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چکیده

مقدمه و هدف :برقراری ارتباط مؤثر از حیاتیترین اجزاء مراقبت پرستاری است .با توجه به اهمیت

مهارتهای ارتباطی و تأثیر آن بر رضایت شغلی پرستاران ،این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مهارتهای
ارتباطی بر رضایت شغلی پرستاران انجامشد.
مواد و روشها :این مطالعه بهصورت توصیفی -همبستگی در سال  1390انجامگرفت  .جامعه آماری ۲۴۲
نفر از پرستاران شهر تهران بودند که بهصورت تصادفی انتخابشدند .دادهها با پرسشنامههای روا و
دوماهنامه علمي-پژوهشي

نرمافزار SPSS17تجزیهوتحلیلشدند.

سال بیستم -شماره 101
آبان 1391

دریافت91/6/11 :
آخرین اصالحها91/8/6 :
پذیرش91/9/11 :

یافتهها :نتایج نشانداد که ارتباطی معنیدار میان مهارتهای ارتباطی پرستاران و رضایت شغلی آنان
وجوددارد .بهطوریکه افزایش مهارتهای ارتباطی باعث افزایش رضایت شغلی میشود .میان افزایش
مهارتهای ارتباطی پرستاران با افزایش دو مؤلفه از مؤلفه های رضایت شغلی(شرایط کار و ارتباط با
همکاران) ارتباطی معنیدار وجودداشت ( )p>0/001
نتیجهگیری :یافتههای این مطالعه نشاندادند که میان افزایش مهارتهای ارتباطی وافزایش رضایت شغلی
پرستاران ،ارتباطی معنیدار وجوددارد؛ بنابراین پیشنهادمیشود آموزش مهارتهای ارتباطی برای
پرستاران انجامشود تا افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری را فراهمآورد.
واژگان کلیدی :مهارتهای ارتباطی،رضایت شغلی،پرستار

1
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دانشگاه شاهد

پایای مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی گردآوریشدند .دادهها با استفاده از آزمون مجذور کای و
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دانشو
ر
پزشكي

بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی و رضایت

حسین محمودی و همکاران

غهرکالم » هستند ( 9؛ مهارت ارتباط قرقرارکرد  ،یک

مقدمه

از جنباهای مهم حرفا پرستاری است اهمهت این

رضایت شغل کا قا مجموعا نگرش مثبت و منف فرد
از شغل خود اطالقم شود ،متأثر از عوامل متعدد است،
مانند «حیوق و دستمزد ،ارتباطات ،سهاستها ،رویاها،

تواند قهمار را تشویقکند کا مشکالت و شرایط قهماری

اقعاد شغل  ،نظم کار و ویژگ های شخصهت کارکنا »

