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 .47-38: ؛ صفحات1400 بهار؛ اول؛ شماره فتمهرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع

 دهیچک

دانشجویان  ميان در تحصيل دوران هاياز بيمار است. استرسمراقبت  استرس و ارتباطات مناسب با مددجو، رکن اصلي در یریتمد هدف:

توسعه  ،هدف پژوهش حاضر بنابراینت. شده اس يمارانشدن ارتباط کارآموزان با ب يفاست و سبب ضع یعشا ياربس 19-یددر بحران کوو يپرستار
 .باشديافزوده م يتبر واقع ي، مبتن19-یددر بحران کوو يپرستار یاندانشجو يارتباط هاياسترس و مهارت یریتآموزش مد

دفي در دو ، به طور تصا99شهرستان بستک در سال  يفاراب مارستانيدر ب يکارورز پرستار يدانشجو 46 ،يتجرب مهيمطالعه ن نیدر ا :هاروش

آموزش با  يبود. اثرگذار يافزوده و در کنترل به صورت سنت تيبر واقع يمبتن شیو کنترل قرار گرفتند. آموزش در گروه آزما شیگروه آزما
 .تحليل شدندتجزیه و  انسیکووار ليو تحل ریاسکو يمستقل، کاو آزمون تي SPSS افزارها با استفاده از نرمو داده يابیساخته ارزپرسشنامه محقق

دو گروه،  نيتفاوت را ب نیمستقل ا يداشت و آزمون ت ينسبت به آموزش سنت يشتريب يافزوده اثربخش تيبر واقع ي: آموزش مبتن :نتایج

ددجو و احترام به م ،يرکالميو غ يکالم يارتباط يها)مهارت يارتباط يهامهارت يهانمره عامل نيانگينشان داد. م ( P-Value=001/0)  معنادار
آزمون نسبت به ( در پسيسازآرام يهاکيزمان و تکن تیریمد ،يشیاندمثبت ،ياسترس رفتار تیریاسترس )مد تیری( و مدرمشروطيغ رشیپذ
  ت.اس افتهی شیافزا آزمونشيپ

ادگيري و یتواند باعث بهبود هاي ارتباطي به دانشجویان پرستاري، مبتني بر واقعيت افزوده ميآموزش مدیریت استرس و مهارت :گیرینتیجه

 شود. 19-کووید شرایطالخصوص در افزایش اثربخشي آموزش در محيط پراسترس بيمارستان علي

 .19-یدکوو ي،پرستار یاندانشجوافزوده،  يتواقع ي،استرس، مهارت ارتباط یریتمدها: کلیدواژه

 پژوهشی :نوع مقاله

 25/3/1400پذیرش مقاله:                7/2/1400: اصالح نهایی         5/12/1399 دریافت مقاله:

. افزوده یتبر واقع ی، مبتن19 -کوویددر بحران  یپرستار یاندانشجو یارتباط هایاسترس و مهارت یریتتوسعه آموزش مد. ثابت عباس، یماس پوریعل، یدسع یرازق،  یممر یبنجیاصغر ارجاع:

 . 38-47 :7(1) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله 

  

  مقدمه:
ثير أبيشتر مشاغل را در سراسر دنيا تحت ت 19-شيوع گسترده کووید

قرار داده است و اثرات آن بر جامعه جهاني و آموزش مجازي و باليني 

کسي پوشيده نيست. در  ي علوم پزشکي و خدمات بيمارستاني برهاگروه

رگيري بکا فناوري اطالعات و ارتباطات با ،19-شرایط بحران کووید

سازي در امر یادگيري، رویکرد چند حسي و توانایي جهت شخصي

اي را در افزایش قادر است نقش بالقوه [،1]افزایش تعامالت با محتوا 

هاي دانشجویان پرستاري ایفا کند. فناوري واقعيت افزوده دانش و مهارت

زش هاي جدید براي آموبا ترکيب دنياي واقعي با محتواي مجازي، شيوه

زیرا تجربه  [،2]کننده است ارائه کرده است و از دید کاربر، بسيار سرگرم

ک یواقعيت افزوده،  [،3]کند تعاملي لذت بخش را براي کاربران فراهم مي

دهد یک محيط دنياي واقعي با فناوري نوظهور است که اجازه مي

سایر  اطالعات توليد شده توسط رایانه مانند متن، صدا، تصویر، فيلم یا

هاي هاي ارائه شده از سوي فناوريفرصت [.2]ها تقویت شود داده
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 و همکاران نجیباصغریمریم                                                                                                                         دانشجویان یارتباط هایاسترس و مهارت یریتمد

 

 1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

هاي عملي را براي برآورده ساختن نيازهاي آموزشي واقعيت افزوده راه

هاي جدید فناوري واقعيت افزوده یکي از فناوري[. 4]است  عرضه کرده

که با  [5]شود یادگيري در علم تکنولوژي آموزشي محسوب مي

هاي نزدیک به تواند تجربهفضاي آموزشي و یادگيري ميسازي غني

واقعيت افزوده این پتانسيل  .[3]واقعيت را براي یادگيرندگان فراهم آورد 

با  حوزه بهداشت و درمان ایفاء کند.را دارد که نقش بزرگي در بهبود 

کمک این فناوري آموزش و تربيت دانشجویان پرستاري و آموزش بدون 

شود. فناوري واقعيت افزوده آموزش احتمالي ميسر مي ایجاد خطرات

کند تا از ها کمک ميتر ساخته و به آندانشجویان پرستاري را تعاملي

 نظریه و تئوري در دنياي واقعي استفاده کنند. 

