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درک دانشجویان پرستاری ازسبکهای ارتباطی در محیط یادگیری
بالینی :یک مطالعه کیفی
رضامیرزایی سیف آبادی
فریبا برهانی
طیبه فصیحی هرندی

1

2

3

چکیده
سبکهای ارتباطی بر حسب موقعیت دارای اشکال متفاوتی است و دانشجویان

سبکهایارتباطیرابهاشکالمختلفیبرحسبتعاملباافرادمختلف
پرستارینیزاین 
درکمیکنند.باتوجهبهاهمیتدرکدانشجویانپرستاری

درموقعیتهایمتفاوت

و
،دردانشگاهعلومپزشکیجیرفتمطالعهایبهروشکیفیوبا

سبکهای ارتباطی
از 
رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفت .تعداد  53مصاحبه عمیق با دانشجویان پرستاری و
تنازآنهاانجامشد.دراینمطالعهچهارطبقه

یکمصاحبهبهروشگروهمتمرکزبا3
اصلی مشخص گردید -1 :سبک ارتباط انگیزشی -هدایتی  -2سبک ارتباط حمایتی-
نظارتی-5سبکارتباطحمایتی-مشارکتی-4سبکارتباطمراقبتی-آموزشی .
سبکهای ارتباطیدرمحیطیادگیریبالینینحوهتعامالتدانشجوباسایرافرادرا

ولینوبرنامهریزانآموزشپرستاریوهمچنینمدرسین

توضیحمیدهند.الزماستمسؤ

سبکهای ارتباطی مطلع باشند تا بتوانند محیط یادگیری بالینی و به خصوص
از این  
شرایطروانی-اجتماعیحاکمبرتعامالتمحیطیرابهتردرکنمایند.
 -1دانشجوی دکترای پرستاری ،دانشکده پرستاری رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران.
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات اخالق وحقوق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
(نویسنده مسئول).
Email: faribaborhani@msn.com
 -3استادیار ،مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثربرسالمت،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی
درمانی البرز ،کرج ،ایران.
تاریخ پذیرش مقاله33/6/8 :
نوع مقاله :مروری تاریخ دریافت مقاله33/2/11 :
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واژگان کلیدی
سبکهایارتباطی،دانشجویانپرستاری 
درک ،


درک دانشجويان پرستاری ازسبکهای ارتباطي در محیط يادگیری بالیني...
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مقدمه
یادگیریبخشرادربرمیگیرد واینجودارای

محیطیادگیریبالینی،جو
اجزاییاستماننددسترسیآسانبهپرستاربخش،روحوحدتدرمیانکارکنان
پرستاری و تشویقدانشجویان برای مشارکت در بحثها و سبک رهبری مدیر
بخش (پاپاستاورو2212 ،م .).گرچه بیمارستانها بهطور عمده به عنوان مؤسساتی
مکانها وظایف دیگری مانند فراهم کردن منابع الزم برای پژوهش در زمینه

سالمت و تدریس را بر عهده دارند .به عالوه بیمارستانها مکانی هستند که
دانشومهارتهایخودرادرآنجاکسب

دانشجویانرشتههایمختلفبهداشتی ،

نمودهوتمرینمیکنند (چان 2221 ،م.).دانشجویانپرستاریدرطیآموزشنیاز

به تمرین در بیمارستان دارند به طوری که دانش کسب شده در کالس درس
بتواند بهصورتعملیاجراشدهو بعدازفارغالتحصیلیقادر بهانجامعملکرد
بالینی ایمن باشند .یانجاننی به نقل ازآلترنایس ( 2225م ).بر اهمیت عملکرد
دانشجویاندرمحیطبالین تأکیددارد .زیرادانشجویانپرستارینیمیازفرصت
آموزشیخودرادرمحیطبالینمیگذرانند.موفقیتمحیطبالینبرایشکلدادن

هویتپرستاریحرفهایبسیاراهمیتدارد(پاپاستاورو2212،م .).

درزمینهبرقراریارتباطاثربخشمطالعاتمتعددیانجامشدهاستبهطور
انسانهایدیگر منبعاعتماد،ایمنیوآسایش
مثالایجادروابطگرموصمیمیبا 
هرانسانیاستکهبهتبعآنمیتوانددر رشدعزتنفسوکاهشکمروییو

بیارزشیمؤثرواقعشود (بیابانگرد1532 ،ش .).محققانعقیدهدارندعزت
احساس  
نفسکهاز عواملتعیینکنندهرفتار انسان بهشمارمیرود،درمراحلمختلف
زندگی متأثر از چگونگی ارتباط او با دیگران است (کوپر2225 ،م .).همچنین

