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Review:
Background & Aims: The nurse or patient effective communication is one of the most
important factors in the care. So understanding the obstacles, important and essential, as the
nurses better be able to have effective communication. Review and understanding of the barriers
to effective communication between nurses and patients from the nurses ' perspective the aim of
this research.
Materials & Methods: This cross - sectional survey was carried out in Sarab in the winter of
1396. 100 of the nurses working in various parts of the imam khomeini hospital were selected and
studied by accident.In this between 100 nurses working in different parts of the hospital of Sarab,
were randomly selected and studied. In order to collect the necessary information, a researchermade questionnaire was used. SPSS software version 24 was used to analyze the data.
Results: The shortage of nurses (4.42), work hardness (4.37), do not appreciate the racists the
authorities of the Saints (3.88), the intellectual and emotional concerns (3.84) and high
expectations of patients from nurses (3.68) the most important barriers to effective
communicating between the nurse and patients were announced.
Conclusion: Solving communication barriers between nurses and patients is very important and
nurses need to provide the necessary training.
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یوسف لطفی

بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستاران با بیماران از دیدگاه پرستاران
3

خلیل ملکی ،1یوسف لطفی ،*2رضا کریمی جوهنی
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تاریخ دریافت1301/90/90 :

تاریخ پذیرش1301/90/10 :

چکیده
زمینه و هدف :برقراری ارتباط یمؤثر پرستار با بیمار از جمله یموضوعات یمهم در بحث یمراقبتهای پرستاری است .با توجه به اهمیت
این یموضوع ،شناخت یموانع در جهت برقراری ارتباطی یموثر از جانب پرستاران با بیماران ایمری یمهم تلقی یمیشود .در این پژوهش
سعی شده که به بررسی و شناسایی هریک از این عوایمل یمختل کننده ارتباط بین پرستاران و بیماران پرداخته شود.
مواد و روشها :این پژوهش یمقطعی در زیمستان سال  1300در شهرستان سراب انجام گردید 199 .نفر از پرستاران شاغل در
بخشهای یمختلف بیمارستان آیموزشی دریمانی ایمام خمینی (ره) شهرستان سراب به صورت تصادفی انتخاب و یمورد یمطالعه قرار
گرفتند .به یمنظور جمعآوری اطالعات الزم ،از پرسشنایمه یمحقق ساخته استفاده گردید .از نرمافزار  SPSSنسخه  20برای تجزیه
تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها :پرستاران ،کمبود پرسنل ( ،)0/02سختی کار ( ،)0/31قدردانی نکردن یمسئوالن از پرستاران ( ،)3/88یمشغله فکری و
رودی ( )3/80و انتظارات باالی بیماران از پرستاران ( )3/08را به عنوان یمهمترین یموانع برقراری ارتباط یمؤثر پرستار با بیمار اعالم
کردند.
نتیجهگیری :دل یموانع ارتباطی بین پرستاران و بیماران از اهمیت زیادی برخوردار است و الزم است به پرستاران در این
خصوص آیموزشهای الزم ارائه گردد.
واژههای کلیدی :یموانع برقراری ارتباط ،پرستاران ،بیماران.

مقدمه

انسان یموجودی اجتماعی است که از طریق ارتباط

بودهاند ،برای ایجاد سازش و رابطه دوستانه با دیگران

بدینوسیله نیازهای جسمی و روانی خود را تأیمین

الزم است شخص ابتدا خود و دیگران را خوب بشناسد

یمیکند .ارتباط فرآیندی پویا بین انسانها است که

( .)1ارتباط فرآیندی پویا در بین انسانها است که به

جهت تأثیرگذاری ،کسب دمایت یمتقابل و آنچه برای

وسیله آن ،تفکر ،ادساسات و عقاید خود را با یکدیگر

تندرستی ،رشد و بقاء ضروری است ،استفاده یمیشود و

به اشتراک یمیگذارند .ارتباط ابزاری است که شخص

زندگی بدون ارتباط ،خایموش ،کشنده و یمرگبار خواهد

را قادر یمیسازد تا دیگری را بفهمد ،بپذیرد و پذیرفته

بود ( .)3وظیفهی اصلی پرستاران نه تنها اطالعرسانی

شود و اطالعات را بفرستد یا بگیرد (.)2

درباره بیماران و دریمان بیماری است ،بلکه ایجاد یک
رابطه دریمانی یمؤثر به وسیله بررسی نگرانیهای بیماران،
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از آغاز خلقت انسانها همواره با هم در ارتباط

به تبادل ادساسات ،نگرشها و هیجانات یمیپردازد و

بررسی موانع برقراری ارتباط ...

