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 خالصه
اين پژوهش با هدف بررسي تاثير روش آموزشي بيان داستانگونه تجربيات باليني بر افزايش شايستگي باليني پرستاران در زمينـه مهـارت هدف.

و عروق شهيد رجايي انجام شد.   هاي ارتباط موثر حرفه اي در پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه مركز قلب
و به اشتراك گذاري دانش ضمني در اين زمينه مي تواند موجب بهبود سـاير زمينه. ارتباط با بيمار از مهمترين جنبه هاي حرفه پرستاري است

و تيم درماني گردد. يكي از بهترين روش ها براي انتقال دانش ضمني، استفاده از روش بيان داستانگونه تجربيات است.  توانايي هاي پرستار
و كنترل بود كه به منظور تعيين تاثير به كارگيري راهبرد انتقـال روش كار. اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي مداخله اي با دو گروه مداخله

و صالحيت باليني آنها انجام شد. جامعه پژوهش، پرسـتاران كليـه  دانش ضمني با روش بيان داستانگونه تجربيات كاري پرستاران بر شايستگي
و  (بيان تجربيات بـاليني بـا 130بخش هاي ويژه اين مركز بود و كنترل قرار گرفتند. آموزش نفر از پرستاران به طور تصادفي در دو گروه آزمون

(مهارت هاي ارتباط حرفـه اي) بـا پرسـشنامه  بياني داستاني) درگروه مداخله طي شش ساعت انجام شد. ميزان تاثير مداخله بر متغير وابسته
و مجددا يك ماه بعد از آن توسط هر دو گروه تكميل شد، بررسي گرديد. داده ها بـا آزمـون تـي  خودابرازي پژوهشگرساخته كه قبل از مداخله

و تحليل كوواريانس با نرم افزار  و مستقل، كاي دو، آزمون دقيق فيشر، آزمون من ويتني .شدتحليل21نسخه SPSSزوجي
بـود. 9/20با انحراف معيار 102/13و در گروه كنترل، 7/60با انحراف معيار 104/60ميانگين نمرات كلي پيش آزمون در گروه آزمون، يافته ها.

محاسبه شد. تـفـاوت 8/66 با انحراف معيار 102/25و در گروه كنترل، 4/37با انحراف معيار 117/92ميانگين نمرات پس آزمون در گروه آزمون، 
( آزمون شايستگي باليني در زمينه ارتباط حرفه آماري معناداري بين ميانگين نمرات پس و كنترل مشـاهـده شـد )،P> 0/0001اي گروه آزمون

 اي گروه آزمون بيش از گروه كنترل بود. آزمون شايستگي باليني در زمينه ارتباط حرفه بدين ترتيب كه ميانگين نمرات پس
(بيان داستان نتيجه گيري. گونه تجربيات باليني) بر شايستگي باليني اثر گذاشته است. با توجه به اندازه اثـر، يافته ها نشان مي دهند كه مداخله

كه مي پس 71/4توان گفت آزمون، ناشي از مداخله است. بر اساس يافته ها، بيان داستانگونه تجربيات فردي را بـه درصد تغييرات متغير وابسته در
 عنوان يك روش مؤثر در ارتقاء ارتباط حرفه اي مورد توجه قرار داد.

 ارتباط حرفه اي، شايستگي باليني، داستانگويي، دانش ضمني كلمات كليدي:

 مقاله پژوهشي اصيل

 ta_tamimi@yahoo.comكارشناس ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، تهران، ايران (*نويسنده مسئول) پست الكترونيك:1
و عروق شهيد رجايي، تهران، ايران2 و عروق، استاديار دپارتمان قلب بيمارستان قلب  متخصص داخلي قلب
و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران3  عضو هيئت علمي گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه، دانشكده پرستاري
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 مقدمه
و تيم درمـاني گـردد از مهمترين جنبه هاي حرفه پرستاري است كه مي تواند موجب بهبود ساير توانايي هاي پرستار ارتباط با بيمار