، پرستاران و 19-روس کوویدیر ويگهمه يماريزمان با گسترش بهم

 يهاخط مقدم مراقبت ط درین شرایترميدانشجویان پرستاري در وخ

کي از باالترین سطوح یاین افراد  بنابراین .قرار دارند يو اجتماع يبهداشت

سه با یرا در مقا 19-از بحران کووید يناش يشانیو پر ياسترس شغل

دهد و زا براي هر فردي روي مياند؛ شرایط استرسگر داشتهید يهاگروه

ثني نيستند، بلکه در معرض دانشجویان پرستاري نه تنها از این امر مست

ت يماه ،از طرفي .[6]زاي باليني بيشتري نيز قرار دارند عوامل استرس

دانشجویان  يبه طور بالقوه برا يد کاریجد يهاو روش يخودمراقبت

د یجد يهاها پروتکلآور است؛ زیرا الزم است آنار استرسيپرستاري بس

بعدي  طبيعت چند[. 7]دهند  يد« را در کار خود جایک »عادت جدیو 

جانبه در مراکز بهداشت و درمان جهت استرس، نيازمند برخوردي همه

باشد. زماني که افراد تحت استرس هستند باید مدیریت استرس مي

اي الزم را داشته باشند تا بتوانند اثر استرس را کاهش دهند مهارت مقابله

رستاري نياز به ، دانشجویان پ19-همچنين در شرایط بحران کووید[. 8]

 ؛مهارت کافي جهت برقراري ارتباط مناسب با پرستاران و بيماران دارند

ترین وظایف پرستاران، ایجاد یک رابطه درماني مؤثر به زیرا یکي از اصلي

هاي بيماران، درک، همدلي و فراهم کردن آسایش و وسيله بررسي نگراني

  [.9]باشد ها ميحمایت آن

مندي بيماران و تباطي باعث افزایش رضایتهاي ارآموزش مهارت

افزایش کيفيت مراقبت از مددجویان و پيروي بيشتر از برنامه درماني و 

الزم است، آموزش  بنابراین[. 6]شود ارتقاي نتایج بهداشتي مي

هاي ارتباطي دانشجویان پرستاري به منظور ارتقاي کيفيت مراقبت مهارت

 [. 10]و مسؤلين قرار گيرد از بيماران، مورد توجه مدیران 

 يهاي ارتباطق آموزش مهارتیپژوهشگران، از طر يبنابر نظر برخ

در  [.11]توان استرس را کاهش داد يکه نوعي مهارت سازشي است. م

هاي ثير آموزش مهارتأبا عنوان تعيين ت، رضایي و همکارانپژوهشي که 

در مراکز ارتباطي بر ميزان استرس شغلي پرسنل پرستاري شاغل 

هاي ري، تهران و شميرانات انجام دادند، پيشنهاد توانبخشي شهرستان

هاي ارتباطي براي پرسنل پرستاري شاغل در کردند که، آموزش مهارت

ها براي مقابله با مراکز توانبخشي به اجرا درآید؛ تا آنان از این مهارت

ي تأثير ، به بررسواقعي و همکاران [.12]استرس شغلي استفاده کنند 

اي دانشجویان پرستاري هاي ارتباطي بر راهبردهاي مقابلهآموزش مهارت

زاي کارآموزي، در ميان دانشجویان پرستاري هاي استرسدر موقعيت

دانشکده پرستاري و مامایي مشهد پرداختند. دانشجویان را در دو گروه 

هاي ارتقرار دادند؛ در گروه مداخله، کارگاه آموزشي مه مداخله و کنترل

هاي کارآموزي دانشجویان، در دو مرحله، به ارتباطي با توجه به موقعيت

ساعت، به روش ایفاي نقش، برگزار شد.  10فاصله دو هفته، به مدت 

اي دانشجویان در هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله با راهبردهاي مقابله

که آموزش  گيري و تجزیه و تحليل شد. آنها دریافتندپرسشنامه اندازه

تواند باعث بهبود هاي ارتباطي به دانشجویان پرستاري، ميمهارت

مدار گردد  کارگيري مقابله مسأله اي از طریق افزایش بهراهبردهاي مقابله

کند که بين همچنين تحقيقات دیگر پژوهشگران نيز تأیيد مي [.13]

د بسيار قوي وجود دار يهاي ارتباطي و استرس شغلي رابطهمهارت

، به 19-، با شيوع پاندمي کوویدآبادي و همکارانحسين سربوزي[. 14]

هاي بررسي افسردگي، استرس و اضطراب پرستاران شاغل در بخش

مرتبط با بيماران کرونا در بيمارستان نهم دي تربت حيدریه پرداختند. 

گيري کردند که ميزان افسرگي، استرس و اضطراب در ها نتيجهآن

رسد توجه به آموزش باشد؛ همچنين به نظر ميط ميپرستاران متوس

و افزایش  19-پرستاران جهت رویارویي با موارد بحراني مشابه با کووید

تواند در پيشگيري از ابتالي پرستاران به تجهيزات حفاظت فردي مي

، و همکاران  Suikkala [.15]ثر باشد ؤافسردگي، استرس و اضطراب م

رسي تجربيات بيماران و دانشجویان پرستاري از اي کيفي به بردر مطالعه

ارتباطات  ،ارتباط بين دانشجو و بيمار پرداختند. یکي از نتایج این مطالعه

مکانيکي دانشجویان با بيماران است و تأکيد آموزش و ارزشيابي 

دانشجویان بر مهارت تکنيکي، بر اساس کارهاي تعيين شده و برنامه 

در آموزش باليني دانشجویان  ،رت دیگربه عبا [.16]مراقبتي است 

هاي ارتباطي دیده پرستاري پایبندي الزم به آموزش و ارزیابي مهارت

هاي ارتباطي امري ضروري به نظر شود و توسعه آموزش مهارتنمي

  رسد.مي
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 همکاران و نجیبمریم اصغری                                                                                                                        دانشجویان یارتباط یهااسترس و مهارت یریتمد

 

1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ، وینرسانی پزشکی ناطالعمجله    

واقعيت افزوده یک فناوري نوظهور است که در جهت توسعه 

واقعيت  [.3، 5]ه است هاي مختلف آموزشي بسيار موثر واقع شدحوزه

در تعامل  افزوده یک نماي فيزیکي زنده، مستقيم یا غيرمستقيم )و معموالً

کند. با کاربر( است، که عناصري را پيرامون دنياي واقعي افراد اضافه مي

تاکنون تحقيقات متعددي در رابطه با استفاده از واقعيت مجازي براي 

لي تحقيقي در رابطه با استفاده آموزش بهتر پرستاران انجام شده است. و

هاي از این تکنولوژي در رابطه با آموزش مدیریت استرس و مهارت

ارتباطي دانشجویان پرستاري با استفاده از واقعيت افزوده باشد، صورت 

ها، نگرفته است. به طور سنتي، دانشجویان پرستاري با استفاده از فيلم

هاي پرستاري آموزش اهنمایش زنده و اقدامات عملي در آزمایشگ

رود زیرا ها زیر سؤال نمياثربخشي این روش، بينند. با این حالمي

نشان دادند، که  Horne وMedley شوند؛ اما هاست که استفاده ميسال

سازي براي ایجاد تعامالت بيشتر در آموزش استفاده از فناوري شبيه

گيري مهارت اساسي تواند دانشجویان پرستاري را براي یادپرستاران مي

پرستاري تقویت کند و درک آنها از محيط عمومي بخش را تسهيل کند 

توان یک تجربه یادگيرنده با پيشرفت در واقعيت افزوده، اکنون مي [.17]