درک ،همدلی و فراهم کردن آسایش و دمایت آنان

پرستاران زیمان بسیار کمی را صرف صحبت با

است ( .)0طی یک ارتباط صحیح ،بیماران قادر به ابراز

بیماران یمیکنند ،این در دالی است که برقراری ارتباط

اطالعات دساس و شخصی خواهند بود ،پرستاران نیز

یمؤثر بین بیمار و پرستار تأثیر قابلتوجهی در روند

به دنبال آن قادر به انتقال اطالعات ،نگرشها یا

بهبودی و دریمان بیمار دارد (.)11

پرستار و بیمار باعث توانمند شدن در به دست آوردن

ارتباطی ( ،)2990نشان داد که بسیاری از پرستاران با

اطالعات و شناسایی یمشکالت بیماران با استفاده از

یمهارتهای ارتباطی آشنا هستند ایما نمیتوانند آنها را

تعایمل و گوش دادن فعال و در نتیجه شناسایی دقیقتر

در عمل یمورد استفاده قرار دهند ( .)12بخشی از نتایج

یمشکالت یمیشود ()1؛ بنابراین پرستاران باید توانایی

پژوهش  Khatibianکه در قالب پایاننایمه انجام شده

برقراری ارتباط یمؤثر را داشته باشند تا بتوانند از نیازهای

بود نشان یمیدهد که خدیمات پرستاری در یمجموع

بیماران خود یمطلع گردیده و دریابند که کدام اقدایمات

نتوانسته است رضایت بیماران را جلب کند و  01درصد

پرستاری برای بیمار یمناسب است و در یموقع ضرورت

از بیماران هنگام ترخیص ادساس نارضایتی کردهاند

چگونه این اقدایمات را باید تغییر دهند تا ارتقای سالیمت

( .)13یافتههای یمطالعهای که باهدف بررسی عوایمل

بیمار داصل گردد ( .)8رابطه یمطلوب بین پرستار و

یمؤثر بر رابطه پرستار و بیمار انجام شد ،نشان داد که

بیمار یکی از عوایمل یمهم در ارائه یمراقبتهای پرستاری

یمسائل شخصی پرستاران یمانند خستگی رودی و روانی

است و برقراری ارتباط یمؤثر عایمل یمهمی در به دست

و نگرانیهای اقتصادی یموانعی در برقراری ارتباط

آوردن نتایج یمثبت از دریمان و کاهش تنشها است (.)1

یمیباشند ( .)8تحقیق انجام شده در رابطه با یموانع

 Millerپرستاری را درفهای یمیداند که ایفای

برقراری ارتباط پرستار با بیمار گویای این است که

نقش آن از طریق ارتباط و تعایمل صورت یمیگیرد و

دجم کار باال ،سختی کار و کمبود ایمکانات رفاهی

یمحور آن تعایمل بین پرستار و بیمار است (Roach .)0

جزء یموانع یمهم در برقراری ارتباط بین پرستار و بیمار

نیز یمعتقد است که همه یمرادل فرآیند پرستاری به

یمیباشند ( .)10شناخت عوایملی که یمانع برقراری ارتباط

یمهارتهای ارتباطی خوب نیاز دارد ( .)1زیمانی که

یمؤثر بین پرستار و بیمار یمیشود این ایمکان را فراهم

پرستاران ارتباط یمناسب با بیمار برقرار یمیکنند ،بسیاری

یمیکند که جهتگیری اقدایمات ضروری برای دذف

از واکنشهای یمثبت نظیر کاهش اضطراب ،ادساس

یا تعدیل آنها برای برنایمه ریزان و یمجریان بخش

گناه ،افزایش رضایت خاطر ،پذیرش بیماری ،تطابق با