رضا میرزايي سیف آبادی ،فريبا برهاني ،طیبه فصیحي هرندی

میشوند که مراقبت را برای بیماران و مددجویان فراهم میکنند ،این
شناخته  
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برقراریارتباطاثربخشبهرشدخودشکوفاییدرنوجوانانشامل:حفظحمایت
اجتماعی،کنترلهیجاناتواحساساتفردیکمکمیکند (حیدرپورو همکاران،


1531ش .).
برایاینکهدانشجویانمهارتهایارتباطیخودراافزایشدهندنیازبهدرک

این موضوع دارند که چرا به شیوهای خاص ارتباط برقرار میکنند ،مثالً به چه
رسدکهازتعارضاجتنابمیکنند؟یااینکهچرادرهنگام


علتهمیشهبهنظرمی
درک دانشجويان پرستاری ازسبکهای ارتباطي در محیط يادگیری بالیني...

برقراریارتباطاطالعاتبسیارزیادیراخیلیسریعبهاشتراکمیگذارند؟درک

این موضوع که چگونه آنها به شیوهای خاص عمل میکنند و یا عباراتی را
دهدکهعادتهایارتباطیخودرابهبودبخشند


گویندبهدانشجویاناجازهمی

می
(آنوهمکاران2212،م .).
بهنظرپولیتو بک ( 2222م).گفتارها وتفاسیرافراد،کلیدیبرایدرک
پدیدههایموردنظراستوتعامالتذهنی،روشاصلیبرایدسترسیبهدرک

.ازنظرمحققینطبیعتگرادرکافرادازواقعیات،امرثابت،معینو

میباشد
افراد 
پیشتعیینشدهاینیست،بلکهساختهذهنافرادیاستکهدرتحقیقشرکت

از
میکنند .واقعیت درون زمینه محیطی وجود دارد و بر این اساس وجود مفاهیم

بسیار زیادی امکان پذیر است ،یعنی درک افراد از واقعیات محیطی متفاوت
میباشد .

براساسمطالبفوقبهدلیلآنکهدرک ،واقعیتیثابتنیستوبافلسفه

اثباتگرایان سنخیت کمتری داشته و با فلسفه طبیعتگرایان و درنتیجه با

ادایمطبیعتگرایانهمخوانیبیشتریدارد،

پژوهشهایکیفیبرگرفتهشدهازپار

سبکهای ارتباطی
ازآنجاییکهدراینپژوهش درکدانشجویانپرستاریاز 
،بنابراینمتدولوژیآنباپارادایمطبیعتگرایانهوروش

موردبررسیقرارگرفت
پژوهش کیفی سازگار میباشد .به همین دلیل از روش پژوهش کیفی در این
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مطالعه استفاده شد .با توجه به جستجوهای زیاد ،نظر به اینکه در زمینه درک
مطالعهای مشاهده نگردید و با توجه به اهمیت

سبکهای ارتباطی 
دانشجویان از  
برقراری ارتباط ،این مطالعه در زمینه پر کردن خأل موجود در این زمینه انجام
گرفت .بنابراین هدفازانجاماینمطالعه بررسیدرکدانشجویانپرستاریاز
سبکهایارتباطیدرمحیطیادگیریبالینیاست .


صورتکیفیانجامگردید.جهتتولیددادههاازراهبردهای

اینمطالعهبه
مختلفیمانندمصاحبهفردینیمهساختاریافتهوبحثدرگروهمتمرکز،استفاده
صورتهدفمندشروعوتااشباعدادهها

شد.درپژوهشحاضرنمونهگیریابتدابه

ادامهیافت .معیارورودبهمطالعهبرایمشارکتکنندگانداشتنحداقلدوترم
سابقهکارآموزیدربیمارستانبود .
مصاحبه عمیق انفرادی با مشارکت  53دانشجو و یک مصاحبه به صورت
گروه متمرکز متشکل از  3تن از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
جیرفتکهمتمایلبهشرکتدرمطالعهوقادربهبیانتجربهخودبودند،انجام
گردید .هر مصاحبه به مدت نیم تا یکساعت انجام شد و توسط دستگاه ضبط
صوت،ضبط گردید .بالفاصلهبعدازاتماممصاحبه ،متنمصاحبه کلمه بهکلمه
نوشتهشد .
مطالعهودادههاازابتدایپژوهشبهطورهمزمان

متنهرمصاحبهچندینبار
جمعآوری ،کدگذاری و تحلیل شدند .کدگذاری و طبقه بندی همزمان با

مصاحبههاچندبارمطالعهوواحدهایمعناییاستخراجو

نمونهگیری ادامهداشت .

ازطریقادغامکدهایاولیهبراساسشباهتها،کدها

کدهایاولیهساختهشدند .

رضا میرزايي سیف آبادی ،فريبا برهاني ،طیبه فصیحي هرندی

روش پژوهش

 / 164فصلنامه اخالق زيستي

سال چهارم ،شماره سیزدهم ،پاییز 1393

هاازنرمافزار  one note 2010استفادهشد.