 هاي سنتي آموزش پرستاري ارائه داد. فراگير را براي تکميل روش

کار  يوريت نیتقو يبسياري از کشورها برا 19-گيري کوویددر همه

عاً به کادر درمان یسال آخر خود را سر يان پرستاریز دانشجوي، نيپرستار

بنابراین الزم است مدیران پرستاري به منظور ارتقاء  [.18]اند منتقل کرده

عملکرد پرستاران، نيازهاي آموزشي دانشجویان پرستاري را مورد توجه 

هاي مهارتتوسعه آموزش مدیریت استرس و  ،قرار دهند. از این رو

ضروري به نظر ، 19-در بحران کوویدارتباطي دانشجویان پرستاري 

هاي کارآموزي دانشجویان پرستاري دوره ،رسد زیرا در شرایط فعليمي

زا تمام فعاليت دانشجویان را در باشد و شرایط استرسمملو از استرس مي

هدف  پژوهش حاضر با ،بنابرایندهد. طي کارآموزي تحت تأثير قرار مي

هاي ارتباطي دانشجویان توسعه آموزش مدیریت استرس و مهارت

در ميان  19-پرستاري مبتني بر واقعيت افزوده در بحران کووید

دانشجویان پرستاري که در بيمارستان فارابي شهرستان بستک دوره 

 گذرانند، انجام شد.کارآموزي را مي

 

 ها:مواد و روش

اجرا  1399ه تجربي است و در سال نيم ين مطالعه از نوع آزمایشیا

گردید. جامعه تحقيق در این مطالعه، دانشجویان پرستاري بودند که 

سال  دوره کارآموزي خود را در بيمارستان فارابي شهرستان بستک در

گذرانند. روش انجام کار به صورت کنترلي و آزمایشي بود. مي1399

فاده شد؛ سپس حجم براي تعيين حجم نمونه، از مطالعه مقدماتي است

نفر در هر گروه  23درصد،  95و ضریب اطمينان  78/0نمونه با توان 

تعيين گردید. تخصيص دانشجویان به دو گروه کنترل و آزمایش به 

صورت تصادفي انجام گرفت. گروه کنترل شامل کليه دانشجویاني بودند 

هاي ارتباطي را به روش سنتي که آموزش مدیریت استرس و مهارت

اي دقيقه 45دقيقه، در سه جلسه  15ساعت و  2سخنراني( به مدت )

آموزش دیده بودند و گروه آزمایش نيز کليه دانشجویاني بودند که 

 2آموزش را با استفاده از فيلم آموزشي واقعيت افزوده که، به مدت 

اي، در جهت توسعه دقيقه 45دقيقه در سه بخش  15ساعت و 

 19 -مهارت ارتباطي در بحران کووید هاي مدیریت استرس وتکنيک

 طراحي شده بود، دریافت کردند. 

ک یپژوهشگران در محيط اجرایي مطالعه بر روي گروه آزمایش، 

سازي واقعيت افزوده ایجاد کردند تا تجربه آموزش مبتني بر شبيه

واقعيت افزوده را به دانشجویان پرستاري ارائه کنند و به دانشجویان 

هاي مدیریت استرس و دهند با استفاده از تکنيک پرستاري اجازه

زیرا فناوري  .هاي ارتباطي در طول دوره کارآموزي تمرین کنندمهارت

کند که با استفاده از آن نوظهور واقعيت افزوده، فضایي را ایجاد مي

صورت  شده توسط کامپيوتر را به توان محتواي دیجيتالي ساختهمي

استرس قابل  19-ش داد؛ بحران کوویدمجازي در دنياي واقعي نمای

توجهي براي دانشجویان پرستاري ایجاد کرده، که ممکن است باعث 

کمبود توجه و افزایش حواس پرتي شود. این مسئله ممکن است منجر 

شود و استرس ذهني را  ها و تأخير در عملکردبه قضاوت غلط در اولویت

و و همکارانش   Hunzikerتبا الهام گرفتن از مقاال بنابراینبيشتر کند. 

، فيلم آموزشي در زمينه مدیریت استرس و همکارانش Stuart همچنين

هاي و آموزش مهارت 19-گيري کوویددر محيط بيمارستان در همه

هاي ارتباطي کالمي و غيرکالمي، احترام به ارتباطي در سه حوزه مهارت

عنوان »به  مددجو و پذیرش غيرمشروط براي دانشجویان کارآموز تحت

بيمار بياندیشيم نه به بيماري«؛ مبتني بر واقعيت افزوده، با تصویرسازي 

هاي اطراف را به وجود مجازي بودن واقعيت لمس )که با قابل

دهد( و تصاویر واقعي را براي درک بهتر مباحث دانشجویان نشان مي

. [19، 20] دهد؛ طراحي شدآموزشي در اختيار دانشجویان قرار مي

زا براي احي فيلم آموزشي به صورتي بود که شرایط استرسطر

، صداي ناله و 19-دانشجویان، از جمله مواجه با بيماران مبتال به کووید

سرفه در محيط، مواجهه با بيماراني که به مشکالت ریوي شدید دچار 
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 1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

کرد و سازي مياند؛ را به صورت ملموس براي دانشجویان شبيهشده

داد. استرس در شرایط حاکم را آموزش مي نحوه صحيح مدیریت

همچنين با آموزش نحوه برخورد مناسب با بيماران، ارتباطات کالمي و 

هاي متفاوت، احترام به مددجو و پذیرش غيرکالمي مناسب در شرایط

داد که در شرایط متفاوت به غيرمشروط بيمار به دانشجویان آموزش مي

 کنند. چه صورت با بيماران ارتباط برقرار

هاي ارتباطي به دو گروه پس از آموزش مدیریت استرس و مهارت

کنندگان خواسته شد که بعد از دیدن کنترل و آزمایش؛ از شرکت

ارتباط و تعامل خود با  ياسترس و نحوه 19-بيماران مبتال به کووید

هاي مربوطه که در اختيارشان قرار داده شد، بيماران را توسط پرسشنامه

هاي کنند؛ تا ميزان اثربخشي آموزش مدیریت استرس و مهارت ارزیابي

ارتباطي با استفاده از واقعيت افزوده نسبت به آموزش سنتي مشخص 

هاي شود. براي سنجش اثربخشي آموزش مدیریت استرس و مهارت

بخش  ارتباطي از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل دو

هاي اثربخشي آموزش در و گویهشناختي دانشجو هاي جمعيتویژگي

مدیریت استرس و برقراري ارتباط دانشجو با بيمار با توجه به محتواي 

 آموزشي ارائه شده بود. 