سالیمت روشن شود .همچنین دیدگاه پرستاران در تعیین

بیماری ،یمشارکت و همکاری با تیم دریمانی ،بهبود

نوع یموانع یممکن است یمتفاوت باشد ،لذا این یمطالعه با

شرایط فیزیولوژیکی و عملکردی و افزایش تأثیر

هدف تعیین دیدگاه پرستاران در ارتباط با یموانع

آیموزشهای داده شده به بیماران را یمیتوان یمشاهده

برقراری ارتباط در یمرکز آیموزشی پژوهشی دریمانی

کرد ( .)19پرستار یکی از کلیدهای یمهم تیم دریمان

دانشکده علوم پزشکی سراب انجام شد.

است که به صورتهای یمختلف با بیمار در ارتباط بوده
و یمیتواند اطالعات یمهم را به آنان یمنتقل کند (.)0

06
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یمهارتهای ضروری هستند ( .)1بهبود روابط بین

نتایج یمطالعات انجامشده در یمورد یمهارتهای

یوسف لطفی

مواد و روشها

از لحاظ سابقه کار  10نفر ( 10درصد) از

این پژوهش یک یمطالعه یمقطعی است که در

شرکتکنندگان کمتر از  19سال 11 ،نفر ( 11درصد)

زیمستان  1300در یمرکز آیموزش دریمانی ایمام خمینی

از شرکتکنندگان بین  19-29سال و  13نفر (13

(ره) سراب انجام گرفته است و در تاریخ خردادیماه

درصد) باالی  29سال سابقه کاری داشته و  03نفر (03

 1301اتمام یافت .جایمعهی آیماری یمورد بررسی شایمل

درصد) از افراد شرکتکننده در این پژوهش دارای

پرستاران شاغل در بخشهای داخلی ،جرادی،

یمدرک کارشناسی بودند.

اورژانس ،CCU ،ICU ،جنرال و سایر بخشها

یافتههای این پژوهش بر اساس  0دیطه در جدول 2

یمیباشند 199 .پرستار با نمونهگیری تصادفی ساده از

آورده شدهاند که در دیطه عوایمل فردی و اجتماعی،

بین پرستاران شاغل در این یمرکز انتخاب شدند .برای

نشان داد که یمهمترین عایمل توقعات و انتظارات زیاد

جمعآوری اطالعات از پرسشنایمهای یمحقق ساخته

بیماران از پرستاران بود و بعد از این یمورد به ترتیب

یمشتمل بر  39سؤال استفاده شد که شایمل چهار بعد

اخالق تند پرستاران و یمسلط نبودن پرستار به زبان

فردی ،اجتماعی ،یمدیریتی ویژگیهای شغلی بود .روش

یمحلی و اختالف طبقاتی و اختالف سن و وجود ادیان

نمره دهی پاسخهای پرسشنایمه بر یمبنای یمقیاس لیکرت

یمختلف (یمذاهب یمختلف) در بین بیماران یموانع برقراری

 1درجهای بود که بیشترین ایمتیاز ( )1به گزینه کایمالً

ارتباط هستند .در دیطه ویژگیهای شغلی یمهمترین

یموافقم و کمترین ایمتیاز ( )1به گزینه کایمالً یمخالفم تعلق

عایمل کمبود کارکنان در بیمارستان بود و بقیه یموانع به

یمیگرفت .به یمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات

ترتیب یمشغله کاری ،خستگی رودی و جسمی ،کمبود

جمعآوریشده با استفاده از پرسشنایمهها از نرمافزار

دقوق ،شیفت کاری ،بیعالقگی پرستار نسبت به کار

آیماری  SPSSنسخه  20استفاده گردید.