بندیداده

طبقهبندیشدند.برایطبقه
در نهایت  4درون مایه از تجزیه و تحلیل دادهها حاصل شد .در هر مرحله از
قراردادنآنهادر

مقایسهمداومدادهها برایمقایسهکدهایمشابهو متفاوتو

یکطبقهو یا طبقاتدیگراستفادهشد .
حقوق مشارکت کنندگان به چند روش حفظ گردید .قبل از مصاحبه،
مشارکت کنندگان فرم رضایت آگاهانه را تکمیل نموده و امضا کردند .فرم
درک دانشجويان پرستاری ازسبکهای ارتباطي در محیط يادگیری بالیني...

روشهای
بخشهایمهمزیربود:هدفمطالعه ،

رضایتآگاهانهشاملاطالعاتو
آنها برای کنار کشیدن از مطالعه در هر زمان ،به
جمعآوری دادهها ،حق  

کارگیریراهبردهایالزمبرایحفظاطالعات ،اطمیناندادنبهشرکتکنندگان
درموردبیخطر بودنمشارکتدرتحقیق،فوایدهمراهبامطالعه  و امضاشرکت

کنندگان .همچنین جهت محرمانه ماندن اطالعات از نامهای مستعار بر روی
گزارشیافتهها

تحلیلدادههاو 

اطالعات،برگههایتجزیهو 

هایجمعآوری


برگه
استفادهشد .

استحکام داده ها 
معتقدنداگرپنجروشدرمطالعهایموردتوجهقرار

لینکلنوگوبا(1131م).
گیرد ،سبب اعتبار دادههای مورد بررسی میگردد .این روشها شامل تماس
دادهها ،مشاهده دقیق ،استفاده از تلفیق،
طوالنی مدت با مشارکت کنندگان و  
واضحسازیتوسطهمکاروبررسیتوسطمشارکتکنندگاناست .
آوریآنهابهمدت1ماهانجامگرفت.بعداز


ها،جمع

میناعتبارداده
برایتأ
استخراج واحدهای معنا ،با مشارکتکنندگان در زمینه همخوانی با تجارب و
دیدگاههای آنها ،کنترل توسط آنها صورت گرفت .بدین منظور ،تجزیه و
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تحلیل ابتدایی مصاحبهها از طریق پست الکترونیک برای شرکت کنندگان
فرستادهشدبراساسنظرمشارکتکنندگاناصالحاتانجامشد .
ازآنجاییکهقابلیتانتقالبهمعنیاستفادهازنتایجدرموقعیتهایمشابه

جهتافزایشانتقالپذیریمطالعه،سعیگردیدجزئیات

است (ویلینگ 2221 ،م.).
مطالعهدرزمینهتوصیفمشارکتکنندگانوویژگیهایپژوهش،بهطوردقیق

کهیکتحقیقمیتواندنتایجمشابهو

قابلیتوابستگیبهمعنایمیزانیاست
ثابتیداشتهباشد،درصورتیبههمانشکلیکهتوصیفشده،انجامشود(پولیتو

مینقابلیتوابستگیدادههاسعیشدنتایجحاصل

بک 2222 ،م .).بنابراینجهتتأ
از تجزیه و تحلیل دادهها ،اسناد مربوط به مطالعه از قبیل مصاحبهها ،نحوه
کدگذاریوطبقهبندیدادههاوروندتجزیهوتحلیل،بهدقتثبتونگهداری

ازروندتجزیهوتحلیلدادههاارائهگردد .

شودوتوصیفدقیقی
یدیافتههادارند.اینشواهدباید

محققاننیازبهفراهمکردنشواهدیبرایتأی
به طور مستقیم از نمونهها و زمینه تحقیق بر آمده باشند نه اینکه براساس
گاههایاوساختهشوند(ویلینگ2221،م .).
هایمحقق،انگیزههایادید 


تورش
یدپذیرییافتهها

ازآنجاییکهاستفادهازروشمثلثسازیموجببهبودتأی
آوریدادههامانند


هایمختلفجمع

گردد.دراینپژوهشنیزمحققازروش

می
مصاحبهفردیوتکنیکگروهمتمرکزاستفادهنمود .
نتایج
توصیفویژگیهایجامعهپژوهشبهمنظورارتقایدرکخوانندهازبافتار

یافتههایمطالعهحاضر نشانداددانشجویان
مطالعهدرجدولشماره 1آمدهاست  .

