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Abstract 
Introduction: Communication skills are important tools in providing medical care. Therefore, this study 
was conducted with the aim of the effectiveness of Communication Skills Training Course (CSTC) of 
emergency medical staff on patients' satisfaction. 
Methods: This semi-experimental study (June to September 2017) was performed in Tehran city. In this 
study firstly 20 subjects (medical-staff: physician, nurse; non-medical staff: security and service staff) using 
census method selected from person who worked in emergency unit and then they were educated and 
studied for CSTC(2 weeks, 4 sessions 2 hours). In this study 32 and 42 other patients before CSTC (June) 
and one month after CSTC (September) respectively filled out self-designed 5 items questionnaire. In this 
study, chi-square test and SPSS software version 18 were used for statistical testing and data analysis 
respectively. 
Results: This study was performed on 73 patients admitted in the emergency department (46 (63%) males, 
27 (37%) women). The results of this study showed an increase of 18% to 24% for non-medical staff 
(security and service staff) an increase of 17% to 18% satisfaction for medical staff (physician, nurse). 
Conclusions: Considering the lower effect of communication skills among nurses and physicians, it is 
recommended that this course be designed according to the type of physicians and nurses work and 
conducted separately as workshops with a retraining for the medical staff. 
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http://dx.doi.org/10.21859/jne-07035
http://dx.doi.org/10.21859/jne-07035
http://www.jne.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jne-07035
https://orcid.org/0000-0002-5745-4877
https://orcid.org/0000-0003-0517-5718
https://orcid.org/0000-0002-6538-8734


 
 DOI: 10.21859/jne-07035  9، شماره 1دوره ، 7931مرداد و شهریور

 

82 

 

 مقاله پژوهشی           یآموزش پرستارنشریه 

اورژانس بر  یکارکنان خدمات درمان یارتباط یهاآموزش مهارت یاثربخش

 مارانیاز برخورد ب تیرضا

 

  1 انیمعصومه محمد،  ،*2 یفشارک یمحمد غالم،  1 یبیحب یمهد

 
 رانیاهلل، تهران، ا هیدانشگاه بق ه،ینجم یفوق تخصص مارستانیبکارشناس ارشد، مرکزآموزش و پژوهش،  1
 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یدانشکده علوم پزشک ،یستیگروه آمار ز ار،یاستاد 8
تهران،  مدرس، تیدانشگاه ترب ،یدانشکده علوم پزشک ،یستیدکتري، گروه آمار ز ،یفشارک یمحمد غالم: مسئول سندهینو *

 Mohammad.gholami@modares.ac.ir: لیمی. ارانیا

 

 82/20/1932 تاریخ پذیرش مقاله:    82/28/1932 تاریخ دریافت مقاله:

 
 محفوظ است. رانیا يپرستار یانجمن علم يحقوق نشر برا یتمام

 