عنوان 1390). ميرزابيگي، رئيس سازمان نظام پرستاري كشور در اولين سمينار بين المللي ارتباطات حرفه اي در سال 1386(باقري، 
و با قيمتـي"كرد  در زماني كوتاه و ارتباطات اخالقي مناسب را مردم همواره انتظار دارند خدماتي با تمام جوانب نظير تخصص خوب

در تمام دنيا مهم تـرين عامـل ارتباطـات،"همچنين، پروفسور گراهام در اين سمينار اظهار داشتند:."مناسب دريافت كنند امروزه
و اشـتباهات حرفـه اي نتيجـه  از مشكالت و گفتگو است. اين در حالي است كه هفتاد درصد و درك نحوه صحيح تعامل دانستن

(يزدي مقدم،  و مفهوم كيفيت مراقبت سبب شده است شايستگي 1391مستقيم ارتباط ضعيف هستند ). ارتباط نزديك بين شايستگي
در حرفه پرستاري از جايگاهي منحصر به فرد برخوردار باشد. يكي از محورهاي اصلي قضاوت در مورد شايستگي باليني، نظـر  باليني

و همكاران،  (قاسمي و ارائه دهنـدگان خـدمات بهداشـتي 1390بيماران مي باشد و جلب رضايت آنان بايد هدف اصلي مسئولين (
و خانواده هاي و نظرات آنان از طريق برقراري ارتباط مناسب با مددجويان از نيازها درماني باشد. جلب رضايت نيز مستلزم آگاه شدن

در زنجـيره عوامـل  و ارتباط را با وي دارند، آنها است. پرسنل پرستاري كه به عنوان ارائه دهنده مراقبت به مددجو، بيشترين تماس
(فكرت،  از جايگاه ويژه اي برخوردارند بر رضايتمندي بيماران، ).1387موثر

و اين امر منجر بـه افزايـش در زمينه ارتباط حرفه اي، كيفيت خدمات پرستاري ارتقاء مي يابد با افزايش شايستگي باليني پرستاران
در سيـستم مراقبـتي،  و پزشكان، اصلي ضروري براي ارائه مراقبت است. و ارتباط بين پرستاران رضايت بيماران مي شود. همكاري

و همكاران،  (جاسمي از برنامه مراقبتي صورت مي گيرد و پيامدهاي حاصل بر نيازهاي بيمار در سال هاي 1392همكاري با تمركز .(
بر حرفه اي بودن پرستاري شده است، كه در اين رابطه، سيستم مراقبت بهداشتي نيازمند پرستاري است كـه بـه طـور  اخير، تاكيد

و همكـاران،  (آپكـر و خانواده آنان ارتباط برقرار نمايند و بيماران ). منظـور از 2006موفقيت آميزي با اعضاي تيم چند رشته اي
از دانش، تجربيـات همكـاران،  ارتباطات حرفه اي، وجود احترام متقابل نسبت به ارزش هاي حرفه اي، توانايي هاي فردي، استفاده

و همكاران،  (رستمي در حين تصميم گيري است و مشورت با همكاران در بخـش 1389نظر خواهي در اين ميان، پرستاران شاغل .(
و خانواده هـاي  در زمينه برقراري ارتباط حرفه اي با همكاران، بيماران هاي ويژه به جهت موقعيت خاص، نيازمند شايستگي بيشتري

 آنها هستند. 
راهبرد هاي زيادي براي افزايش شايستگي باليني پرستاران وجود دارد. از جمله روش هايي كه امروزه براي ارتقاء شايستگي بالينـي

و دانشجويان پرستاري مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از دانش تجربي يا دانش ضمني افراد خبره مـي باشـد. بـه  پرستاران
از جمله مسائلي است كه سيستم پرستاري با آن روبرو است. با بازنشسته شدن پرستاران، ميزان قابـل  اشتراك گذاري دانش ضمني
از بهترين روش ها براي انتقال دانش ضمني، استفاده از روش بيان داسـتانگونه  از دست مي رود. يكي توجهي از دانش ضمني آنها