خود را قا پرستار درمها قگذارد؛ قناقرین مهارتهای

( . 1درخصوص رضایت شغل  ،تعاریف زیادی

ارتباط

پرستارا م تواند سبب فراهمشد اطالعات

وجوددارند؛ استهفن راقهنز معتید است کا رضایت

مهم و حهات از قهمار قاشد کا در فرایند درما و قهبود

شغل  ،عبارتاست از نگرش فرد نسبتقا شغل خود و

قهمارا قسهار مفهد قاشد ( . 7کمبود و نیص در داشتن

همچنهن او قر این قاور است ،فردی کا رضایت شغل

مهارتهای ارتباط

قاالی دارد نسبتقا کار و حرفا خود نهز نگرش قهتر و

است و سهستم قهداشت

مثبتتر دارد ( 2؛ فردلوتانز ،رضایت شغل

قر رضایتمندی قهمارا

تأثهرگذار

را از اطالعات مهم و

را حالت

ارزشمندی کا از طرف قهمارا قا پرستارا ارائام شود،

عاطف مثبت و خوشایندی م داند کا حاصل ارزیاق فرد

محرومم کند ( 10کوننوو ط

مطالعا خود در سال

اوست؛ وی اضافام کند کا

 2011ارتباط معن داری مها

مهارتهای ارتباط

از شغل یا تجارب شغل

آنا یافت ( 11؛ همچنهن

رضایت شغل  ،نتهجا ادراك کارکنا است از آنچا قا

پرستارا و رضایت شغل

نظرشا مهم است و شغل آنها را قاخوق فراهمکرده (، 3

آرانز نهز در سال  2005ط

مطالعا خود کا روی

رضایت شغل  ،شامل چهار جنبا مهم است :پاداش و

پرستارا

حیوق ،شرایط و مزایای شغل ،نوع رواقط قا همکارا و

مهارتهای ارتباط

ویژگ های شغل ( . 4رضایت شغل  ،یک از مهمترین

قاالتری دارند ( . 12مهمت در سال  2011قها م کند کا

است کا م تواند روی

م تواند قر رضایتمندی

جنباهای زندگ
کارای

و توانای

پرستارا

افزایش مهارتهای ارتباط

تأثهرگذار قاشد؛

احترام و اعتماد متیاقل قهمار و پرستار شود (. 13

رضای

مهارتهای ارتباط

در مطالعا خود ،مهزا

پرسنل پرستاری را در حد متوسط گزارشکرد (. 14

جلوگهریکند ( 5عدم عالقامندی

پرستار قا کاری کا انجامم دهد ،عالوهقر اینکا سبب

ضهغم  ،مهزا

کاهش کهفهت کار و واردآمد صدمات جبرا ناپذیر قا

درصد در حد مطلوب و  32درصد در حد نامطلوب

قهمارا و مددجویا م شود قا تضعهف روحها وی نهز

گزارشکرد ( 15؛ رستم

منجرشده ،قاتدری) قا فردی ق تفاوت تبدیلم شود (6

.

پرستارا

مهارتهای ارتباط

پرستارا

را 68

نهز ،مهارتهای ارتباط

را ضعهف ارزیاق کرد ( . 16جاردال

در

و نحوه

مطالعا خود قها م کند کا  67/5درصد پرستارا پس از

ارتباط قرقرارکرد آنا قا قهمارا  ،متأثر از رضایت آنها

سا سال کار پرستاری تصمهم قا ترك این حرفا را دارند

از شغل و حرفا پرستاری قاشد و قاکارگهری مهارتهای

( . 17در مطالعا آیکن  41درصد از پرستارا از کار

م تواند موجب افزایش

خود رضایتنداشتند و نارضایت آنها قهشتر از فشار کار

قانظرم رسد مهارتهای ارتباط

ارتباط

توسط پرستارا

پرستارا

رضایت آنها از کار شود ( . 7ارتباط ،فرایندی است کا

و امنهت شغل قودهاست ( 18منجمد و همکارا  ،ط

توسط آ  ،اطالعات از طریق عالئم ،نشاناها و رفتار از

مطالعا خود در سال  1383گزارشکردند کا سطح

شخص قا شخص دیگر منتیلم شود ( 8؛ مهارتهای

 78/2درصد متوسط،

ارتباط  ،شامل دو جنبا مهم «ارتباط کالم

و ارتباط

رضایت شغل

پرستارا

ایرا

 20/6درصد رضایت کم و تنها  1/2درصد رضایت
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پرستارا  ،کهفهت ارائا مراقبت و

همچنهن رضایت از شغل م تواند از ترك کار و جاقا-
جای

قهتری قهرهمندند رضایت شغل

قهمارا از پرستارا تأثهرقگذارد و همچنهن سبب افزایش

احساس تعلق قا کار و حرفا آنا
پرستارا

انجامداد ،گزارشکرد ،پرستاران

کا از
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موضوع از آ قعد است کا ارتباط مناسب و مؤثر م -

حسین محمودی و همکاران

شغل قاالست ( 19در مطالعا مهرزاقهگ و همکارا کا

روای

در سال  1389در مها پرستارا ایرا انجامشد 67/8

آزمو

محتوی تأیهدشد قامنظور تعههن پایای از روش
/

قازآزمو

استفادهشد و ضریب آلفا کرونباخ،

و مزایایشا قها کردند ( . 20قا توجا قا اینکا افزایش

ناما مهارتهای ارتباط را  92درصد نشا داد .دادههای

رضایت شغل

پرستارا م تواند قاعث افزایش کهفهت

خدمات قا مددجویا
مهارتهای ارتباط
شغل

مطالعا قا نرمافزار

SPSS17

مورد تجزیاوتحلهلشد.

