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 چکیده:

مهم، در  یاقدام درمان کیفرد را نجات دهد و استفاده از آن، به عنوان  یتواند زندگ یم یکیمکان هیاگرچه تهومقدمه: 

 یامدهایممکن است پ یکیمکان هیحال تهو نیبا ا ست،یقابل اجتناب ن ژهیمراقبت و یدر بخش ها یبدحال بستر دایشد مارانیب

. یکی از رایج ترین عوارض سایکولوژیک در این بیماران اضطراب ناشی از ناتوانی در داشته باشد ینامطلوب کیکولوژیو سا یکیزیف

را تا حد  مارانیب نیاضطراب ا توانیمناسب و موثر م یارتباط یروش ها جادیو ا ییرو با شناسا نیاز ابرقراری ارتباط می باشد. 

 ماریارتباط ب شودی م یمراقبت پرستار تیفیکه منجر به ارتقا ک یاملعو نیاز مهم تر یک. از سوی دیگر یکاهش داد یقابل توجه

بهبود شاخص در جهت  ماریارتباط موثر با ب یبرقرار یبرا یاز تخته ارتباط به بررسی تاثیر استفاده مطالعه نیدر ا. پرستار استبا 

 و ارتقا کیفیت مراقبت پرستاری درک شده در بعد ارتباطی پرداخته شده است. های فیزیولوژیک

از میباشد که واحدهای پژوهش  نفر 60حجم نمونه با  یتصادف ینیبال ییمطالعه کارآزما کیپژوهش  نیاروش کار: 

. کنترل و آزمون قرار گرفتند، در دو گروه )ره( تهران ینیامام خم مارستانیب های مراقبت ویژهبخش  بستری در مارانیبمیان 

نامه مشخصات بخش پرسشچهار انجام گرفت. ابزار مورد استفاده شامل  یبند بلوک روش قیاز طر ی نمونه هاتصادف صیتخص

کیفیت سنجش  یبرا چارت عالیم حیاتی، سنجش سطح کورتیزول سرم و پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری ک،یدموگراف

شامل سطح کورتیزول سرم و عالیم  کیولوژیزیف یهاگروه ابتدا شاخصدو استفاده شد. در هر  رتباطیمراقبت پرستاری در بعد ا

سپس مداخله با استفاده از تخته ارتباطی انجام شد. سپس مجددا شاخص های فیزیولوژیک ثبت و شد و  دهیسنج حیاتی

نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم یپس از گرد آور هاافتهپرسشنامه کیفیت مراقبت توسط واحدهای پژوهش تکمیل شد. ی
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ارتباط  یبرقرارنتیجه آزمون های آماری نشان داد که سطح کورتیزول خون در گروه کنترل قبل و بعد از یافته ها: 

اما در گروه آزمون سطح کورتیزول خون بعد از مداخله  (=295/0pتفاوت معنی دار آماری نداشته است) بخش نیروت به روش

ارتباط  یقبل و بعد از برقرار یاتیدر گروه کنترل عالئم حهمچنین  .(>001/0pبه طور معنی داری کمتر از قبل از مداخله بود)

(، >001/0pبعد از مداخله فشارخون سیستولیک)اما  نداشت. یبخش اختالف معنادار آمار نیبه روش روت

( در گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود. همچنین نتیجه =041/0p( و ضربان قلب)>001/0pدیاستولیک)

آزمون های آماری نشان داد که میانگین نمره کیفیت مراقبت پرستاری درک شده در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود و 

 (. >001/0pبود)از لحاظ آماری نیز معنی دار  این اختالف

در  یارتباط با استفاده از تخته ارتباط یپژوهش نشان دهنده آن است که برقرار نیحاصل از ا جینتانتیجه گیری: 

مراقبت  تیفیک شیو افزا کیولوژیزیمنجر به کاهش اضطراب ف یکیمکان هیو تحت تهو یمصنوع ییراه هوا یدارا مارانیب

 .شودیم ی درک شده در بعد ارتباطیپرستار
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Abstract 
 

Introduction: Mechanical ventilation can save a person's life and its use is unavoidable 

in critically ill patients in intensive care units. However, mechanical ventilation may have 

adverse physical and psychological consequences. One of the most common psychological 

complications in these patients is anxiety due to inability to communicate effectively. 

Therefore, the anxiety of these patients can be significantly reduced using an appropriate and 

effective communicating method. On the other hand, one of the most important factors that 

lead to improving the quality of nursing care is the nurse-patient interactions. In this study, we 

aimed to study the usefulness of using communication boards in order to improve the 

communication quality, reduce the anxiety and improve the quality of nursing care. 

Methods: This study is a randomized clinical trial including 60 patients admitted to the 

intensive care unit of Imam Khomeini Hospital-Tehran. Patients were randomly allocated into 

intervention or control groups using blocking method (30 patients in each group). A data 

gathering form used for each patient consisting of four sections: a demographic profile 

questionnaire, a vital signs chart, a cortisone serum level assessment, and the QualPacs 

questionnaire to measure the quality of nursing care in the communication dimension. 

Physiological measurements were initially recorded in both groups and then the intervention 

was performed using communication boards. Finally, physiological measurements were 

recorded again and the QualPacs questionnaire was completed by the research units. The 

findings were analyzed using SPSS version 16. 

Results: The mean age of the patients were 45.50±7.18 and 43.33±6.65 in the control 

and intervention group respectively. The results of the Paired-T test shows that in the control 

group there is no significant difference in serum cortisol levels before and after the intervention 

(p = 0.295), but there is a significant decrease in serum cortisol after using communication 

board in the intervention group (p <0.001). Also, in the control group, there were no significant 

difference in vital signs before and after the intervention. However, there were significant 

decrease in systolic (p <0.001) and diastolic blood pressure (p <0.001) as well as heart rate (p 

= 0.041) in the intervention group after using communication board. The results of the 

independent t-test showed that the mean score of perceived nursing care quality was 

significantly higher in the intervention group comparing to the control group (p <0.001). 

Conclusion: The results of this study shows that using communication boards in patients 

with artificial airways and under mechanical ventilation leads to a decrease in physiological 

anxiety and an increase in the quality of nursing care. 
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