رضا میرزايي سیف آبادی ،فريبا برهاني ،طیبه فصیحي هرندی

توصیفشود .
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سبکهای ارتباطی با سایر افراد را در محیط بالین درک
پرستاری انواعی از  
سبکهای
میکنند که در واقع نشاندهنده نیات مختلف افراد از برقراری این  

ارتباطیجهتدستیابیبهاهداففردیاست .
درمجموعچهاردرونمایهدراینمطالعهبدینشرحمشخصگردید :الف-

سبک ارتباط انگیزشی -هدایتی ب -سبک ارتباط حمایتی -نظارتی ج -سبک
ارتباطحمایتی-مشارکتید-سبکارتباطمراقبتی-آموزشی :
درک دانشجويان پرستاری ازسبکهای ارتباطي در محیط يادگیری بالیني...

الف -سبک ارتباط انگیزشی -هدایتی
این سبک بیانگر نحوه ارتباط دانشجو با پرستار است .دانشجو به وسیله
برقراری ارتباط با کارکنان پرستاری ،در کارهای درمانی -مراقبتی مشارکت
مهارتهایمختلفرا

نمودهوبهوسیلهمشارکتدرتیمدرمانیانگیزهالزمبرای
یمیگردد.درحین

کسبنموده و اینامرموجبافزایشتجربهو معلوماتو
مشارکت در تیم درمانی ،پرستاران عملکرد دانشجو را در جهت مراقبت بهتر
هدایتمیکنند.دانشجوبراساستجربهخوددرمحیطیادگیریبالینیمعتقداست

نوع ارتباط با کارکنان پرستاری بر عملکرد وی تأثیرگذار است .در صورت
درانجامکار،رغبتبیشتریبرایانجاممراقبتهااز

استقبال کارکنانپرستاری 
خودنشاندادهوعملکردبهتریدارد.
مشارکتکنندهترمسومپرستاریدراینزمینهگفت :
«ارتباط با پرستارا واقعاً خیلی تأثیر داره .همین بخش مثالً داخلی اعصاب
پرسنلشیهکمیبیشتربادانشجوراهمیان ،خبیهوقتامیشهکهدو تابیماردر
طول روز به ما میدن .ما شاید کار خیلی از بیمارای دیگه هم به خاطر همین
پرستاراانجاممیدیم ».
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دانشجو به وسیله برقراری ارتباط با کارکنان پرستاری به یادگیری خود
مهارتهایخود،او

کمکمیکند.پرستاران بخشبادراختیارگذاشتندانشو 

یاریمیدهند.دانشجوباورودبهمحیطبالینسؤاالتزیادیدررابطهبابیماران

را
و نحوه مراقبت از آنها در ذهنش ایجاد میشود که پرستاران تا حدودی
االتویمیباشند .

پاسخگویسؤ
پرسنلبخشمیشهبهشونبگیمربیهستن،چونکهاطالعاتخاصیدارن

«
میتوننبهماکمککنن .اگهپرستار بخشبادانشجوهمکاریداشتهباشه،اون

دانشجوبهتریادمیگیره ».

مشارکتکنندهشماره15نیزدراینرابطهاظهارداشت :
«چون دانشجو خصوصاً ترم پایین اطالعاتی نداره میتونه از پرسنل کمک
خیلیبخشهاپیشاومدهمثالًمیرهدانشجوواردبخشمیشه،پرسنلهم

بگیره،در
مییان
به گرمی تحویل میگیرن ،چون خودشون دانشجو بودن درک میکنن؛  
قشنگتوضیحمیدن ».


ب -سبک ارتباط حمایتی -نظارتی
ایننوعارتباطنشاندهندهحمایتاز عملکرددانشجوتوسطمدرساست.
صمیمیتر باشد ،او در طرح سؤال و رسیدن به

هر چه ارتباط دانشجو و مدرس 
پاسخ خود راحتتر است .دانشجو با برقراری رابطه صمیمی با مدرسین ،از
هااستفادهالزمرامینماید.بارضایت بخش بودنارتباطبا


دانشآن
معلوماتو 
دانشجوافزایشمییابد .

مهارتهابهوسیله

مدرس،یادگیریوکسبمعلوماتو
مشارکتکنندهترمهفتمپرستاریدراینرابطهگفت :

رضا میرزايي سیف آبادی ،فريبا برهاني ،طیبه فصیحي هرندی

مشارکتکنندهشماره2دراینزمینهگفت :
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«خیلی خوشحال میشم خصوصاً اگه این ارتباط صمیمی باشه ،من خیلی
راحتمیتونمسؤالمرومطرحکنموجوابمروبگیرم» .

مشارکتکنندهترمچهارمپرستاریدراینزمینهگفت :
میکنمهرسؤالیبرام
یهاستادیمیبینمبادانشجوهاراحته،خوبمنسعی 

«
پیشمییادنهتنهامن،ممکنهخیلیازدانشجوهااینحسروداشتهباشنکهبا

ترمیتوننسؤاالتشونروبپرسنیامثالً ممکنهحتی


راحت
استاداییکهراحتن ،
درک دانشجويان پرستاری ازسبکهای ارتباطي در محیط يادگیری بالیني...