و همكاران،  (قاسمي در جهـت ارتقـاء 1390تجربيات است و پرستاران و همكاري ميان پزشكان ). با توجه به ضرورت وجود ارتباط
و  و نيز با توجه به اينكه برقراري ارتباط موثر به طور وسيعي به عنوان يك شاخص كليدي جهت رضايت، همكاري از مراقبت كيفيت
از مطالعات به طور كامل كليه جنبه هاي ارتباط پرستاري را با هم مورد بررسي قرار نـداده اسـت  التيام بيمار مي باشد كه هيچ يك

و همكاران،  از بهترين روش ها براي انتقال دانش ضمني، استفاده از داسـتانگويي 1390(عظيمي و همچنين، نظر به اين كه يكي (
در زمينـه بر افزايش شايستگي بـاليني پرسـتاران است، اين مطالعه با هدف بررسي تاثير روش آموزشي بيان داستانگونه تجربيات

و عروق شهيد رجايي انجام شد. در بخش هاي ويژه مركز قلب  مهارت هاي برقراري ارتباط موثر حرفه اي در پرستاران شاغل

و روش ها  مواد
و كنترل است كه به منظور تعيين تاثيـر-اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي با طراحي پيش آزمون پس آزمون با دو گروه مداخله

در  و صالحيت باليني آنهـا بر شايستگي به كارگيري راهبرد انتقال دانش ضمني با روش بيان داستانگونه تجربيات كاري پرستاران
و عروق شهيد رجايي تهران اجـرا شـد. جامعـه  و درماني قلب زمينه ارتباط حرفه اي در بخش هاي ويژه مركز آموزشي، تحقيقاتي

و  و كنـترل قـرار 130پژوهش، كليه پرستاران بخش هاي ويژه اين مركز بود دو گروه آزمون در از پرستاران به طور تصادفي نفر
 گرفتند.
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در اين پژوهش، ارتقاي مهارت هاي ارتباط حرفه اي به روش آموزشي نوين بيان داستانگونه تجربيات باليني پرستاران مورد نظر بود.
و عروق شهيد رجايي براي اين پژوهش انتخاب شدند. ماهيت برنامه آموزشي آن ها بـه طـور عمـده بخش هاي ويژه مركز قلب

در  از قبل تعيين شده اي براي آموزش در نظر گرفته نشده بود. اين امر سبب شده گـروه و محتواي بر تجارب باليني است متمركز
و داراي  و باالتر داشتند نظر گرفته شده، كانديد مناسبي براي انجام پژوهش باشد. به اين ترتيب، كليه پرستاراني كه مدرك ليسانس

و ثبات رواني در جلسات بودند مجاز به شركت در مطالعه شدند. جلسات به صـورت كارگـاهي بـا-سالمت اجتماعي براي شركت
و داراي  امتياز بازآموزي از سامانه آموزش مداوم كشور بود كـه انگـيزه قابـل 5/4همكاري انجمن پرستاران قلب ايران برگزار شد

و موثر پرستاران درطول اجراي پروژه فراهم آورد.  توجهي براي مشاركت فعاالنه
دو قسمتي بود. بخـش و ابزار مورد استفاده براي سنجش صالحيت باليني در زمينه ارتباط حرفه اي، پرسشنامه اي پژوهشگرساخته

و حاوي سواالتي درباره سن، جنس، تاهل، سطح تحصيالت، بخش محل كار، سابقه كار، شـيفت  نخست مربوط به اطالعات فردي
از كار بود. در بخش دوم ابزار با  و ميزان رضايت در زمينه مهارت هاي ارتباط حرفه اي پرسـتاران25كاري گويه، صالحيت باليني

و قبل از اجراي تحقيق، توسط ده تن ار اساتيد  سنجيده مي شد. اين پرسشنامه محقق ساخته، به صورت خودابرازي تنظيم شده است
و اصـالحات پيـشنهادي، روايـي  و پس از انجام تغييرات و ايران مورد بررسي قرار گرفت صاحب نظر دانشگاه علوم پزشكي تهران