مقدمه

حقق ، تباشدیسالمتی افراد جامعه م نیرسالت یک نظام بهداشتی، تأم

این هدف امکان پذیر نخواهد بود مگر با ارائه خدمات مطلوب و ارائه 

خدمات مطلوب امکان پذیر نخواهد بود مگر با کنترل و ارزیابی خدمات 

رزیابی خدمات بهداشتی بررسی کنترل و ا يهابهداشتی. یکی از راه

 يمندتیباشد. از این رو، امروزه رضابیماران می يمندتیمیزان رضا

مهم در کیفیت خدمات سالمت  يهابیماران، به عنوان یکی از شاخص

, 1]بهداشتی و درمانی مورد توجه قرار گرفته است  يهااز سوي سازمان

بیماران، کمک شایانی را به  يمندتیبررسی رضا کهییجا. از آن[8

سطح کیفیت آنان  درمانی جهت ارتقاء و بهبودي-بهداشتی يهاسازمان

. از این رو محققان مختلف به بررسی عوامل مؤثر بر [9]نموده است 

 مؤثر عوامل نیتراز مهم . یکی[6-0]اندبیماران پرداخته يمندتیرضا

 درمانی و نتایج بهداشتی ارتقاء و بیماران يمندتیرضا افزایش بر

. [2]باشدیم با بیمار پرستار و پزشک بین مناسب ارتباط برقراري

 ریناپذییجدا و بخش انسانی یک مؤثر ارتباطی يهامهارت از استفاده

 چکیده

آموزش  یمطالعه با هدف اثر بخش نیرو ا نی. از ارودیبه شمار م یدرمان يهادر ارائه مراقبت یابزار مهم یارتباط يهامهارت مقدمه:

 است. رفتهیانجام پذ مارانیب تیاورژانس بر رضا یکارکنان خدمات درمان یارتباط يهامهارت

نفر  82مطالعه ابتدا  نیاست. در ا رفتهی( در شهر تهران انجام پذ1936ماه سال  وریو شهر ری)ت یتجرب مهیمطالعه ن نیا روش کار:

خاب انت يو خدمات( از کارکنان شاغل در بخش اورژانس که بصورت کل شمار ینگهبان: یردرمانی)کادر درمان: پزشک، پرستار؛ کاردر غ

از  تیرضا یابیمطالعه جهت ارز نیساعته( قرار گرفتند. در ا 8جلسه  0هفته،  8) یارتباط يهارتشده بودند، مورد آموزش دوره مها

پرسشنامه  کیسؤال  5ماه( به  وریه بعد از آموزش )شهرما کی گرید ماریب 08( و رماهیقبل از آموزش )ت ماریب 98برخورد تعداد 

استفاده  12نسخه  SPSSاسکور و با کمک نرم افزار  ياز آزمون کا هاداده لیو تحل هیمطالعه جهت تجز نیخودساخته پاسخ دادند. در ا

 شد.

است.  رفتهی( زن( انجام پذ%92نفر ) 82( مرد، %69نفر ) 06شده در بخش اورژانس ) رشیپذ ماریب 29 يمطالعه بر رو نیا ها:یافته

 %12 شیو خدمات( و افزا ی)نگهبان یردرمانیاز برخورد کارکنان غ مارانیب تیرضا %80تا  %12 شیمطالعه نشان دهنده افزا نیا جینتا

 مداخله بود. ی)پزشک و پرستار( ط یکادر درمان مارانیاز برخورد ب تیرضا %12تا 

ا توجه به دوره، ب نیکه ا شودیم شنهادیپرستاران و پزشکان پ نیدر ب یارتباط يهاکمتر دوره مهارت ریبا توجه به تأث نتیجه گیری:

 کادر درمان برگزار گردد. يبرا يبازآموز ازیبا امت يهاو بصورت مجزا در قالب کارگاه ینوع برخورد پزشکان و پرستاران طراح

 یکارکنان خدمات درمان مار،یب تیارتباط، پرستار، رضا ها:یدواژهکل
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 حمایت براي پزشکان موضوعات مهم از یکی و بوده پزشکی حرفه از