هاي ارتباطي شامل سه حوزه پرسشنامه اثربخشي آموزش مهارت

 3گویه(، احترام به مددجو ) 6هاي ارتباطي کالمي و غيرکالمي )مهارت

 5که بر اساس یک طيف ؛ گویه( است 5)( و پذیرش غيرمشروط گویه

اي مقياس ليکرتي از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم مورد سنجش درجه

گویه  4قرار گرفت. پرسشنامه اثربخشي آموزش مدیریت استرس شامل 

گویه  3گویه مدیریت زمان و  3اندیشي، گویه مثبت 3رفتاري، 

اي مقياس درجه 5سازي است که بر اساس یک طيف هاي آرامتکنيک

ليکرتي از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم مورد سنجش قرار گرفت. 

هاي مورد نياز با استفاده از تکميل ابزارهاي پژوهش در دو مرحله، داده

آوري پيش از اجراي برنامه مداخله و پس از آن از افراد هر دو گروه جمع

 گردید.

صورت زیر عمل شد. به جهت انجام روایي و پایایي پرسشنامه به 

منظور سنجش قابليت اعتماد یا همان پایایي پرسشنامه، از ضریب آلفاي 

کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفاي کرونباخ عددي بين صفر و یک است 

پایایي سواالت در حد مطلوب  ،باشد 7/0که اگر آلفا بزرگتر یا مساوي 

ه منظور کسب . همچنين ب[21]است و سواالت همبستگي دروني دارند 

اطمينان از القاي مفهوم مورد نظر از طریق سواالت، پرسشنامه در اختيار 

اساتيد و خبرگان قرار داده شد و به منظور دستيابي به اعتبار همگرا و 

هاي پایایي مرکب و ميانگين واریانس اقتباس ميزان همبستگي، آزمون

ا ميانگين واریانس همراه ب 7/0شده ارزیابي شد. پایایي مرکب باالتر از 

دو شرط الزم براي اعتبار همگرا و همبستگي یک سازه  5/0حداقل 

سنجش روایي پرسشنامه تمام مراحل روایي  جهت .[22]هستند 

گيري صوري )کيفي و کمي(، روایي محتوا کيفي و کمي با اندازه

( بر اساس حداقل نمره پيشنهادي جدول CVIو  CVRهاي )شاخص

در هر آیتم انجام  79/0با حداقل نمره  05/0اداري الوشه در سطح معن

باشد، پایایي گر پایایي پرسشنامه ميضریب آلفاي کرونباخ که نمایان شد.

ترکيبي و ميانگين واریانس تبيين شده، براي آموزش مدیریت استرس 

اي ارتباطي به ه؛ براي آموزش مهارت52/0، 71/0، 8/0به ترتيب مقادیر 

اصول همچنين  به دست آمد. 61/0، 81/0، 79/0ترتيب مقادیر 

سازي ارزشيابي عادالنه در کل مراحل آزمون از قبيل طراحي، آماده

سؤاالت برگرفته از  رعایت شد. دهي نتایجدانشجویان، اجرا و گزارش

به صورت اهداف آموزشي بود و آزمون با توجه به محتواي ارائه شده 

که چه محتوایي آزمون  ودندبمطلع  کارآموزان عادالنه طراحي شد.

شود و هر عنوان چه تعداد سؤال دارد و چه سطح شناختي را پوشش مي

 . از شرایط آزمون آگاهي کافي به کارآموزان داده شد.دهدمي

 هاي آماراز شاخص ،هاي پژوهشه و تحليل دادهیبه منظور تجز

توصيفي جداول توزیع و درصد فراواني، جداول محاسبه ميانگين و 

انحراف معيار نشان داده شد و آزمون فرضيه اصلي پژوهش توسط 

انجام گردید. براي  25نسخه  SPSSافزار به وسيله نرم مستقلT  آزمون

اسميرنوف استفاده شد.  -تعيين نرمال بودن متغيرها از آزمون کلموگروف

 .نرمال بودن توزیع متغيرها را تأیيد کرد ،نتایج

 

 : هایافته

 يهاگروه يکگروه نمونه پژوهش به تفک فييتوص هايشاخص

 هايشاخص یجگزارش شده است. نتا 1وکنترل در جدول  یشآزما

و انحراف  يانگينم دهد،ينشان م يشناختيتجمع هايیژگيو ،يفيتوص

گروه کنترل به  يو برا 58/1و  25 يببه ترت یشگروه آزما يسن برا يارمع

 61درصد و در گروه کنترل  65 یشبود. در گروه آزما 34/1و  26 يبترت

درصد و در گروه  78 یشکننده زن بودند. در گروه آزمادرصد افراد شرکت

حاصل از انجام  یجکننده مجرد بودند. نتادرصد افراد شرکت 87کنترل 

دو گروه  ينب يتفاوت معنادار ،مستقل نشان داد که به لحاظ سن t آزمون

دو نشان داد که يمون کاآز ين، همچن=P-Value)069/0وجود ندارد )

 يرهايو کنترل بر حسب متغ یشدر دو گروه آزما يتفاوت معنادار
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1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ، وینرسانی پزشکی ناطالعمجله    

وجود ندارد.  =P-Value)31/0و تأهل ) =P-Value)234/0) يتجنس

به  یاندانشجو يگرفت که گمارش تصادف يجهنت توانيم ینبنابرا

 يرهايمتغ لحاظو کنترل توانسته است به  یشآزما يهاگروه

 .یددو گروه را همگن نما ،تيشناخجمعيت

 
 

 گروه نمونه شناختیجمعیتهای ویژگی -1 جدول

 ویژگی
 گروه کنترل گروه آزمایش

 P-Value  سطح معناداری انحراف معیار میانگین درصد تعداد انحراف معیار میانگین درصد تعداد 