اوناستاد برامشکلیازخوددانشجوبدردشونبخورهمثالً بیادباهاشونصحبت
کنهومطالبیرویادشونبده .
ارتباط مدرس و دانشجو در یادگیری تأثیرگذار میباشد .در صورت ایجاد
رابطهخوبو صمیمی،دانشجوسعیوتالشبیشتری مینماید.ارتباطخوببا
مدرسین ،دانشجو را به سوی درس و یادگیری سوق میدهد .در برقراری رابطه
خوببامدرس،اوعالقهبیشترینشاندادهواینامرموجبافزایشیادگیری
میشود .

مشارکتکنندهترمششمپرستاریدراینرابطهگفت :
«ارتباطخیلیتأثیرداره.منخودماگرازاستادکارآموزیخوشمبیاد،کار
کیفیتکارخودمرومیبرمباال ،مطابقاً استاداگهاینجوریباشهخیلی

آموزیو 
بهتره» .
مشارکتکنندهترمهفتمدراینرابطهگفت :
«این رابطه خیلی مهمه توی یادگیری .اول اینکه خودش یه انگیزه ایجاد
میکنهکهدانشجوبرهبهسمتاستاد،برهبهسمتدرسش.خیلیتأثیردارهرابطه

صمیمیبیناستادودانشجو» .
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ج -سبک ارتباط حمایتی -مشارکتی
اینسبک نشاندهندهچگونگیارتباطدانشجوباسایر دانشجویاناست.به
گفته دانشجویان ،آنها در هنگام کارآموزی با یکدیگر در زمینههای مراقبتی
بحث علمی داشته و بسیاری از سؤاالت خود را از دانشجویان هم گروهی
میپرسند .دانشجو در انجام بعضی فعالیتهای آموزشی به صورت گروهی و به

هامیکند.دانشجویانکارگروهیرابیشترازکارانفرادیدوست
انجاماینفعالیت 

دارندزیرامعتقدندکهباهمکارییکدیگر،اقداماتپرستاریرابهترانجامدادهو
به وسیله کارهای گروهی به یکدیگر کمک کرده و ضمن تذکر اشتباهات،
میکنند .
اطالعاتیرابهیکدیگرمنتقل 
ازنظردانشجودرصورتوجودهمکاریالزمبیندانشجویاندرانجامکارها،
عالوهبرانجامبهترمراقبت،یادگیرینیزافزایشمییابدزیراهمکاریدانشجویان

موجب استفاده از نظرات یکدیگر شده و در جهت انجام کار به نحو احسن به
یکدیگر کمک میکنند .با همکاری دانشجویان بسیاری از کارهای مشکل به
راحتیانجاممیشود وبارفعاشکاالتیکدیگر مهارت،تجربهواعتمادبهنفس

هایپرستاریافزایشمییابد .


هادرانجاممراقبت

آن
مشارکتکنندهترمپنجمپرستاریدراینرابطهاظهارداشت :
«ممکناستدانشجویانبهمطالبیکدیگرتوجهبیشتریکردهباشند.ازهم
المیپرسیم.جداگذاشتندختروپسرخوبنیستبخصوص

جزوهمیگیریم،سؤ

تویکارهایعملی،بهترهدختروپسرباهمباشنتااعتمادبهنفسبچههاباال

بره.وقتیکهبچههاوارددانشگاهمیشنیکرودربایستینسبتبهجنسمخالف
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دلیل احساس رقابت و برای فعال نشان دادن خود ،سعی و تالش بیشتری برای
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کننرودربایستیها


شهوتوییکگروهکارمی

ولیوقتیروابطبیشترمی
دارن .
شهواعتمادبهنفسباالترمیره .


تماممی
د -سبک ارتباط مراقبتی-آموزشی
دانشجوی پرستاری از طریق ارتباط با بیمار ،تأثیر بسیاری از مراقبتهای
درک دانشجويان پرستاری ازسبکهای ارتباطي در محیط يادگیری بالیني...

پرستاری را پیگیری نموده و به چگونگی واکنش بیمار نسبت به مراقبتها و
هایپرستاریپیمیبردوبدینطریقبهنقاطضعفوقدرتخود،


ثیرمراقبت
تأ
نیزآگاهمیشودو ازاینطریقنقاط

سایردانشجویانو حتیکارکنانپرستاری
نقاطقوتخودراپرورشمیدهد .