 که ردیگیم شکل زمانی ارتباط نیتريقو است. آنها خانواده و بیماران

 باز و ببرند سود رابطه این از محیطی مناسب در ارتباط جزء دو هر

 گرانیب،  ادراکات . بنابراین،[2] دریافت کنند را مناسبی خوردهاي

 همان انتظارات و باشدیم شده، ارائه خدمات از کیفیت مشتري ارزیابی

 چهآن به نسبت آنان احساس گرانیب که هستند مشتري يهاخواسته

کیفیت  مشکل .باشدیم نمایند، عرضه باید خدمت دهندگانارائه که

و  شناختن بر که دیآیم وجود به ییهاسازمان در بیشتر خدمات

سازمان  . بایدکنندینم تمرکز مشتریان انتظارات و نیازها برآوردن

 را خود يهااستیس و بگذارد مشتریان جاي به را خود خدماتی،

 دهنده ارائه گروه نیتربزرگ . پرستاران،[3]نهد  بنا آنها دیدگاه براساس

 توجهی قابل نیروي داراي و بوده درمانی و نظام بهداشتی در خدمات

 ریتأث درمانی و بهداشتی يهامراقبت کیفیت بر توانندیکه م هستند

-روانی نیازهاي شناسایی عدم براي دالیل نیترمهم از یکی .بگذارند

کارکنان  و آنان بین صحیح ارتباط برقراري عدم بیماران، اجتماعی

با  ارتباط پرستاري، يهامراقبت از مهم جنبه یک لذا است بالینی

درباره  یرساناطالع تنها نه پرستاران اصلی وظیفه است، بیماران

 لهیمؤثر به وس درمانی رابطه یک ایجاد بلکه است بیمار و درمان بیماري

 و کردن آسایش فراهم و همدلی درک، بیماران، يهاینگران بررسی

 بیمار و بین پرستار مؤثر و مناسب ارتباط عدم باشدیم آنان حمایت

 به و صحیح براي انجام بیمار دلسردي بیماران، رضایت کاهش موجب

 بهبود و درمان بخشی اثر کاهش درمانی، يهادستورالعمل موقع

 که است ویژگی 5 شامل بخش اثر ارتباط . یک[12]شودیم بیماران

 تساوي و ییگرامثبت ،يگرتیحما همدلی، گشودگی، :از عبارتند

. [11] شودیم ارتباط طرفین يمندتیرضا افزایش که باعث باشدیم

باعث  تنها نه پرستاران توسط ارتباطی يهامهارت و بکارگیري آموزش

 باعث پیدایش بلکه شودیم آنها در رفتاري تغییرات از برخی پیدایش

 شد. اکثر خواهد بیمار بالینی شرایط در مثبت تغییرات از برخی

 اولین عوامل از را پرستاران با بیماران روانی فاصله وجود هاپژوهش

 به پرستاران یتوجهیب علت به و انددانسته بیمار در درک اساسی

 وي رفتارهاي منفی به نگرش و داشتن بیمار تجارب عقاید، ها،ارزش

 و عمومی اکثر شکایات که دهندیم نشان هاپژوهش . کندیم بروز

 کارکنان یتیکفایب بیماران نتیجه توسط دستورات نادرست بکارگیري

. ردیگیم منشأ ارتباطی از مشکالت بلکه نیست، درمانی و بهداشتی

 دریافت عدم از بیماران کافی، و تجهیزات امکانات وجود رغمیعل

 کارکنان احترام عدم را آن علت و نارضایتی کرده ابراز خدمات،

. با توجه به اهمیت [18]اند کرده آنان مطرح به درمانی و بهداشتی

بر  ارتباطی يهاارتباط و مهارت ریرضایت بیمار و با توجه به اهمیت تأث

آموزش  يهابرگزاري  دوره ریرضایت بیماران این مطالعه با هدف تأث

ارتباطی کارکنان خدمات درمانی بر رضایت بیماران انجام  يهامهارت

 شد.