خود ،نداشتن عالقه برای ارتباط ،عدم تمرکز کافی
برای ارتباط ،ساعت کاری کم برای پرستاران،

یافتهها
بر اساس نتایج داصل از جدول ( )1اکثر افراد
شرکتکننده در این پژوهش زن ( 10نفر یا  10درصد)
و  21نفر ( 21درصد) یمرد بودند.
از لحاظ یمحدوده سنی  20نفر ( 20درصد) کمتر از
 21سال 10 ،نفر ( 10درصد) بین  21-39سال و  29نفر

نبودن نسبت به بیمار یمیباشند .در دیطه بالینی بیمار
یمهمترین یمانع برقراری ارتباط عدم رعایت بهداشت
بیماران بود و همچنین در دیطه عوایمل یمحیطی نشان
دادند که یمهمترین یمانع برقراری ارتباط ،قدردانی
نکردن یمسئوالن از پرستاران بود (جدول .)2

جدول  :1اطالعات جامعه پژوهشی پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی سراب
یمتغیر
جنس
تأهل

فراوانی

درصد

یمرد

21

21

زن

10

10

یمتأهل

30

30

یمجرد

01

01
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( 29درصد) باالی  39سال داشتند.

اطالعات ناکافی پرستاران در یمورد ارتباط ،دلسوز

بررسی موانع برقراری ارتباط ...

یمدرک تحصیلی

سابقه کار

بخش

سن یمشارکتکنندگان

کارشناسی

03

03

کارشناسی ارشد

1

1

کمتر از  19سال

10

10

 19تا  29سال

11

11

باالی  29سال

13

13

جرادی

11

11

داخلی

20

20

اورژانس

10

10

ICU

1

1

CCU

10

10

جنرال

10

10

اطفال و دیالیز

1

1

کمتر از  21سال

20

20

 21تا  39سال

10

10

بیش از  39سال

29

29

جدول  :2میانگین و انحراف معیار در  4حیطه
یموانع برقراری ارتباط

دیطه عوایمل فردی و اجتماعی ()1

06

انتظارات باال

3/08

1/18

اخالق تند

2/10

1/31

یمسلط نبودن به زبان

2/01

1/20

اختالف طبقاتی

2/08

1/20

اختالف سن

2/02

1/18

ادیان یمختلف

2/01

1/18

کمبود پرسنل

0/02

9/02

یمشغله کاری

0/31

9/81

خستگی رودی و جسمی

3/18

1/10

کمبود دقوق

3/11

1/21

شیفت کاری

2/88

1/91

عدم عالقه به کار

2/10

1/21

عدم عالقه برای ارتباط

2/08

1/98

عدم تمرکز کافی

2/00

1/90

ساعت کاری کم

2/10

1/10

اطالعات ناکافی

2/10

1/11

دلسوز نبودن

2/19

1/91
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دیطه ویژگیهای شغلی ()2

یمیانگین

انحراف یمعیار

یوسف لطفی

دیطهی بالینی بیمار ()3

دیطهی عوایمل یمحیطی ()0

عدم رعایت بهداشت

2/11

1/12

کمبود ایمکانات رفاهی

2/12

1/32

وجود همراه بیمار

2/09

1/18

ادتمال انتقال بیماری

2/11

1/23

قدردانی نکردن یمسئولین

3/88

1/13

یمشغله فکری و رودی

3/80

1/13

یمشکالت یمدیریتی

3/11

1/10

یمشارکت نکردن پرستار یمن

3/18

1/32

نظارت نادرست

3/11

1/90

بیعدالتی در کار

2/88

1/20

عدم آیموزش

2/11

1/31

عدم برگزاری کالس یمهارت

2/19

1/13

هزینه باالی دریمان

2/38

1/98

بحث و نتیجهگیری

نتایج یمطالعهای که با هدف بررسی روابط پرستار با

یافتههای این پژوهش نشان داد که پرستاران

بیمار و تأثیر آن در یمراقبتهای بیمارستانی انجام شده

بخشهای یمختلف یمهمترین یمانع برقراری ارتباط پرستار

بود نشان داد قدردانی نکردن ،دجم زیاد کار و کمبود

با بیمار را کمبود پرسنل اعالم کردند .یمشغله کاری

وقت از جمله عوایمل یمهمی بودند که پرستاران را از

(سختی کار) ،قدردانی نکردن یمسئوالن ،یمشغله فکری و

ارتباط با بیمار دور نگه یمیداشتند که با نتایج این

رودی ،خستگی رودی و جسمی دیگر یموانعی بودند

پژوهش تطابق دارد (.)11

که پرستاران بر این یموارد تأکید زیادی داشتند.