از آن از طريق روش آزمون و سنجش همبستگي دروني سواالت از طريق محاسبه ضريب آلفاي-پرسشنامه تاييد شد. پس بازآزمون
از  در يك مطالعه آزمايشي بـراي ده نفـر و ضريب توافق كاپا پايايي ابزار ارزيابي شد، به اين ترتيب كه پرسشنامه مذكور كرونباخ

و ضريب آلفاي كرونباخ  به دست آمد. همچنيـن، گويـه 0/893پرستاران كه خصوصيات جامعه پژوهش را داشتند، به كار گرفته شد
از  و نهايتا 0/3هايي كه ضريب كاپاي آنها از پرسشنامه حذف شدند  گويه مورد تاييد قرار گرفت.25كمتر بودند

و عروق شـهيد و مركز قلب و انجام مداخله، پس از كسب مجوز از دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، ايران براي شروع نمونه گيري
و سوپروايزر آموزشي، پژوهشگر به سرپرستاران بخش هـاي مـورد  رجايي، به دفتر پرستاري مركز مراجعه شد تا با هماهنگي مترون

از نمونه هاي مورد پژوهش،  در جلسات بيان تجربيات شـركت70نظر معرفي شود. دو گروه با تعداد مساوي، در نفردر گروه آزمون،
در نهايت  از63كردند كه تا60نفر تا پايان پژوهش همكاري كامل داشتند. در گروه كنترل قرار گرفته بودند همگي نفر پرستاري كه

و كنترل به جـاي  پايان همكاري الزم به عمل آوردند. پژوهشگر به منظور پيشگيري از انتقال اطالعات بين نمونه هاي گروه ازمون
در نظر گرفت. و مداخله هر كدام از بخش ها را به طور جداگانه به عنوان گروه كنترل  افراد،

از انتخاب تـصادفي از مراجع ذي صالح، شركت نمونه ها پس جهت رعايت اصول اخالقي پژوهش، عالوه بركسب مجوز هاي الزم
و ارئه اطالعات، محرمانه بودن اطالعات  از توضيحات الزم در مورد طرح، چگونگي استخراج آنها، كامال داوطلبانه صورت گرفت. بعد
در صورت امضاي رضايت نامه كتبي آگاهانه، براي  و ساير نكات اخالقي به نمونه ها، تنها و نام خانوادگي فردي، عدم نياز به درج نام
در ابتـداي  و از آنها خواسته مي شد كه پرسشنامه را تكميل نمايند. در جلسات بيان داستانگونه تجربيات نام نويسي مي شدند شركت
از نمونـه  از حاشيه پردازي در حين بيان تجارب شان اجتناب مي شد. همچنين، هر جلسه با نصب العين كردن گويه هاي پرسشنامه،
و يـك در تمام گويه ها به ترتيب بيان تجربيات داشته باشند. اين روند در تمام مدت توسط متخصص ناظر ها خواسته مي شد كه

و صحبت گوينده، ديگر افراد در رابطه با  از پايان يك تجربه در جلسه به دقت كنترل مي گرديد. به اين ترتيب، پس هماهنگ كننده
در مورد تجربـه  در نهايت نظرات خود را و و پاسخ مي پرداختند و روشن شدن كليه جوانب تجربه ذكر شده با وي به پرسش موضوع
بر منابع علمـي مـورد  در نهايت نيز متخصص حاضر در جلسه، تجارب را مبتني و در مورد روند كار بحث مي نمودند. مذكور اظهار
و پس  و مكتوب شد در برقراري ارتباط حرفه اي تاييد يا رد مي كرد. جلسات، ضبط و آن را به عنوان يك راهكار تحليل قرار مي داد
بر اساس منابع موجود، در اختيار كليه نمونه هاي گروه آزمون قرار گرفت. چهار  و تاييد متخصص ناظر از تاييد مجدد توسط خود افراد

و كنترل تكميل شد. دو گروه آزمون هر از اتمام جلسات، پرسشنامه ها دوباره توسط  هفته پس

 يافته ها
و مافوق هاي پـرسـتـاري، بـه مشاركت كنندگان در توصيف تجربه ارتباط حرفه اي، ماهيت اين ارتباط را با بيمار، پزشك، همكاران