 کار روش

( با هدف بررسی 1936این مطالعه نیمه تجربی )تیر و شهریور ماه سال 

 يمندتیانس بر رضاارتباطی کارکنان اورژ يهااثربخشی آموزش مهارت

نفر  82بیماران در شهر تهران انجام پذیرفته است. در این مطالعه ابتدا 

)کادر درمان: پزشک، پرستار؛ کاردر غیردرمانی: نگهبانی و خدمات( از 

کارکنان شاغل در بخش اورژانس که بصورت کل شماري انتخاب شده 

 8جلسه  0هفته،  8ارتباطی ) يهابودند مورد آموزش دوره مهارت

ساعته( قرار گرفتند. با توجه به زمینه فعالیت بیمارستان نجمیه که 

 ، ترافیک بیمار در این بیمارستانباشدیبیشتر در حیطه زنان و زایمان م

نسبت به اورژانس بیمارستانهاي هم اندازه کمتر بوده و از این رو 

اورژانس این بیمارستان جهت بررسی هدف بررسی اثربخشی آموزش 

بیماران انتخاب  يمندتیارتباطی کارکنان اورژانس بر رضا يهاهارتم

گردید. اعظم مراجعه کنندگان به بخش اورژانس بیمارستان نجمیه 

جهت اعمال سرپایی نظیر تزریقات، جراحی محدود، پانسمان و 

. در این مطالعه جهت نمودندیشکستگی به این بیمارستان مراجعه م

 08بیمار قبل از آموزش )تیرماه( و  98د تعداد ارزیابی رضایت از برخور

سؤال یک  5بیمار دیگر یک ماه بعد از آموزش )شهریور ماه( به 

پرسشنامه خودساخته پاسخ دادند. معیارهاي ورود به مطالعه در گروه 

کارکنان خدمات درمانی عبارت بودند از: اشتغال دائم و نه پاره وقت در 

مختلف کاري، تمایل و توانایی جسمی  ياهبیمارستان، اشتغال در نوبت

و روانی همکاري، سابقه کار بیشتر از شش ماه در بیمارستان و حداقل 

آموزشی و معیارهاي ورود  يهاشش ماه سنوات و عدم شرکت در کالس

سال، پذیرش  12-22به مطالعه در گروه بیماران عبارت بودند از: سن 

االت پرسشنامه، هوشیاري در بخش اورژانس، تمایل به پاسخگویی سؤ

. در این پژوهش ابتدا از بین ییگوو توانایی بیمار به صحبت و پاسخ

بیماران پذیرش شده در اورژانس که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، 

نفر انتخاب شده و سپس بیماران انتخاب شده به فرم اطالعات  05تعداد 

ه پاسخ دادند. در و پرسشنامه رضایت اورژانس نجمی یشناختتیجمع

این مطالعه عدم تمایل به شرکت در مطالعه، به عنوان شرط خروج از 

ارتباطی این  يهامطالعه در نظر گرفته شد. برنامه آموزش مهارت

)دو بار در هفته(  یساعته که بصورت هفتگ 8جلسه،  0مطالعه شامل 

اط ببا محورهاي اصلی ارتباط و عناصر اصلی آن و چگونگی برقراري ارت

ها و رمزها(، )زبان بدن و زبان نشانه یرکالمیغ يهامؤثر، ارتباط

)صراحت در ارتباط کالمی و گوش کردن مؤثر(،  یکالم يهاارتباط

)قضاوت، مشاهده بدون ارزیابی، انکار مسئولیت،  یموانع ارتباط

)خلع سالح کردن، همدلی کردن،  یارتباط يهادرخواست آمرانه( پل

بین فردي، دوست داشتن،  يهانوازش کردن، چگونگی حل تعارض

تعهد داشتن و ارتباط داشتن( برگزار شد. در این مطالعه افراد در 

نفري شامل پزشک، پرستار، خدمات و نگهبانی  12حداکثر  يهاگروه

ورد ره مبه وسیله یک نفر کارشناسی ارشد مشاوره بصورت چهره به چه

ها بدون اجبار و با آرامش خاطر پس از امضاي آموزش قرار گرفتند. نمونه

رضایت نامه کتبی شرکت در مطالعه به سئواالت پرسشنامه که بدون 

شده، تجزیه و تحلیل  يآورجمع يهانام بود پاسخ داده و در نهایت داده

 نشدند.. در ضمن این مطالعه توسط کمیته اخالق پزشکی بیمارستا

با  23/18/36)تاریخ: قرار گرفت  دیینجمیه مورد بررسی و مورد تأ

. در این مطالعه براي ارزیابی روایی از روش روایی (509362شماره: 