یافتههای پژوهش دشمتی فر و همکاران ()1303

یافتههای یمطالعه  Baillieکه با هدف بررسی ارتباط

نشان داد که پرستاران باال بودن دجم کاری و انجام

پرستار با بیمار در یمواقع اورژانسی انجام شده بود نشان

ندادن وظایف توسط دیگر کارکنان را به عنوان

داد که کمبود وقت از جمله عوایملی است که یمانع

یمهمترین یموانع برقراری ارتباط یمناسب بین پرستار و

برقراری ارتباط بین پرستار اورژانس و بیماران یمیشود

بیمار یمعرفی کرده بودند .همچنین فقدان آیموزش،

(.)11

سختی کار و قدردانی نکردن از پرستاران از دیگر یموانع

یمیتوانند یک ارتباط خوب با بیماران داشته باشند که به

که در یمطالعه دشمتی فر به آن اشاره شده بود عدم

شیوه بیمار یمدار عمل کنند ،چنانچه یمدیران خدیمات

رعایت بهداشت توسط بیماران بود که با نتایج یمطالعه

سالیمتی بخواهند که رضایت کایمل را از یمراقبتهای

داضر در دیطه شرایط بالینی بیمار همخوانی داشت

پرستاری داشته باشند باید پرستاران را در جهت

(.)18

برقراری یک ارتباط خوب یمورد دمایت و تشویق و

براز پردخانی و همکاران ( )1380هم در یمطالعه

قدردانی قرار دهند که در دیطه عوایمل یمحیطی هم سوء

خود که با هدف بررسی یموانع برقراری ارتباط انجام

با نتایج یمطالعه داضر است (.)10

شده بود دریافتهاند که سختی کار ،خستگی جسمی و
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نتایج یمطالعه دیگری گویای این بود پرستاران زیمانی

برقراری ارتباط یمناسب بود ( .)18از جمله یموانع دیگری

... بررسی موانع برقراری ارتباط

این پژوهش نشان داد که یموانع برقراری ارتباط

 از جمله یموانع،رودی و زیاد بودن دجم کار پرستاران

پرستار با بیمار شایمل یموانع یمربوط به خود پرستار در

یمهم برقراری ارتباط پرستاران با بیماران یمیباشند که با

 یموانع،)زیمینه شغلی (کمبود پرسنل و یمشغله کاری

یمطالعه داضر در دیطه ویژگیهای شغلی تطابق دارد

یمحیطی (قدردانی نکردن یمسئولین و یمشغله فکری و

 یافتههای پژوهش دیگری که در یکی از.)10(

رودی) و یموانع فردی و اجتماعی (انتظارات و توقعات

بیمارستان های شهر ایالم انجام شده بود نشان داد که

باالی بیماران) یمیباشند که باعث یمیشوند تا پرستاران

 خستگی جسمی و رودی و زیاد،تندخوئی پرستاران

 یمدیران و.نتوانند ارتباط بهتری با بیماران برقرار کنند

بودن دجم کار ازجمله یموانع یمهم در برقراری ارتباط

یمسئولین باید درصدد رفع این یموانع باشند تا با برقراری

 یافته های یمطالعه پنجوینی.)1( پرستار و بیمار است

ارتباط یمؤثر بین پرستار و بیمار یمراقبت پرستاری

نشان داد اکثر بیماران برقراری ارتباط کالیمی کادر

.یمؤثرتری را ارائه دهند

پرستاری را یمتوسط اعالم کرده بودند که علت آن
 کمبود وقت و نیز کثرت،کمبود پرسنل پرستاری

تشکر و قدردانی
از اساتید یمحترم پرستاری و همچنین از پرستاران
بیمارستان ایمام خمینی (ره) سراب تقدیر و تشکر به عمل

 این یافته نتایج پـژوهش داضـر را تائیـد.بیماران بود
.)29( یمیکند
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