 0/ 069 1/ 34 26 100 23 1/ 58 25 100 23  سن

 جنسیت
 زن

 مرد

15 

8 

65 

35 

14 

9 

61 

39 
234 /0 

 تأهلوضعیت
 مجرد

 متأهل

18 

5 

78 

22 

20 

3 

87 

13 
31 /0 

هاي ارتباطي و ميانگين و انحراف استاندارد عوامل آموزش مهارت

گزارش شده است. بر اساس نتایج  2آموزش مدیریت استرس در جدول 

، در گروه آزمایش ميانگين نمره هر سه عامل 2ارائه شده در جدول 

آزمون هاي ارتباطي و هر چهار عامل مدیریت استرس در پسهارتم

آزمون آزمون افزایش یافته است. به طوري که در پيشنسبت به پيش

هاي ارتباطي کالمي و غيرکالمي، احترام به هاي مهارتميانگين نمره

بوده که در  34/2، 21/2، 4/2مددجو و پذیرش غيرمشروط به ترتيب 

افزایش یافته است و ميانگين  68/4، 5/4، 43/4به  آزمون به ترتيبپس

زمان و  اندیشي، مدیریتهاي مدیریت استرس رفتاري، مثبتنمره

بوده که در  25/2و  24/2، 31/2، 11/2سازي به ترتيب هاي آرامتکنيک

افزایش یافته است. با  67/4 و 55/4، 81/4، 63/4آزمون به ترتيب به پس

هاي هایي در ميانگينه کنترل نيز تفاوت، در گرو2توجه به جدول 

آزمون اي که در پيششود. به گونهآزمون مشاهده ميآزمون و پسپيش

هاي ارتباطي کالمي و غيرکالمي، احترام به هاي مهارتميانگين نمره

بوده که در  44/2، 23/2، 31/2مددجو و پذیرش غيرمشروط به ترتيب 

تغيير یافته است و ميانگين  61/2 ،85/2، 36/2آزمون به ترتيب به پس

زمان و  اندیشي، مدیریتهاي مدیریت استرس رفتاري، مثبتنمره

بوده که در  43/2و  14/2، 71/2، 8/2سازي به ترتيب هاي آرامتکنيک

 .تغيير یافته است 78/2 و 16/3، 18/3، 96/2آزمون به ترتيب به پس

 

 ی آزمایش و کنترلهاگروههای ارتباطی در شی آموزش مدیریت استرس و مهارتمیانگین و انحراف استاندارد اثربخ -2 جدول

 عوامل

 گروه کنترل )آموزش سنتی( )آموزش با واقعیت افزوده( گروه آزمایش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

های مهارت

 ارتباطی

 1/ 2 36/2 21/2 31/2 1/ 3 43/4 3/ 1 2/ 4 کالمی و غیرکالمی

 37/2 85/2 12/3 23/2 24/1 4/ 5 45/3 21/2 احترام به مددجو

 53/2 61/2 65/3 44/2 12/1 68/4 32/3 34/2 پذیرش غیرمشروط

مدیریت 

 استرس

 2/ 1 96/2 11/3 2/ 8 01/1 63/4 2/ 3 11/2 رفتاری

 73/2 18/3 42/3 71/2 1/ 2 81/4 15/2 31/2 اندیشیمثبت

 43/2 16/3 13/3 14/2 31/1 55/4 43/3 24/2 زمان مدیریت

 24/2 78/2 23/3 43/2 09/1 67/4 64/2 25/2 سازیهای آرامتکنیک

 

و کنترل با  یشدو گروه آزما ينب هايتفاوت ،يجهت آزمون معنادار

 گزارش شده است.  3جدول در  آزمونيشاثر پ تعدیل

به عنوان متغير  آزمونيشاثرات پ تعدیلبعد از  3با توجه به جدول 

با سطح معناداري گروه  ارتباطي ايهمتغيرهاي آموزش مهارت ،همپراش

و متغيرهاي آموزش مدیریت  (P-Value ≤ 0 /01) 001/0برابر با 

؛ (P-Value ≤ 0/ 01) 001/0گروه برابر با استرس با سطح معناداري 

به عنوان متغير  آزمونيشاثرات پ تعدیلبعد از دهند که نشان مي

 .ردوجود دا و کنترل  یشدو گروه آزما ينب يتفاوت معنادار همپراش،
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 1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 

 

 افزوده یتو آموزش با واقع یآموزش سنت یاثربخشتفاوت گروه ها در  یریچند متغ یانسکووار یلتحل یجنتا -3جدول 

 سطح معناداری F اثر هوتلینگ آماره منبع تغییرات 

 های ارتباطیآموزش مهارت

 (غیر کالمیهمپراش )کالمی و 

 )احترام به مددجو( همپراش

 )پذیرش غیرمشروط( همپراش

 گروه

118 /0 

121 /0 

13/0 

1 /4 

23/1 

34/1 

5 /1 

64/5 

022 /0 

012 /0 

015 /0 

001 /0 

 آموزش مدیریت استرس

 )رفتاری( همپراش

 اندیشی()مثبت همپراش

 زمان()مدیریت مپراشه

 سازی(های آرام)تکنیک همپراش

 گروه

161 /0 

14/0 

125 /0 

15/0 

2 /6 

34/1 

45/1 

6 /1 

43/1 

45/7 

032 /0 

01/0 

02/0 

023 /0 

001 /0 

 گیری:نتیجهبحث و 

هاي پژوهش حاضر نشان داد که برنامه آموزش مدیریت افتهی

وده منجر به کاهش هاي ارتباطي با استفاده از واقعيت افزاسترس و مهارت

استرس و بهبود عملکرد دانشجویان پرستاري بيمارستان فارابي شهرستان 

ها جهت کنترل استرس در شرایطي که بستک، شده است و بر توانایي آن

. همچنين است شوند، اثرگذار بودهمواجه مي 19-با بيماران مبتال به کوید

ن، اثر مثبت داشته است. بر تعامالت و ارتباطات بهتر پرستاران با بيمارا

آموزش با استفاده از واقعيت افزوده نسبت به آموزش سنتي در  بنابراین

( اثر بخشي بيشتري 19-شرایط بحراني حاکم بر جامعه )بحران کووید

هاي آموزشي که با هدف توان گفت که برنامهدارد. در تبيين این نتایج مي

توانند در عين مجازي بودن ميشوند، تر انجام ميیادگيري بهتر و اثربخش

کردن استرس  هاي بهداشتي؛ مدیریتو رعایت فاصله اجتماعي و پروتکل

هاي مؤثري ها روشو بهبود ارتباط کارآموز و مددجو را رقم بزنند، آن

آشتياني و همکاران، فتحيهستند که الزم است مورد توجه قرار گيرند. 