ضعفرااصالحنمودهو
مشارکتکنندهترمپنجمپرستاریدراینرابطهگفت :
خوبباتوجهبهاونواکنشهاییکه

ازچیزهاییکهدیگهمیشهبفهمی ،

«
بیمار یا خانواده بیمار نسبت به اون مشکل دارن میشه فهمید که بیماری چه
ایه،چهاقدامهاییبراشونانجامبدی ،ازلحاظتجربیفکرکنم


جوریه،چهنمونه
خوبباشه .
دانشجو هنگام برقراری ارتباط با بیمار عالوه بر انجام مراقبت ،سعی در
آموزش مراقبتها ،پیشگیری و درمان بیمار دارد .دانشجوی پرستاری از طریق
برقراریارتباطبابیمار ،عالوهبراینکهمواردیرادرزمینهپیشگیریودرمان
بیماریها و نحوه انجام مراقبتها به بیمار آموزش میدهد ،خود به بسیاری از

ها،مراقبتهایپرستاری،واکنشبیماربهداروودرمانو


مواردمربوطبهبیماری
موارددیگرپیبرده،دراینزمینهکسبتجربهنمودهویادگیریخودراافزایش
میدهد .

مشارکتکنندهترمهفتمپرستاریدراینزمینهگفت :
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«یکی از چیزهایی که از لحاظ پرستاری بخوای حساب کنی ،وقتی که با
بیماریتچیبوده،برایچیمراجعهکردی،میشه

بیمارتصحبتمیکنی ،مثالً 

واقعافقربهداشترو ،یاعلتاینکهاینبیماریبوجوداومدهروبهخوبیبفهمی،
ازلحاظپرستاریفکرکنمایننکتههاشخوبباشه.

مشارکتکنندهترمپنجمپرستارینیزدراینزمینهگفت :
توسطپرسنلبرروییادگیریامبسیارتاثیرمثبتداشته ویکی ازامیدهایمن

همانیادگیریازطریقتماسمستقیمباخودبیماره» .
بحث
سبکهایارتباطیکهدانشجوباسایرافراددرمحیط
دراینمطالعهانواعیاز 
بالینبرقرارمینماید،مشخصگردید.دانشجودارایارتباطاتخاصیباپرستار،

مدرسین،سایردانشجویانوبیماردرمحیطبالینمیباشد.هدفاوازبرقراریاین

مینخواستههایمتفاوتیاستکهوی نسبت بهآنهااحساسنیاز

ارتباطاتتأ
میکند .

سبکهای ارتباطی،ارتباطانگیزشی-هدایتی است.اینسبکبیانگر
یکیاز 
نحوه ارتباط دانشجو با کارکنان پرستاری میباشد .از نظر دانشجو نوع ارتباط با
پرستار بر رغبت وی در انجام مراقبتها تأثیرگذار است .با استقبال پرستار از
برقراریارتباط ،دانشجو رغبتبیشتریبرای انجامکاردارد و برقراریارتباطبا
پرستار راموجبمشارکتدرکارهایدرمانیدانسته وخودرابهعنوانعضوی
زمانیکهخودراجزییازتیمدرمانیمیبیندبا

ازتیمدرمانیاحساسمیکند.

میدهد .
کسبمهارتهایمختلفتجاربومعلوماتخویشراافزایش 


رضا میرزايي سیف آبادی ،فريبا برهاني ،طیبه فصیحي هرندی

«دیدنمستقیمبیمارو انجامعملیاتدرمانیرویاوچهتوسطخودمو چه
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دانشجو درزمانبرقراریارتباط ازپرستار دلسوزو صمیمیمطالببیشتری
براییادگیریبیشترمیشود.زمانیکهپرستاربااو

درنتیجهانگیزهاش

میآموزد،

مانند یک همکار رفتار نماید ،عالقه وی بهمهارت و یادگیری افزایش مییابد.
میآموزدودرمحیطبالیناز
همچنینازپرستارباسوادوباتجربهمطالببیشتری 
مهارتهای پرستار حداکثر استفاده را مینماید .او برقراری ارتباط با

تجارب و 
میداند .
آنها 
مهارتهای 

وسیلهایبرایاستفادهازتجاربو
پرستاررا 
درک دانشجويان پرستاری ازسبکهای ارتباطي در محیط يادگیری بالیني...

بیرد و همکاران ( 1111م ).بر ارتباط مؤثر بین پرستاران و دانشجویان
کیدمیکنند.مطالعهانجامشدهبهوسیله

پرستاریبرایافزایشیادگیریبالینیتأ
نیل و همکاران ( 1113م ).مشخص نمود که دانشجویان پرستاری سال دوم،
وابستگی زیادی به پرستاران دارند زیرا آنها به دانشجویان پرستاری کمک
راکهبرایحرفهایشدننیازاست،بیاموزند.

میکنندمواردی

در زمینه سبک ارتباط حمایتی -نظارتی با مدرسین ،دانشجو معتقد است با
حمایت مدرسین ازمیزان ترس و اضطراب وی برای انجام مراقبتها کاسته
میشود،عملکردبهتریخواهدداشتو درصورتاشتباهکردن،مدرسبهوی

تذکر میدهد .با کاهش یافتن ترس ،دانشجو با فعالیت بیشتری در افزایش
هایخودمیکوشد .


