای
ــود ]20[. در  ــی ش ــاد م ــاران ایج ــه بیم ــات ب ــه اطالع ــرای ارائ ب
مطالعــات متعــددی بــه رضایــت بیمــار یــا مراقــب وی، حفــظ بهتر 
دانــش و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس بــه عنــوان پیامــد اســتفاده از 
آمــوزش بــه شــیوه بازخــوردی اشــاره شــده اســت ]30[. بــا توجــه 
ــه بیــان نمــود کــه ارائــه یــک  ــه ایــن یافتــه مــی تــوان اینگون ب
مداخلــه آموزشــی متشــکل از محتــوای خــاص و اســتراتژی هــای 
افزایــش تعامــل نظیــر آمــوزش بــه بیمــار بــه شــیوه بازخــوردی و 
همچنیــن فراهــم نمــودن تجربــه آن در یــک محیــط واقعــی برای 
دانشــجویان، امــکان تعامــل مســتقیم بــا گرفتــن بازخورد مــداوم از 
بیمــار را فراهــم نمــوده و همیــن امــر منجــر بــه ارتقــاء مهارتهــای 
ــزان  ــه ری ــان و برنام ــد. مربی ــد ش ــجویان خواه ــی دانش ارتباط
آمــوزش پرســتاری، مــی تواننــد بــا آشــنا نمــودن دانشــجویان بــا 
ــا  ــان ب ــه بیمــار، موجبــات ارتبــاط بهتــر آن ایــن شــیوه آمــوزش ب

بیمــار و ارتقــاء کیفیــت مراقبــت را فراهــم آورنــد.
از نتایــج جانبــی مطالعــه حاضــر ایــن بــود کــه مهارتهــای 
ارتباطــی بــا مشــخصات دموگرافیــک نظیــر جنــس، ســن، معــدل، 
اشــتغال بــه کار و محــل ســکونت ارتباطــی نــدارد کــه بــا نتایــج 
ــت  ــه ناهمســو اســت ]35-31[. عل ــن زمین ــات در ای ســایر مطالع
ــة پژوهــش  ــاوت در جامع ــوان ناشــي از تف ــی ت ــن مســئله را م ای
دانســت. چــرا کــه تفاوت هــای شــخصیتي، فرهنگــي، اجتماعــي و 
خانوادگــي دانشــجویان در کیفیــت مهارت هــای ارتباطــي تأثیرگذار 
اســت. بــه عنــوان مثــال دانشــجویان غیربومــی مشــارکت کننــده 

در ایــن پژوهــش، از شــهرهای اطــراف اســتان بودنــد کــه از نظــر 
فرهنگــی تــا حــدودی نزدیــک بــه هــم بــوده و ایــن مــی توانــد 
ــروه دانشــجویان بومــی و  ــن دو گ ــاوت بی ــرای عــدم تف ــی ب دلیل
غیربومــی باشــد. همچنیــن اکثــر دانشــجویان ایــن مطالعــه فقــط 

بــه تحصیــل مشــغول و در گــروه ســنی 22 ســال بودنــد. 
از محدودیتهــاي مطالعــه حاضــر مــی تــوان بــه خودگــزارش دهــي 
پرسشــنامه هــا اشــاره نمــود کــه بــا توجــه بــه تــورش مطلوبیــت 
اجتماعــی ممکــن اســت اطالعــات صحیــح و دقیقــي را در اختیــار 
تیــم پژوهــش قــرار ندهــد. همچنیــن، ایــن مطالعــه، فقــط بــر روی 
ــوزی در عرصــه  ــدن دوره کارآم ــال گذران ــه در ح دانشــجویانی ک
بودنــد، انجــام شــد کــه پیشــنهاد مــی شــود تحقیقــات بیشــتری 
در ایــن زمینــه، در شــرایط و محیطهــای گوناگــون، انجــام شــود. 

نتیجه گیری 
بــا توجــه بــه نتایــج ، آمــوزش بــه بیمــار بــه شــیوه بازخــوردی  بــر 
ــتاری در مقایســه  ــای ارتباطــی دانشــجویان پرس ــود مهارت ه بهب

بــا روش مرســوم و قبــل از مطالعــه تاثیــر داشــت. 
ــن  ــتاری ضم ــاتید پرس ــان و اس ــود مربی ــی ش ــه م ــذا توصی ل
ــه اســتفاده  ــه بیمــار، دانشــجویان را، ب ــه اهمیــت آمــوزش ب توجی
ــه بیمــار نظیــر  از اســتراتژی هــای افزایــش تعامــل در آمــوزش ب
اســتفاده از شــیوه بازخــوردی تشــویق نماینــد. همچنیــن مربیــان 
ــک  ــن اســتراتژی هــا را در ی ــه اســتفاده از ای ــد فرصــت تجرب بای
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــرای دانشــجویان فراهــم آورن ــط واقعــی ب محی
امــکان تعامــل مســتقیم بــا گرفتــن بازخــورد مــداوم از بیمــار فراهم 
شــده کــه نتیجــه آن ارتقــاء مهــارت هــای ارتباطــی دانشــجویان 

مــی باشــد. 
ــزودن بیشــتر  ــج و اف ــن نتای ــد ای ــرای تأیی ــی شــود ب پیشــنهاد م
ایــن مفهــوم بــه مجموعــه دانــش، مطالعــات بیشــتری در چندیــن 
دانشــگاه و ســایر محیــط هــا انجــام شــود. همچنیــن در پژوهــش 
ــی  ــای ارتباط ــر مهارت ه ــه ب ــن مداخل ــر ای ــدی تأثی ــای بع ه

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق پرســتاران م

سپاسگزاری
بدینوســیله از مســئولین دانشــکده پزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــه  واحــد یــزد و دانشــجویان شــرکت کننــده در پژوهــش صمیمان

قدردانــی مــی گــردد.
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