بر اساس يافته ها، ميانگين سني  در 33/9صورت داستانگونه بيان داشتند. سال بود. برخي ويژگي هاي دموگرافيك شركت كنندگان
 آمده است.1جدول شماره 
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از آزمون آماري كلوموگروف اسميرنوف بررسي شد. توزيع تمامي متغيرهاي-بررسي نرمال بودن متغيرهاي پيوسته پژوهش با استفاده
از نظر آماري، قبل از شروع مطالعه با يكديگر همگن  دو گروه حداقل و در بخش فعلي، طبيعي بود جز سابقه كاري پيوسته پژوهش به

 بودند.

و كنترل1جدول شماره  : مشخصات دموگرافيكي نمونه هاي دو گروه آزمون

در زمينه ارتباط حرفه در پـس 7/37با انحراف معيار 104/34اي،در گروه آزمون، ميانگين نمرات پيش آزمون شايستگي باليني و
در ميانگين نمرات پيش 4/37با انحراف معيار 117/90آزمون، ميانگين آزمون شـايسـتـگـيپس-آزمون بود. تفاوت آماري معناداري

در زمينه ارتباط حرفه مي باليني در گروه آزمون مشاهده ( اي درp> 0/0001شود و ميانگين نمرات پس آزمون شايستگي بالـيـنـي ،(
در زمينه ارتباط حرفه در گروه كنترل، ميانگين نمرات پيش آزمون شايستگي بالـيـنـي از ميانگين نمرات پيش آزمون است. اي بيش
بود. تفاوت آماري مـعـنـاداري 8/66با انحراف معيار 102/25و در پس آزمون، 9/20با انحراف معيار 102/13اي، زمينه ارتباط حرفه

در زمينه ارتباط حرفهپس-آزمون بين ميانگين نمرات پيش ( اي گروه كنترل مشاهده نمي آزمون شايستگي باليني ).=0/748pشود
و كنترل تـفـاوت آمـاري آزمون شايستگي باليني در زمينه ارتباط حرفه بر اساس يافته ها، بين ميانگين نمرات پيش اي گروه آزمون

پس=0/097p( مشاهده نشدمعناداري  از مداخله، ميانگين نمرات در زمينه ارتباط حرفه)، اما پس اي گـروه آزمون شايستگي باليني
) ( 4/37با انحراف معيار 117/92آزمون و كنترل از نظر آماري با هم 8/66با انحراف معيار 102/25) ( تفا) )،>0/0001pوت داشت

در زمينه ارتباط حرفه به طوري كه ميانگين نمرات پس  اي گروه آزمون نسبت به گروه كنترل بيشتر بود. آزمون شايستگي باليني

 كنترل آزمون گروه

(درصد) متغير (درصد) تعداد  تعداد

 جنس

)33/3(20)10(7 مرد

)66/7(40)90(63 زن

 وضعيت تاهل

)65(39)48/5(33 متاهل

)35(21)51/5(35 مجرد

 تحصيالت

)95(57)97/1(68 ليسانس

)5(3)2/9(2 فوق ليسانس

 رضايت شغلي

)1/7(1)5/8(4 بسيار ناراضي

)11/7(7)8/7(6 ناراضي

)61/7(37)47/8(33 نسبتا راضي

)23/3(14)31/9( 22 راضي

)1/7(1)5/8(4 بسيار راضي
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در پيـش آزمـون، از كنترل آماري تفاوت ميانگين نمرات شايستگي باليني گروه ها آزمون تحليل كوواريانس نشان مي دهد كه پس
(بيان داستان پس مداخله بر ميانگين نمرات شايستگي باليني در ( گونه تجربيات فردي) ).>0/0001pآزمون اثر گذاشته است

 بحث
در زمينه ارتباط حرفه از انجام مداخله در گروه آزمون، نمرات شايستگي باليني اي به طـور يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه پس