توانایی
در مطالعه کارلسون و همکاران ( 2225م ).دانشجویان پرستاری خاطر نشان
هایپرستاریآنهارا


مراقبت
کردندبهکسینیازدارندکهمهارتهایعملیو 

کنترلکند .
ازنظردانشجوحفظتعادلدرنظارتبالینیبسیاراهمیتدارد.نظارتدرحد
آگاهیازنقاطضعفخود،بسیارمؤثراست.برایرسیدنبهاستقاللواستفادهاز
توانفکریو عملینبایدمنتظرحضورمدرسباشد .اونظارتمدرسراموجب
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عملکرد بهتر در انجام مراقبتها و کم شدن خطا و اشتباه و نیز ترغیب برای
یادگیریبیشترمیداند .

دانشجوبابرخوردمناسبمدرس ،براحتیسؤاالتو اشکاالتخودرامطرح
مینماید.درصورتبرخوردنامناسب ،رغبتیبرایطرحاشکاالتنداردو ممکن

است پاسخهای اشتباهی از سوی پرستار دریافت نماید و بازده یادگیری پایین
قرارمیدهد .همچنین کنترلکار راازسوی

تجاربموردنیازرادراختیاروی
بدینوسیله معلوماتشدر
مدرسموجبآگاه شدن بهمیزانمهارتخوددانستهو  
انجامکاربالینیمشخصمیشود .

اینموضوعدرمطالعاتمتعددیموردتأییدقرارگرفتهاست.برطبقگفته
لیث ( 2222م ).نظارت بالینی مکانیسمی کنترل کننده است که برای نظارت بر
مهارتهای درمانی بنا نهاده شده است .مک شری و همکاران ( 2222م ).خاطر

نشانمیسازندکههدفازنظارت ،تقویتاستانداردهایبالینیو توسعهمهارت

حرفهای به وسیله حمایت از پرستار و کمک به پیشگیری مشکالت در محیط

استرسزاو شلوغاست.برطبقنظر کول( 2222م ).هدفنظارت ،ایجادارتباط
نزدیک بین مدرس و دانشجو است که یادگیری دانشجو را تسهیل نموده و
راهنمایی و حمایت منحصر به فردی را فراهم میکند .نگرش ناظر در تعیین
ارتباطنظارتیاهمیتزیادیداردکهدر نتیجهموجبتأثیرگذاریبرتجربیات
یادگیری دانشجویان میشود .ساریکوسکی ،لینوکیلپی و وارن ( 2224م ).پیشنهاد
میکنند اگر مدرس نگرش مثبتی نسبت به نظارت داشته باشد و به دانشجویان

پرستاری به طور مداوم بازخورد داده شود و اگر اعتماد و احترام متقابلی بین

رضا میرزايي سیف آبادی ،فريبا برهاني ،طیبه فصیحي هرندی

میداند.مدرسباراهنماییو تذکراتالزم
بیاید.دانشجونظارتمدرسرامؤثر  
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مدرس و دانشجووجودداشتهباشد،یادگیریبالینیارتقاءخواهدیافت.بنابراین
ارتباطمثبتبینمدرسودانشجویاندرفرایندیادگیریبسیارحیاتیاست .
درزمینهسبک ارتباطحمایتی -مشارکتی بادانشجویان ،درپژوهشحاضر
مشخصگردیددانشجودرزمینهارتباطباسایردانشجویان،دریکگروهومقطع
کالسیها بهره زیادی میبرد و با طرح سؤاالت و

تحصیلی از هم فکری با هم
افزایشمیدهد .

اشکاالت،یادگیریخودرا
درک دانشجويان پرستاری ازسبکهای ارتباطي در محیط يادگیری بالیني...

در تأیید این موضوع نیز کمپبل و همکاران ( 1114م ).نتیجه گرفتند
دانشجویان یکدیگر را به عنوان منبع با ارزشی در عرصه بالین میشناسند .در
مطالعهآنهاسهبعددرزمینهحمایتازدانشجویانهمکالسیوجودداشت-1:

تسهیل یادگیری  -2فراهم کردن حمایت هیجانی  -5کمک کردن در زمینه
وظایففیزیکی.
براساسمطالعهکوکو مویل ( 2222م).اثربخشیکارگروهیدرافزایش
هاییادگیریتوسطدانشجویانبیشترمیشود .حمایتو تشویقبهوسیله


فرصت
لیتپذیرینسبتبهگروه،
دانشجویاندیگرو سایراعضایگروهو حسمسؤو 
ویژگیهای مثبت دانشجویان بودند .کوه ( 2222م ).ادراک دانشجویان در مورد