محتوي و براي بررسی پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. براي 

و انجام  الزم يهایطراحی سؤاالت پرسشنامه در ابتدا و پس از بررس

در مورد عوامل مؤثر بر رضایت بیماران اورژانس و  [19]تون مرور م

 "حیطه  5سؤال با  82موجود در این زمینه تعداد  يهاپرسشنامه

سؤال(،  0) "رضایت از اقدام به موقع "سؤال(،  9) "رضایت از پذیرش

سؤال(،  9) "رضایت از امکانات"سؤال(،  5)"رضایت از کیفیت درمان "
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سؤال( طراحی شد. در این مطالعه به  5) "وه برخوردرضایت از نح"و 

ارتباطی  يهادلیل اینکه هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت

کارکنان خدمات درمانی اورژانس بر رضایت از برخورد بیماران بود تنها 

انتخاب شد. در این مطالعه مقدار  "رضایت از نحوه برخورد"حیطه 

گزارش شد. در این مطالعه، جهت  %35 آلفاي کرونباخ پرسشنامه برابر با

آمار توصیفی )فراوانی، درصد( و جهت  يهاها از روشتوصیف داده

آمار استنباطی )آزمون کاي دو( و نرم افزار  يهاها از روشتحلیل داده

SPSS  به  %5همچنین سطح خطاي نوع اول  استفاده شد. 12نسخه

در این مطالعه درنظر گرفته شد. در این مطالعه  يداریعنوان سطح معن

 حجم نمونه براساس فرمول اندازه اثر کوهن با فرمول

 𝑛 = (𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)
2
/𝛿2 5 و در نظر گرفتن مقادیر%  =α ،12%  =

β ،6/2  =𝛿2  نمونه محاسبه گردید. با در  92مورد محاسبه و تعداد

شده و در نهایت  نمونه به این تعداد اضافه 15ریزش نمونه  %52نظر 

بیماران از برخورد قبل از مداخله  يمندتیبیمار براي بررسی رضا 05

 بیماران از برخورد بعد از مداخله يمندتیبیمار براي بررسی رضا  05و 

 انتخاب شدند.

 
 توزیع فراوانی متغیرهاي جمعیت شناختی به تفکیک دو گروه مورد مطالعه :1جدول 

 P-value گروه 

  نفر( ۱1بیماران پس از مداخله ) نفر( 22بیماران قبل از مداخله ) 

  درصد تعداد درصد تعداد 

 222/2     جنسیت

  %61 85 %66 81 مرد

  %93 16 %90 11 زن

 639/2     تأهل

  %12 0 %2 8 مجرد

  %32 92 %30 83 متأهل

 022/2     سن

  %5 8 %2 2 سال 82کمتر از 

  %29 90 %26 80 سال 02تا  82

  %18 5 %10 0 سال 02بیشتر از 

 229/2     تحصیالت

  %2 2 %12 9 زیردیپلم

  %01 15 %81 6 دیپلم

  %2 9 %12 5 فوق دیپلم

  %51 13 %58 15 کارشناسی و باالتر

 333/2 >     بیمه

  %21 99 %21 86 قرارداد طرف

  %82 2 %13 6 قرارداد طرف غیر

 622/2     بیمه تکمیلی

  %21 18 %21 19 بلی

  %83 5 %13 9 خیر

یافته ها

نفر بیمار مراجعه کننده در اورژانس بیمارستان  29این مطالعه بر روي 

نفر بعد از مداخله( انجام پذیرفته  01نفر قبل از مداخله،  98نجمیه )

 1جدول دو گروه مورد مطالعه در  یشناختتیاست. متغیرهاي جمع

 (. 1جدول نمایش داده شده است )
 