هاي ارتباطي ت استرس و مهارتنيز به بررسي تأثير برنامه آموزش مدیری

بر بهبود سالمت رواني پرستاران و کارکنان بيمارستان پرداختند و بيان 

هاي ارتباطي مبتني بر کردند که برنامه آموزش مدیریت استرس و مهارت

هاي استرس و اضطراب نظریه شناختي رفتاري از طریق کاهش نشانه

بيمارستان را بهبود بخشد تواند سالمت رواني پرستاران و کارکنان مي

[11].  

هاي ارتباطي بر ميزان ثير آموزش مهارتأميرزایي و همکاران، ت

ها استرس ادراک شده را بر روي دانشجویان پرستاري بررسي کردند، آن

هاي ارتباطي در کاهش ميزان استرس ادراک دریافتند که آموزش مهارت

این نتایج با نتایج پژوهش  .[14]ثير دارد أشده در دانشجویان پرستاري ت

هاي ها آموزش مدیریت استرس و مهارتحاضر قرابت دارد و در تمامي آن

است  گرفته ارتباطي پرستاران و دانشجویان پرستاري مورد توجه قرار

در تبيين فرضيه اصلي پژوهش مبني بر اثربخشي  [،11، 13، 14]

موزش با توان گفت که تحقيقات متعددي به اثربخشي آآموزش مي

يد أی، تOzarslanو   Kesimاند.استفاده از واقعيت افزوده اشاره کرده

با محتواي آموزشي، نوع جدیدي از  کنند که ترکيبي از واقعيت افزودهمي

کند و در جهت افزایش اثربخشي و هاي خودکار را ایجاد ميبرنامه

ي حت [،23]کند جذابيت آموزش و یادگيري براي دانشجویان عمل مي

توانند تجربه تعاملي غني با این مي ،اي ندارندافرادي که هيچ سابقه رایانه

هاي آموزشي را از هر نوع آموزش داشته باشند. زیرا واقعيت افزوده محيط

 .[24] کندتر ميتر و تعامليزمان دیگري مولدتر، لذت بخش

ر ثير بأهاي یادگيري از لحاظ تپژوهش در فناوري ،هاي اخيردر سال

زیرا واقعيت  [.25]است  هاي نوظهور متمرکز شدهیادگيري بر فناوري

هاي دنياي واقعي را تقویت کرده و مفاهيم تواند آگاهي از زمينهافزوده مي

هاي هاي خاص کاربر را با استفاده از تجربيات خود در محيطو مهارت

ده نوعي که، واقعيت افزو از آنجایي [.26]یادگيري همه جانبه تقویت کند 

از یادگيري مبتني بر محتوا و تجربيات و یادگيري اکتشافي است، 

دهد. اکثر هاي جدید اطالعاتي را در دنياي واقعي به هم ارتباط ميالیه

هاي مختلف مطالعات تجربي که استفاده از واقعيت افزوده را در زمينه

زوده بر دهند که واقعيت افاند، نشان ميآموزشي مورد بررسي قرار داده

مند که هدف خاصي را در کالس به دنبال یادگيري ساختاریافته نظام

فالحي و همکاران نيز، با مقایسه نظام  [.27]باشد گذار ميأثيردارد، ت

هاي اجتماعي، آموزشي حضوري و الکترونيکي در یادگيري مهارت

د انثر در آموزش اعالم کردهؤاستفاده از محيط یادگيري الکترونيکي را م

[28]. Ternier نيز دليل موفقيت استفاده از واقعيت افزوده در و همکاران ،

دانند که باعث درگيري آموزش را افزوده شدن بعدي به بعد موجود مي
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و  Squire [.29]گردد بيشتر کاربر با محتوا شده و باعث یادگيري بهتر مي

ب بهبود و کنند که آموزش از طریق واقعيت افزوده موجبيان ميهمکاران 

ي برخي تمرینات که در هيچ محيط یادگيري دیگري قابل توسعه

در نتيجه فراگيراني که هم از [. 30]شود سازي نيستند، ميپياده

هاي فيزیکي )آموزش معمولي( در افزارهاي واقعيت افزوده و هم مدلنرم

هایي که تنها از یک مدل بهره کنند، نسبت به آنیادگيري استفاده مي

کنند. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش و برند، بهتر عمل ميمي

بررسي تحقيقات دیگر و توجه به این مسئله که پرستاران در شيوع 

در باالترین سطح استرس شغلي و پریشاني ناشي از آن را در  19-کووید

ي دیگر قرار دارند؛ استفاده از واقعيت افزوده جهت هاگروهمقایسه با 

باشد. هاي ارتباطي ابزاري اثربخش ميوزش مدیریت استرس و مهارتآم

تواند اثربخش اگرچه استفاده از این ابزار در شرایط نرمال نيز همچنان مي

هاي آموزش دانشجویان در جهت مدیریت استرس و بهبود مهارتباشد. 

ارتباطي با بيماران با استفاده از فيلم آموزشي مبتي بر واقعيت افزوده 

تر از آموزش به شيوه سنتي است. با توجه به نتایج پژوهش اثربخش

تواند به عنوان توان گفت که فيلم آموزشي مبتني بر واقعيت افزوده ميمي

وسيله کمک آموزشي مفيد در کنترل استرس دانشجویان پرستاري و 

مورد استفاده قرار 19-ها در بحران کوویدهاي ارتباطي آنبهبود مهارت

است  یيت هایمحدود يز دارايق نين تحقیر مطالعات، ایمانند سا بگيرد.