كه معني داري افزايش يافته است. با توجه به اندازه اثر، مي  پس 71/4توان گفت از درصد تغييرات متغير وابسته در آزمـون، نـاشـي
شود، يعني بيان داستانگونه تجربيات فردي باعث ارتقاء شايستگي باليني پـرسـتـاران مداخله است. بنابراين، فرضيه پژوهش تأييد مي 

و همكاران تـيـم بخش در زمينه برقراري ارتباط موثر با بيمار و عروق شهيد رجايي و درماني قلب هاي ويژه مركز آموزشي تحقيقاتي
 شود. درمان مي

) در بين كارشناسـان 1379در پژوهش امين ) نيز كه به افزايش تعامالت ارتباطي سالم به كمك آموزش كارگاهي تحليل رفتار متقابل
از آن  و پـس از برگزاري آموزش كارگاهي اداره كل منابع طبيعي استان فارس پرداخته بود، نتايج نشان داد كه بين وضعيت پيش

از برگزاري كارگاه، تعامالت ارتباطي آن و پس و ها به ميزان قابل تفاوت معنادار وجود دارد (هـنـرپـروران توجهي افزايش يافته بود
).1392همكاران، 

در يك تحقيق توصيفـي در اين مطالعه اكثر نمونه ها در زمينه ارتباط حرفه اي از ديدگاه خودشان داراي شايستگي مطلوب بودند، اما
در سال و مراغه توسط رستمي انجام شد، از ديدگاه پرستاران فقط89تحليلي كه از پزشكان ارتباط خـوبـي بـا 13/4در بناب درصد

و همكاران،  (رستمي از حـد1389پرستاران داشتند از مداخله، سطح شايستگي باليني دو گروه باالتـر و بعد در تحقيق حاضر، قبل .(
در سال  در مطالعه بحريني كه به روش خودابـرازي 1387ميانگين بود كه اين نتيجه با نتايج تحقيق بحريني در بوشهر مطابقت دارد.

و همكاران، (بحريني  ). 1387انجام شد، پرستاران سطح شايستگي خود را خوب ارزيابي كردند
در زمينه ارتبـاط از طريق داستانگويي موجب ارتقاء شايستگي باليني پرستاران در مطالعه حاضر نشان داده شد كه انتقال دانش ضمني

در سال را نيز تاييد مي كند كه حاكي از ارتقاء شايستگي بـالـيـنـي 1390حرفه اي شده است. اين نتيجه يافته هاي پژوهش قاسمي
 ) از طريق داستانگويي بود. نتيجه مطالعه مصطفي زاده در زمينه هاي مختلف مربوط به شايستگي باليني ) نيز نـتـايـج 1389پرستاران

در امور آموزشي بالـيـنـي  و موثر بر اساس آن مطالعه، قصه گويي يك روش آموزشي فعال پژوهش حاضر را مورد تاييد قرار مي دهد.
و ارتقاء سطح مهارت هاي باليـنـي  در دانشجويان و تفكر انتقادي و مامايي به شمار مي رود كه باعث ايجاد يادگيري عميق پرستاري

در دانشجويان مي شود.

 نتيجه گيري
و دانش با بياني داستانگونه باعث ارتقاء مهارت هاي اختصاصي ارتباط حرفه اي مي شود. پرستاران پس از شركـت در انتقال تجارب

در زمينه ارتباط حرفه اي را نشان دادند. اين تحقيق نشان داد كه انتقال دانش ضمني  جلسات داستان گويي، افزايش شايستگي باليني
و فـرضـيـه  در بخش هاي ويژه مي شود در زمينه ارتباط حرفه اي پرستاران شاغل با بياني داستانگونه موجب ارتقاء شايستگي باليني
و نقش موثر آن در ارتقاء صـالحـيـت  پژوهش تأييد شد. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه اهميت ارتباطات حرفه اي در پرستاري
در اين زمينه غيرقابل انكار است. همچنين، اين نكته كه روش بيان داستانگونه تجارب باليني افراد خـبـره مـوجـب  باليني پرستاران
در  و احتماال پايـدارتـر در يادگيري موثرتر افزايش مهارت هاي ارتباطي آنها شده است مي تواند مويد سودمندي اين راهكار آموزشي

 افراد باشد.