 مختلف قبل و بعد از مداخله يهاطهیمیزان رضایت بیماران از ح :2جدول 

 P-value درصد تغییرات بیماران پس از مداخله بیماران قبل از مداخله 

   درصد تعداد درصد تعداد 

 <221/2 %80 %22 96 %60 82 از نحوۀ برخورد کارکنان نگهبانی

 <221/2 %12 %25 95 %62 88 رفتار پزشکاز 

 <221/2 %12 %26 95 %62 88 از رفتار پرستار

 <221/2 %12 %26 95 %62 88 از رفتار کارکنان خدمات

 <221/2 %80 %22 96 %60 82 از رفتار با همراه بیمار

دو گروه از نظر جنسیت، تأهل، سن،  جدولبراساس اطالعات این 

، درصد رضایت از برخورد 8جدول . در باشندیتحصیالت، بیمه همگن م

کارکنان نگهبانی، خدماتی و رضایت از برخورد پزشک، پرستار و 

همچنین رضایت از رفتار با همراهان نمایش داده شده است. براساس 

بر  ارتباطی يهابرگزاري دوره مهارت ریبیشترین تأث جدولنتایج این 

است که  یدرحالنیتغییر بوده است. ا %80برخورد کارکنان نگهبانی با 
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 داریمعن رغمیدر کارکنان کادر درمان چون پزشک، پرستار عل ریاین تأث

 (.8جدول بودن کمتر گزارش شده است )

 بحث

 دیآیحساب ماط مؤثر، عنصر حیاتی از مراقبت پرستاري کارآمد بهارتب

درمانی تأثیر قابل توجهی بر کیفیت مراقبت  -و در نظام بهداشتی

. عدم ارتباط مناسب و مؤثر بین پرستار و بیمار موجب کاهش [10]دارد

رضایت بیماران، دلسردي بیمار براي انجام صحیح و به موقع 

درمانی، کاهش اثربخشی درمان و بهبود بیماران  يهادستورالعمل

 يهااند که مهارت. نتایج مطالعات قبلی نشان داده[12] گرددیم

منی ویژه، ای يهاارتباطی مناسب پرستاران با بیماران بستري در بخش

ارتباطی عناصري  يها. در مهارت[15]بخشدیها را حفظ و ارتقاء مآن

کالمی، گوش دادن فعال، بازخورد، کنترل عواطف و  يهانظیر مهارت

سکوت وجود داشته که بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر رضایت بیمار 

ارتباطی به  يها. آموزش مهارت[16]از درمان خود مؤثر است 

بهداشتی و درمانی کمک خواهد کرد  يهادمات مراقبتدهندگان خارائه

 دهدیشان با بیماران و مراجعان رخ متا از اشتباهاتی که در تعامالت

اران را  بیم يمندتیتر بوده در نتیجه با کنترل این اشتباهات رضاآگاه

مار . با توجه به اهمیت رضایت بی[12, 2]تا چندین برابر افزایش دهند

ارتباطی بر رضایت  يهاارتباط و مهارت ریو با توجه به اهمیت تأث

در زمینه متوسط تا  [82-12]بیماران و همچنین گزارشات متعدد 

ارتباطی بین کادر درمان  این مطالعه با هدف  يهاپایین بودن مهارت

ارتباطی کارکنان خدمات  يهاآموزش مهارت يهابرگزاري دوره ریتأث

درمانی بر رضایت بیماران از برخورد انجام پذیرفت. نتایج این مطالعه، 

افزایش رضایت بیماران طی برگزاري  دوره  رینشان دهنده تأث

ارتباطی بود. نتایج بیشتر این مطالعه، نشان دهنده رضایت  يهامهارت

ظر نی بود. از این نبیشتر بیماران در کادر درمان نسبت به کادر غیردرما

. مطالعات [81-12]خوان با مطالعات گذشته بودنتایج این مطالعه هم

ارتباطی مناسب با  يهااند که به کارگیري مهارتگذشته نشان داده

 گرددیها مویژه، باعث حفظ و ارتقاء آن يهابیماران بستري در بخش

اند که پزشکان زن بیشتر . مطالعات گذشته همچنین نشان داده[81]