شود و نظر قا اینکا افزایش

تجزیاوتحلهل دادههای این مطالعا در دو سطح آمار

پرستارا تأثهر زیادی قر رضایت

انجامگرفتااست .در سطح آمار

آنا خواهدداشت؛ همچنهن قا توجا قا مطالعات

و استنباط

توصهف

توصهف از شاخصهای آماری ،نظهر فراوان  ،مهانگهن،

انجامشده ،حت در کشورهای پهشرفتا نهز مشکل ارتباط

انحراف معهار و در سطح آمار استنباط از آزمو مجذور

پرستارا و قهمارا و دیگر افراد درگهر در فرایند درما ،

کای دو و تحلهل واریانس یکطرفا استفاد شد و

یک از معظالت شایع ،مطرح شده ،الزم است مطالعات

میدار  p</05معن دار درنظرگرفتاشد.

قهشتری در مورد وضعهت مهارتهای ارتباط  ،موانع
پهشروی و روشهای ارتیاء این مهارتها انجامشد؛ لذا
راقطا مهارتهای ارتباط و

این مطالعا قا هدف قررس

رضایت شغل پرستارا انجامشد.

یافتهها
در این مطالعا  242نفر از پرستارا مورد قررس
قرارگرفتند 57/2 .درصد از شرکتکنندگا  ،ز قودند.
مهانگهن سن