و تشكر  تقدير
و نـيـز و ارجمند آقاي محمدتقي صفدري، رئيس انجمن علمي پرستاران قلب ايـران، و همكاري استاد فرزانه در پايان از مساعدت

و عروق شهيد رجايي، سپاسگزاري مي نمايم.   مديران پرستاري مركز قلب
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 منابع فارسي
) و همكاران ). تعيين صالحيت باليني پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشـهـر بـه روش 1387بحريني، مسعود

 خود ارزيابي. فصلنامه طب جنوب دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، سال يازدهم، شماره يك.
) و قهرمانيان اكرم �ارتباط حرفه اي بين پرستاران وپزشكان از ديدگاه پرستاران 1389رستمي حسين، رحماني آزاد مجله عـلـمـي دانشـكـده،).

و مامايي بويه گرگان، دوره  .72–1،63، شماره7پرستاري
) و همكاران ). تجربه ارتباط حرفه اي پرستاران در بيمارستان هاي آموزشي: يك پژوهش پديدار شناسي.مجله دانشكده 1390عظيمي حميده

.125-108):85(21علوم پزشكي مازندران.
) و همكاران و مامايي دانشگاه علوم پـزشـكـي-). تبيين راهبردهاي برقراري ارتباط پرستار 2012فخرموحدي علي بيمار. مجله دانشكده پرستاري

) (حيات). .28-18:46)4تهران
) و همكاران .13-8):4(12). تأثير انتقال دانش ضمني بر شايستگي باليني پرستاران. فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي 2012قاسمي كبري

) ).2(2). قصه گويي، روشي نوين در آموزش باليني دانشجويان. پژوهش در آموزش علوم پزشكي: 1389مصطفي زاده فريده.
) ). اثربخشي آموزش گروهي تحليل ارتباط متقابل بر كيفيت زندگي پرستاران زن بيمارستان 1392هنرپروران نازنين، موسوي سكينه، قادري زهرا

 سلمان فارسي بوشهر. پايان نامه كارشناسي ارشد.
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Abstract 
Aim. This study  aimed to explore the effectiveness of storytelling technique on professional communica-
tion skills of  nurses in critical care units of Shahid Rajaee Heart Center. 
Background. Patient Communication  skill is one of the most important aspects of nursing profession that 
can improve the overall abilities of  nurses and  health care team. Sharing the tacit knowledge on patient 
communication skills is one of the issues with which nursing system encountered. Retirement of experi-
enced  nurses causes  a considerable loss of  tacit knowledge. One of the best ways to transfer tacit 
knowledge is to apply the storytelling  technique in transferring these experiences. 
Method. This  was a quasi-experimental study with control group. It was conducted on 130 nurses, work-
ing in the ICU, who were randomly divided into groups of  intervention and control. The intervention group 
was instructed via storytelling on clinical experiences within 6 hours. The effect of the intervention was 
tested through a self-reflective questionnaire completed by both groups before the intervention and  one 
month later. To analyze the data, paired and independent T-test, Chi-square, Fisher exact test, Mann-
Whitney U test and the analysis of covariance via SPSS version 21 were applied. 
Finding. Results showed that the intervention and control groups` pre-test scores were 104.60 with stand-
ard deviation of 7.60 and 103.13 with a standard deviation of 9.60, respectively. Furthermore, their post-test 
scores were estimated  as 117.92  with a standard deviation of  4.37 and 102.25 with standard deviation of  
8.66 accordingly. There was a statistically significant difference between the post-test scores of intervention 
and control groups regarding their professional communication skills (p< 0.001). According to the sample 
based effect sizes, 71.4% of the variability in the post-test is caused by the intervention. 
Conclusion. Based on the findings, it can be concluded that storytelling technique enhances the clinical 
competency of nurses in terms of professional effective communication with both patients and colleagues. 
Therefore, this technique can be introduced as an effective way to promote professional communication. 
 
Keywords: Professional communication; Clinical competency; Storytelling; Tacit knowledge  
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