ن نکته توجه ید به ایج باینتا يدهميرد. در تعميد قرار گيکأد مورد تیکه با

در  يان پرستاریري اتخاذ شده فقط شامل دانشجويگشود که نمونه

ز ين يقات آتيتحق يبرا بنابراینباشد يشهرستان بستک استان هرمزگان م

قرار  يتر مورد بررسن روش آموزش در جامعه بزرگیشود ايهاد مشنيپ

 ين مطالعه با توجه به منابع محدود در دسترس مقطعیا يافق زمان رد.يگ

ج یشد، نتايفي اتخاذ ميو ک يکرد طولیبود. اگر رو يکرد کمیو با رو

 را نشان دهند. يبهتر يهادگاهیتوانستند ديم

 

 تشکر و قدردانی:

ناصر  يآقا ي،جبار يددکتر عبدالحم يآقا يهمکارمؤلفان از 

شهرستان  يفاراب يمارستانب يو کادر پرستار يداخل یرمد ،زادهينحس

 و تشکر ،اندنموده یاريپژوهش  ینبستک که با سعه صدر ما را در انجام ا

 .آورنديبه عمل م قدرداني

 

 ییدیه اخالقی:تأ

 شماره به اخالقي یيدیهأت داراي مطالعه این

IR.HUMS.REC.1399.347 است علوم پزشکي هرمزگان دانشگاه از . 

 

 تعارض منافع:

انجام  یاندر جر يتعارض منافع گونهيچمطالعه حاضر ه یسندگاننو

 اند.آن نداشته یجپژوهش و گزارش نتا

 

 سهم نویسندگان:

ها، ارسال و پيگيري نجيب )نویسنده اول( گردآوري دادهمریم اصغري

سعيد رازقي )نویسنده دوم و مسئول( ویرایش و اصالح  ؛درصد 27 مقاله

نویس شيپور )نویسنده سوم( نگارش پسيما علي ؛درصد 21مقاله نهایي 

 25ها عباس ثابت )نویسنده چهارم( تحليل داده ؛درصد 27اوليه مقاله 

 .درصد

 

 حمایت مالی:

اي حمایت مالي نشده و گونه نهاد یا مؤسسهاین مقاله از طرف هيچ

 تمام منابعمالي آن ار طرف نویسندگان تأمين شده است.

 

Reference 

1. Rajabian Dehzire M, Maghami HR, Ismaili 

Gujar S, Sharifati S. The effect of educational 

augmented reality on lifelong learning and 

learning performance in students. Technology 

of Instruction and Learning. 2016; 3(9):63-91. 

[In Persian] DOI: 

10.22054/JTI.2020.43564.1268  

2. Feng Y, Mueller B. The state of augmented 

reality advertising around the globe: A multi-

cultural content analysis.  J Promot Manag. 

2019; 25(4):453-75.  DOI: 

10.1080/10496491.2018.1448323 

3. Ozdemir M, Sahin C, Arcagok S, Demir MK. 

The effect of augmented reality applications in 

the learning process: A meta-analysis study. EJ. 

EJER. 2018; 18(74):165-86. DOI:  

10.14689/ejer.2018.74.9 

44 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jm

is
.7

.1
.3

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/jmis.7.1.38
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-288-fa.html


 و همکاران نجیباصغریمریم                                                                                                                         دانشجویان یارتباط هایاسترس و مهارت یریتمد

 

 1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یانرسمجله اطالع 

4. Lytridis C, Tsinakos A, Kazanidis I. ARTutor-

an augmented reality platform for interactive 

distance learning. Educ Sci. 2018; 8(1):6. DOI: 

10.3390/educsci8010006 

5. Markamah N, Subiyanto S, Murnomo A. The 

effectiveness of augmented reality app to 

improve students achievement in learning 

introduction to animals. EduLearn. 2018; 

12(4):651-7. DOI: 

10.11591/edulearn.v12i4.9334 

6. Baghianimoghadam MH, Esfandiari R, Nazari 

M. Comparison of the effect of written or 

speech communication skills training of health 

staff on clients' satisfaction of Shiraz health 

centers. TB. 2012; 11(1):32-40. [In Persian] 

7. Maben J, Bridges J. Covid-19: Supporting 

nurses' psychological and mental health. JCN. 

2020; 29(15-16):2742-50. DOI: 

10.1111/jocn.15307 

8. Shirani S, Mohammadi Yousefnejad Y. The 

effectiveness of cognitive-behavioral stress 

management training on work-family conflict, 

organizational commitment and employees' 

perceived stress. J Ind Organ Psychol Stud. 

2018; 5(1):21-36. [In Persian] DOI: 

10.22055/JIOPS.2019.27199.1095  

9. Vanaki Z, Parsa Yekta Z, Kazemnejad AN, 

Heydarnia AR. Interpretation of support for 

cancer patients under chemotherapy: A 

qualitative research.   IJPCP. 2003; 9(1):53-61. 

[In Persian] 

10. Karimi Moonaghi H, Taheri NK, Behnam 

Vashhani H, Vaghee S, Yavari M. The effect of 

communication skills training on the quality of 

nursing care of patients. Evidence Based Care. 

2012; 2(4):37-46. [In Persian] DOI: 

10.22038/ebcj.2013.462  

11. Fathi Ashtiani A, Pirzadi H, Shokoohi-Yekta 

M, Tavallai SA. The influence of teaching 

program of stress management and 

communication skills on improvement of 

mental health of nurses and hospital staff: An 

experimental study. IJN. 2014; 27(90-91):1-13. 

[In Persian] DOI: 10.29252/ijn.27.90.91.1  

12. Rhezaei S, Hosseini AM, Fallahi M. Evaluating 

impact of communication skills training on level 

of job stress among nursing personnel working 

at rehabilitation centers in cities: Ray-Tehran-

Shemiranat.  Tehran Univ Med J. 2006; 

64(1):21-6. [In Persian] 

13. Vaghei S, Mirzaei O, Modares Gharave M, 

Ebrahimzade S. The effect of communication 

skills education on nursing students’ coping 

strategies in stressful situations of clinical 

courses. EBCJ. 2011; 1(1):91-102. [In Persian] 

14. Hirokawa K, Taniguchi T, Tsuchiya M, 

Kawakami N. Effects of a stress management 

program for hospital staffs on their coping 

strategies and interpersonal behaviors. Ind 

Health. 2012; 50(6):487-98. DOI: 

10.2486/indhealth.ms1358 

15. Sarboozi Hoseinabadi T, Askari MR, Miri K, 

Namazinia M. Depression, stress and anxiety of 

nurses in COVID-19 pandemic in Nohe-Dey 

Hospital in Torbat-e-Heydariyeh city, Iran. J 

Mil Med. 2020; 22(6):526-33. [In Persian] DOI: 