شرکتکنندگا  33/7سال قود؛ همچنهن

 60درصد شرکتکنندگا  ،متأهل قودند 53/5 .درصد

مواد و روش کار
این مطالعا از نوع توصهف -همسبتگ

قازه زمان فروردین تا شهریورسال  1390انجامشده .از

داشتند 41 .درصد پرستارا در قخشهای ویژه و 59

مها پرستارا شاغل در قهمارستا های شهر تهرا 242 ،

درصد در قخشهای عموم مشغول قا کار قودند .قهشتر

نفر قاصورت تصادف انتخابشدند .محهط این پژوهش

واحدهای مورد پژوهش ( 35درصد زیر پن) سال ساقیا

کلها قهمارستا های شهر تهرا و جامعا پژوهش تمام

کار داشتند (جدول شماره . 1

پرستارا قهمارستا های قاال را درقرم گهرد .شرط ورود

درمجموع 13/4 ،درصد از شرکتکنندگا رضایت

قا مطالعا ،داشتن دستکم یک سال ساقیا کار و داشتن

شغل

متوسط و 14

مدرك فوقدیپلم قا قاال قود .مطالعا در کمهتا اخالق

درصد ،رضایت شغل

دانشگاه علوم پزشک

کم 72/6 ،درصد رضایت شغل

زیاد داشتند 7/9 .درصد

قیها ا( ...ع) تأیهدشد .اقزار

نموناهای پژوهش از شهوه پرداخت ،قاطور کامل،

گردآوری دادهها ،پرسشناما سا قسمت  ،شامل اطالعات

راض قودند 15/8 .درصد از سهستم ارتیا ،قاطور کامل،

JDI

قودند 51/2 .درصد از همکارا خود ،قاطور

و رضایت شغل

دموگرافهک ،مهارتهای ارتباط

JDI

قود .پرسشناما رضایت شغل

راض

در پن) حهطا کار،

کامل ،راض

و پرداخت رضایت

از سرپرست قاطور کامل ،راض قودند 25/2 .درصد از

از شغل و حرفا را مورد سنجش قرارم دهد .پرسشناما

شرکتکنندگا از وضعهت شغل و شرایط آ قاطور

سرپرست ،همکارا  ،ارتیای شغل
مهارتهای ارتباط

مطالعا فرمههن

شامل س

استفادهشده و ضریب پایای

درصد محاسباشد ( . 21نمرهده
شغل

پرسش است کا در

و مهارتهای ارتباط

آ

91

پرسشناما رضایت

قا پاسخهای پن)گزیناای،

قاترتهب امتهاز  1تا  5انجامشد .روای

اقزار قا روش

قودند 44/2 .درصد از نموناهای پژوهش

کامل راض قودند (جدول شماره . 2
درکل ،مها مهارتهای ارتباط
این مطالعا ،ارتباط

پرستارا
(p</001

شغل

و رضایت شغل
معن داری یافتشد

؛ همچنهن مها دو مؤلفا از مؤلفاهای رضایت

(رضایت از کار و رضایت از همکارا

و
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است کا در

شرکتکنندگا  ،ساقیا مسئولهت در امور پرستاری را
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درصد از پرستارا نارضایت خود را از وضعهت حیوق

پایای پرسشناما رضایت شغل را  96درصد و پرسش-

حسین محمودی و همکاران

مهارتهای ارتباط نموناهای این مطالعا ارتباط معن -

رضایت پرستارا

افزایشیافت (p</001

(جدول شماره . 3

داری یافتشد قاطوریکا قا افزایش مهارتهای ارتباط
وضعیت
زن
مرد
مجرد
متأهل
ویژه
جنرال
زیر  6سال
 6تا  10سال
 11تا  16سال
باالی  16سال
10تا  16سال
 16تا  30سال
 31تا  36سال
 36تا  40سال
باالی  40سال

مشخصات
جنسیت
تأهل
بخش

سابقه کار

سن

درصد
66/6
43/4
41/1
69/9
41/1
61/8
38/8
31/6
11/01
14/46
16/1
16/8
13/1
16/6
8/16

تعداد
131
106
91
146
101
140
11
19
61
36
61
66
66
40
10

جدول شماره  .2سطح رضایت شغلی پرستاران
پایین

زیاد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

41

16/94

164

61/1

31

16/18

141

100

سرپرستي

31

13/11

101

41/14

108

44/6

141

100

ارتباط باهمكار

11

9/81

96

39/66

114

61/13

141

100

سیستم پرداخت

163

61/36

66

13/16

13

9 /6

141

100

ارتقا

111

60

19

31/64

41

11/36

141

100

رضایت شغلي کلي

36

14/41

110

10/14

31

16/19

141

100

جدول شماره  .3رابطه مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی پرستاران
ابعاد رضایت شغلي
مهارتهای ارتباطي

کار

سرپرستي

ارتباط
باهمكار

سیستم
پرداخت

ارتقا

رضایت شغلي
کلي

p=/000

p=>0/164

p=/000

p=>0/169

p=>0/364

p=0/001
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سطح رضایت
شغلي
مؤلفههای
رضایت شغلي
کار

متوسط

جمع
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جدول شماره  .1مشخصات دموگرافیک

حسین محمودی و همکاران

کوننوو همسو و همجهت است (11و  . 12دیویس در

بحث و نتیجهگیری

مطالعا خود قها م کند کا قانظرم رسد مهارتهای

این مطالعا قا هدف قررس راقطا مهارتهای ارتباط
انجامگرفت .درخصوص رضایت شغل

مجموع ،یافتاها نشا دادند کا رضایت شغل
مورد مطالعا متوسط ( 72/6درصد

در-

پرستارا

است .مطالعا

جارال منجمد و همکارا و اصغری ،نتای) این مطالعا
را تأیهد م کنند ( 19 ,17و  22و نتای) مطالعا آیکن
ونوال و میرب مؤید نتای) این مطالعا نهست ( 23 ,18و
 . 24نتای) حاصل از مؤلفاهای پن)گانا رضایت شغل
نشا داد کا سطح سا مؤلفا «رضایت شغل (رضایت از
کار ،رضایت از همکارا  ،رضایت از سرپرست » در
حد متوسط و دو مؤلفا «رضایت از شهوه پرداخت و
سهستم ارتیا» در حد کم است .مهرکمال در مطالعا خود
نشا داد کا قهشترین عامل نارضایت پرستارا  ،ناش از
شهوههای نامناسب پرداخت و درآمد کم است ( 25؛