تدریسمبتنیبرعملکردراموردبررسیقراردادودریافتبعضیاز مشارکت
خودتجربهمیکنند ،نیازبه حمایت

کنندگانکهاضطرابرادرعملکرد بالینی 
دانشجویاندیگردارند .
در زمینه سبک ارتباط مراقبتی -آموزشی با بیمار ،دانشجو بر اساس
تجربیاتش معتقد است به وسیله برقراری ارتباط با بیمار انگیزه بیشتری برای
یادگیری و کسب معلومات دارد و در صورت ممانعت بیمار در انجام مراقبت،
ترجیحمیدهدهیچگونهاقدامیصورتنگیرد و درنتیجهیادگیریویکاهش


 / 175فصلنامه اخالق زيستي

سال سوم ،شماره دهم ،زمستان 1392

هایبیماریآشنامیشودو مطالب

مییابد.اوبامراقبتازبیمارباعالئمو  
نشانه

بربالینبیمارمشاهدهمیکند .

تئوریراعمالً
سویکاال ( 2223م ).در زمینه تأثیر تعامل و برقراری ارتباط با بیمار اظهار
طورگستردهایشناختهشده

میدارداهمیتدرگیریبیماردرآموزشپرستاریبه

استو دانشجویانازطریقتعامالتاجتماعیبابیمار ،دیدگاهشخصیراپذیرفته
سمتشناخت اوبهعنوانیکشخص منحصر بهفرد و پاسخدادن به نیازهای
روآوردهاند .

فردیوی
براساسپژوهشحاضرمشخصگردیددانشجویانپرستاریدارایارتباطات
متنوع و گستردهای با افراد دیگر در محیط یادگیری بالین هستند و بر حسب
متنوعیازارتباطاتدرمحیطیادگیریبالینیشکلمیگیردو

سبکهای
موقعیت ،
سبکهااستکهدانشجویانارتباطخودراباسایرافراددرمحیط
براساساین 
بالینتوسعهمیدهند .

نتیجهگیری
سبکهای ارتباطی باسایرافرادرادرمحیطیادگیری
دانشجویانپرستاری 
بالینیبهاشکالگوناگونیدرکمیکنند.باتوجهبهاینکهدرکدانشجوازاین

ارتباطات است که موجب ترغیب وی به برقراری ارتباط میشود ،بنابراین
سبکهای ارتباطی
مسؤولین ،مدرسین و برنامهریزان آموزشی باید با درک  
آنهاتالشنمودهوازطریقاین
درزمینهتوسعهمهارتهایارتباطی 

دانشجویان،
بتوانندصالحیتحرفهایدانشجویانرابهبوددهند .

سبکهایارتباطی


رضا میرزايي سیف آبادی ،فريبا برهاني ،طیبه فصیحي هرندی

انجاممهارتهایتکنیکیدورشدهو به

صورتکلیشهایو 

و ازدیدنبیماربه
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تقدیر و تشکر
این مطالعه حاصل پایان نامه دکترای پرستاری است .از کلیه مسؤولین و دانشجویان
دانشگاهعلومپزشکیجیرفتوکرماننهایتتقدیروتشکرراداریم .

جدولشماره-1مشخصاتدموگرافیکدانشجویان 

درک دانشجويان پرستاری ازسبکهای ارتباطي در محیط يادگیری بالیني...

متغیر 
جنسیت 


وضعیتتاهل 




سن 


ترمتحصیلی 

دستهبندی 
مرد 
زن 

متاهل 
مجرد 
بیوه 
مطلقه 

کمتراز52سال 
52-42سال 

 1-2
 5-4
 3-2
 1-3

تعداد 
 21
 11

4
 52
2
2

 53
2

3
 11
 12
1

درصد 
 32/3
 41/3

 12
 12
2
2

 13
3

 22
 21/3
 52
 22/3
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Nursing Students Perception from Communicating Models in
Clinical Teaching Environments: A Qualitive Study

 طیبه فصیحي هرندی، فريبا برهاني،رضا میرزايي سیف آبادی

R.Mirzaei Seifabadi
F.Borhani
T.Fasihi Harandi
Abstract
Communication styles have different forms regarding the situation and
nursing students comprehend these styles in different forms by facing
different people and being in different situations. Regarding the
importance of nursing student’s perception of communication styles, a
research has been done using qualitative method and content analysis
approach in jieroft medical university.35 deep interviews and an
interview with 5 students using focused group method has been done.
Four major categories were specified: 1- guiding-motivating
communication style 2- supporting-supervising communication style
3- supporting-participating communication style 4- caregivingeducational communication style.
Communication styles explain student's interactions with other people
in clinical environment. It's necessary for authorities, educational
programmers and instructors to know these communication styles so
that they can comprehend the clinical environment and especially the
psychological-social circumstances of environmental interactions in a
better way.
Keywords
Perception, communication styles, nursing students.