10.30491/JMM.22.6.526 

16. Suikkala A, Leino-Kilpi H. Nursing student-

patient relationship. Nurse Educ Today. 2005; 

25(5):344-54. DOI: 10.1016/j.nedt.2005.03.001 

17. Medley CF, Horne C. Using simulation 

technology for undergraduate nursing 

education. J Nurs Educ. 2005; 44(1):31-4. DOI: 

10.3928/01484834-20050101-06 

18. Jackson D, Bradbury Jones C, Baptiste D, 

Gelling L, Morin K, Neville S, et al. Life in the 

pandemic: Some reflections on nursing in the 

context of COVID-19. J Clin Nurs. 2020; 

29(13-14):2041-3. DOI: 10.1111/jocn.15257  

19. Hunziker S, Pagani S, Fasler K, Tschan F, 

Semmer NK, Marsch S. Impact of a stress 

coping strategy on perceived stress levels and 

performance during a simulated 

cardiopulmonary resuscitation: A randomized 

BMC Emerg Med. 2013; 13(1):8. DOI: 

10.1186/1471-227X-13-8 

20. Stuart J, Akinnola I, Guido-Sanz F, Anderson 

M, Diaz D, Welch G, et al. Applying stress 

management techniques in augmented reality: 

Stress induction and reduction in healthcare 

providers during virtual triage simulation. 

Proceeding of the IEEE Conference on virtual 

reality and 3D user interfaces abstracts and 

workshops (VRW); 2020 Mar 22-26; Atlanta, 

Georgia. DOI: 

10.1109/VRW50115.2020.00037 

21. Danaeefard, H, Alvany SM, Azar A. 

Quantitative research methodology in 

Management: A comprehensive approach. 

Tehran: Saffar, Eshraghi; 2008. [In Persian] 

45 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jm

is
.7

.1
.3

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/jmis.7.1.38
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-288-fa.html


 همکاران و نجیبمریم اصغری                                                                                                                        دانشجویان یارتباط یهااسترس و مهارت یریتمد

 

0140دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 

22. Fornell C, Larcker DF. Structural equation 

models with unobservable variables and 

measurement error: Algebra and statistics. J 

Mark Res. 1981; 18(3):382-88. DOI: 

10.1177/002224378101800313 

23. Kesim M, Ozarslan Y. Augmented reality in 

education: current technologies and the potential 

for education.  Procedia Soc Behav Sci. 2012; 

47:297-302.  DOI: 

10.1016/j.sbspro.2012.06.654 

24. Ghare AM, Kazi SI, Khan MA, Rangwala MS, 

Panwala S, Shaikh AS. Augmented reality for 

educational enhancement. IJARCCE. 2017; 

6:232-35. DOI: 10.17148/IJARCCE.2017.6352 

25. Johnson L, Adams Becker S, Estrada V, 

Freeman A. NMC horizon report: 2015 library 

edition. Austin, Texas: The New Media 

Consortium; 2015.  

26. Dunleavy M, Dede C, Mitchell R. Affordances 

and limitations of immersive participatory 

augmented reality simulations for teaching and 

learning. J Sci Educ Technol. 2009; 18:7-22. 

DOI: 10.1007/s10956-008-9119-1 

27. Sommerauer P, Müller O. Augmented reality in 

informal learning environments: A field 

experiment in a mathematics exhibition. 

Comput Educ. 2014; 79:59-68. DOI: 

10.1016/j.compedu.2014.07.013 

28. Falahi M, Zarei Zavaraki E, Nourozi D. 

Comparison of social skills of students in in-

person training and online system. TEJ. 2018; 

12(4):317-27. [In Persian] DOI: 

10.22061/JTE.2018.2459.1629 

29. Ternier S, Klemke R, Kalz M, Van Ulzen P, 

Specht M. ARLearn: Augmented reality meets 

augmented virtuality. J Univers Comput Sci. 

2012; 18(15):2143-64. DOI: 10.3217/jucs-018-

15-2143 

30. Squire KD, Jan M, Matthews J, Wagler M, 

Martin J, DeVane B, et al. Wherever you go, 

there you are: Place-based augmented reality 

games for learning. In: Shelton BE, Wiley DA, 

editors.  The design and use of simulation 

computer games in education. Vol 2. Brill 

Sense; 2007. P. 273-304. DOI: 

10.1163/9789087903121_015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jm

is
.7

.1
.3

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/jmis.7.1.38
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-288-fa.html


 و همکاران نجیباصغریمریم                                                                                                                         دانشجویان یارتباط هایاسترس و مهارت یریتمد

 

 1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یانرسمجله اطالع 

Enhancing stress management training and communication skills of nursing students 

during COVID-19 pandemic based on augmented reality
 

 

Maryam Asghari Najib1         Saeed Razeghi2*         Sima Alipour1             Abass Sabet3              

 
1. PhD Student, Business Management, Faculty of Economics and Management, Semnan University, Semnan, Iran. ORCID: 0000-0002-8403-6136 
2. Department of Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran. 

3. Department of Management, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.  

 

 (Received 23 Feb, 2021 Accepted 15 Jun, 2021) 

Original Article 
 

Abstract 
 

Aim: Managing stress and proper communication with clients is a key element in patient-care. Study 

stress is very common among nursing students during Covid-19 crisis and has weakened trainees' 

relationship with patients. The aim of this study was to develop stress management training and 

communication skills of nursing students during Covid-19 crisis based on augmented reality. 

Methods: In this quasi-experimental study, 46 nursing students undergoing internship at Farabi 

Hospital in Bastak in 2020 were randomly divided into experimental and control groups. The 

experimental group participants received augmented reality-based education, and in the control group, 

education was conducted in the traditional way. The effectiveness of the training was assessed with a 

researcher-made questionnaire and the data were analyzed using SPSS software and independent t-test. 

Results: Augmented reality training was more effective than traditional training and independent t-test 

showed a significant difference between the experimental and control groups (P-Value=0.001). The 

mean scores of communication skills factors and stress management factors increased in the post-test 

compared to the pre-test. The mean scores of behavioral stress management, positive thinking, time 

management and relaxation techniques also increased in the post test. 

 

Conclusion: Training of stress management and communication skills to nursing students based on 

augmented reality can improve learning and increase the effectiveness of training in a stressful hospital 

environment, especially during COVID-19 conditions. 

Keywords: Stress Management, Communication Skills, Augmented Reality, Nursing Students, 

COVID-19. 
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