مطالعات زاهدی و همکارا و مطالعا مهرزاقهگ
قهشترین نارضایت

پرستارا

نهز

را از شهوه پرداخت و

سهستم ارتیا نشا داد ( 20و . 26مطالعات آدامس و
از ارتباط قا همکارا
دستمزد ،یک

است ( 20و  . 27درآمد و

از مهمترین جنباهای هر شغل

قا-

شمارم آید؛ در شغل پرستاری کا عوامل زیادی قاعث
قاوجودآمد

نارضایت

پرستارا

م شود ،کاف نبود

پرستارا شود .اگر ارتیای شغل قاصورت غهرهدفمند و

مداوم پرستارا را درپ -

خواهدداشت .تشاقا نتای) قانظرم رسد ناش از ماههت
مشاقا پرستاری در محهطهای متفاوت قاشد؛ یافتاها
همچنهن نشا دادند کا مها
رضایت شغل

مهارتهای ارتباط

و

پرستارا شرکتکننده در این مطالعا،

ارتباط معن دار وجوددارد و همچنهن مها مهارتهای
ارتباط

و دو مؤلفا از مؤلفاهای رضایت شغل

(رضایت از کار و رضایت از همکارا

ارتباط معن -

داری یافتشد کا این یافتا قا یافتاهای

Arranz

کارشا شود کا قا نتای) مطالعا ما همخوان داشت (7و
 . 11قا توجا قا نتای) این مطالعا و مطالعات مشاقا و قا
توجا قا اهمهت روزافزو
مدیرا پرستاری قاید شرایط
مهارتهای ارتباط پرستارا

و

رضایت شغل

پرستارا ،

را فراهمکنند تا سطح

روندی روقارشد داشتا-

قاشد و قدین صورت از منافع آ  ،هم قهمارا و هم
پرستارا قهرهمند شوند و همچنهن قا توجا قا نتای) این
تحیهق کا نشا داد داشتن مهارتهای ارتباط

مناسب،

قاعث افزایش رضایت شغل خواهدشد ،پهشنهادم شود
قامنظور افزایش مهارتهای ارتباط پرستارا دورهها و
کالسهای آموزش مهارتهای ارتباط در قرناما آموزش
مداوم و آموزش حهن خدمت مد نظر قرارگهرد؛ همچنهن
پهشنهادم شود مطالعات
مهارتهای ارتباط

دیگر در جهت تعههن سطح

پرستارا

و عوامل مؤثر قر آ

انجامشوند.
تشکر و قدردانی
نویسندگا این میالا قر خود الزم م دانند از تمام
کسان

کا در انجام این پژوهش ما را یاریفرمودند،

تیدیر و سپاسگزاریکنهم.

دستمزد م تواند قاعث افزایش ترك کار و نارضایت
طبق رواقط قاشد ،نارضایت

ازسوی پرستارا م تواند قاعث افزایش رضایت آنها از
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مهرزاقهگ نشا داد قهشترین سطح رضایتمندی پرستارا

تأثهر رضایت شغل آنها قاشد و قاکارقرد این مهارتها
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و رضایت شغل
تهرا

در مها پرستارا قهمارستا های شهر

ارتباط

و قرقراری ارتباط پرستارا قا قهمارا تحت
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Abstract
Background and Objective: Effective communication is a vital
component of nursing care. Given the importance of communication
skills and its impact on job satisfaction of nurses, this study was
conducted to investigate the relationships between communication skills
and job satisfaction in nurses.
Materials and Methods: This research was a descriptive–correlative
study that was conducted in 2012 and randomly utilized 242 nurses in
Tehran. Data were collected by communication skills and job satisfaction
questionnaire. Data were analyzed using Chi square test and SPSS 17
software.
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Daneshvar

The
relationship
between
use
of
communication skills and job satisfaction of
nurses

Results: The findings indicated that a significant positive correlation
exists between communication skills with job satisfaction. Two
characteristics of the components of job satisfaction (job and relationship
with colleagues) was significantly associated with nurses' communication
skills (p<0.001).
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Conclusion: According to obtained results, a positive correlation
exists between communication skills and job satisfaction. Thus,
communication skill training programs are recommended for nurses to
improve the quality of nursing care.
Key words: Communication skills, Job satisfaction, Nurse