ي ااز پزشکان مرد و پزشکان عمومی بیشتر از پزشکان متخصص دار

. همچنین پزشکان در گروه سنی [88]مهارت ارتباطی مناسب بودند

رتباطی ا يهاباالتر و با سابقه کاري بیشتر، اهمیت بیشتري براي مهارت

بر  و تعداد فرزندان پرستاران متأهل يکارنوبت [88]قائل هستند

دار آماري  داریارتباطی آنان با کودکان بیمار ارتباط معن يهامهارت

اند که انتظار بیماران . با توجه به اینکه مطالعات نشان داده[89]داشت 

و با توجه به اثر کمتر  [80]گر بیشتر استاز پرستاران به عنوان ارتباط

 ودشیارتباطی در بین پرستاران و پزشکان پیشنهاد م يهادوره مهارت

با امتیاز بازآموزي که اهمیت بیشتري  يهاکه این دوره، بصورت کارگاه

برگزار شود.  از طرف دیگر با توجه به  باشدیرا براي کادر درمان دارا م

اند  که با افزایش سن و سواد بیماران، که مطالعات گذشته  نشان دادهاین

، نوع آموزش شودی. پیشنهاد م[88]شودیتوقع مهارت ارتباطی بیشتر م

ه عارتباطی با توجه به توزیع تحصیلی و سنی بیماران مراج يهامهارت

جا که افزایش هوش هیجانی، کننده، طراحی گردد. از طرف دیگر از آن

ارتباطی پرستاران و در نتیجه  يهامؤثر جهت ارتقاي مهارت ياوهیش

آموزش هوش هیجانی در  شودیبهبود کیفیت مراقبت است، پیشنهاد م

. همچنین با توجه به نتایج [85]مورد توجه قرار گیرد هامارستانیب

گفت که اجـراي آمـوزش بـه  توانیگزارش شده در مطالعات قبلی م

ارتبـاطی  يهـاروش ایفـاي نقش و نمایش فیلم با موضـوع مهـارت

آموزش بالینی بر اساس الگوي  يهاو همچنین طراحی دوره [86]

و لزوم تدوین برنامه آموزشی  [82]نظارت و راهنمایی بالینی 

هاي ارتباطی پزشک و پرستار با بیمار در کوریکولوم دانشجویان مهارت

. در پایان از نقاط شودیپیشنهاد م [83, 82]رشته پزشکی و پرستاري

به تجربی بودن، حجم نمونه مناسب و  انتخاب  توانیقوت این مطالعه، م

دو نمونه مستقل از بیماران و از نقاط ضعف این مطالعه انجام مطالعه 

نتایج  تنها در یک مرکز خدمات و درمانی و سختی قابلیت تعمیم

 اشاره نمود.  توانیم

 یریگجهینت

ارتباطی در بین پرستاران و  يهابا توجه به اثر کمتر دوره مهارت

با امتیاز  يهاکه این دوره بصورت کارگاه شودیپزشکان پیشنهاد م

، باشدیبازآموزیکه اهمیت بیشتري را براي کادر درمان دارا م

 يهاآموزش مهارت عشودنوی. از طرفی پیشنهاد مشودیبرگزارم

ارتباطی با توجه به توزیع تحصیلی و سنی بیماران مراجعه کننده، 

 طراحی گردد.

 سپاسگزاری

ران، تا از بیما دانندیپژوهشگران این مطالعه بدین وسیله برخود الزم م

کارمندان و کادر درمان بیمارستان نجمیه براي همکاري در انجام این 

مطالعه و همچنین از بیمارستان نجمیه به جهت حمایت مالی و معنوي 

( 23/18/36، تاریخ: 509362براي انجام این مطالعه )شماره طرح: 

 کمال تشکر و قدردانی را نمایند.
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