مقاله پژوهشی

تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبتاندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران در بخش
اورژانس یک بیمارستان آموزشی
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 دریافت مقاله26/11/92 :

 دریافت مقاله اصالح شده27/9/97 :

 پذیرش مقاله27/9/30 :

چکیده
مقدمه :ارتباط صحیح پرستاران با بیماران موجب ارتقای پیامدهای درمانی و افزایش روند بهبوودی بیمواران مویشوود یکوی ا مه تورین
روشهای بهبود مهارتهای ارتباطی بهعنوان بخش مه و ضروری در ارائوه دودمات پرسوتاریح نحووه نوورش و بوا دورد وی نسوبت بوه
پدیدههای مختلف و ایجاد آمادگی ال م درونی برای ایجاد تغییرات مثبت در حو ه شنادتی او است هدف مطالعه حاضرح بررسی تأثیر آمو ش
مشارکتی مهارتهای مثبتاندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان آمو شی منتخب در شهر کرمان بود
روش بررسی :مطالعه تحلیلی حاضر ا نوع مدادلهای بود که بر روی  60پرستار واحد اورژانس بیمارستان آمو شی منتخب بر روی گوروه
آ مایش و کنترل انجام شد ابزار گردآوری دادههاح پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کووئین دام بوود گوروه آ موایش طوی  2جلسوهح آموو ش
مشارکتی مهارتهای مثبتاندیشی را دریافت کردند برای تجزیوه و تحلیود دادههوا ا آ موونهوای آمواری توی مسوتقدح آنوووا و تحلیود
کوواریانس تک متغیری استفاده شد دادهها در نرم افزار آماری  SPSSنسخه  99وارد شدند
یافتهها :میانوین نمره کد مهارتهای ارتباطی گروه آ مایش افزایش یافت بین میانوین نمرات مهارتهای گوش دادنح توانایی دریافت و
ارسال پیامح کنترل عاطفیح ارتباط توأم با قاطعیت و بینش نسبت به فرایند ارتباط پرستاران برحسب عضویت گروهوی در مرحلوه پسآ موون
تفاوت معنیداری وجود داشت ()P<0/05
بحث و نتیجهگیری :با توجه به مؤثر بودن آمو ش مهارتهای مثبتاندیشی در افزایش مهارتهای ارتباطی پرستارانح توصویه مویشوود
تمهیداتی اندیشیده شود تا آمو ش این مهارتها ا ابتدای آمو ش دانشجویان پرستاری فراه شود
واژگان کلیدی :آمو ش مشارکتیح مهارتهای مثبت اندیشیح مهارتهای ارتباطیح پرستارانح بخش اورژانسح بیمارستان آمو شی
ارجاع :صالحی شایسته ،هاشمی فاطمه ،عوض نژاد نصرت ،کرمی رباطی فاطمه .تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبتاندیشی بر مهارتهای ارتباطی
پرستاران در بخش اورژانس یک بیمارستان آموزشی .مجله پژوهشهای سالمت محور 7631؛ .36-13 :)7(4
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 .4کارشناس ارشد ،پایگاه تحقیقات بالینی ،بیمارستان افضلیپور ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
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 .7دانشیار ،دکترای پرستاری ،مرکز تحقیقات سالمت جامعه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران

تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبت اندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

شایسته صالحی و همکاران

مقدمه

اطالعات از سوی بیماران میشود ( .)8در حیطه کاار

مهارتهااای ارتباااطی بااهعنوان ی اک بخاام مه ا

درمانی بهخصوص در تعامل بین پرستار ماددجو

ضر ری در ارائه خدمات پرستاری شناخته میشاوند.

نیز این موضوا مترت

همواره مباحث مختلفی در مورد این که ارتباط ماثرر،

مطالعات مختله گزارش شده است که پرساتاران در

پایه اساس کیفیت خدمات مراقبتهاا را تکا یل

برقراری ارتباط با بیماران خود مک الت زیادی دارند

میدهد ،مطرح بوده است ( .)1،2امر زه آموزش علوم

(.)9،11

پزش ی از آموزشهای تئوری محض بهسوی کسا
مهارتهای انسانی ارتبااطی معطاو

شاده ایان

بوده

علیرغ اهمیت آن ،در

بااا جااود اینکااه حااد د نیماای از د ره آمااوزش
پرستاری در محیطهاای باالینی صاورت مایگیارد

موضااوا از مت یرهااای مااورد قوااا ت در تعیااین

آموزش بالینی میتواند بستری مناس

صالحیت توانایی شاغلین بخم بهداشت درماان

به مهارتهای حرفهای دانکاجویان پرساتاری فاراه

قلمداد مایشاود ()3؛ بناابراین مهارتهاای ارتبااطی

آ رد؛ اما هنوز ه ی ی از خألهای مها در خادمات

باهعنوان ی ای از مه تاارین یژگایهااای الزم باارای

پرستاری ضعه مهارتهای ارتباطی پرستاران اسات

اینگونااه مکاااغل صااه شاادهاند ( .)4مهارتهااای

( Leino-Kilpi Suikkala .)11-13در مطالعاااهای

ارتباطی میان فردی عبارتاند از :مهارت سخن گفتن

کیف ای بااه بررس ای تجربی اات بیماااران دانکااجویان

(کالم ای غیرکالم ای) ،مهااارت گااوش دادن فعااا ،

پرستاری از ارتباط بین خود بیماران پرداختند .نتایج

مهاااارت تفسااایر ساااخنهای مخاطااا  ،مهاااارت

مطالعه آنها بیاانگر ارتباطاات م اانی ی دانکاجویان

شفا ساازی صااحبتهای مخاطا  ،مهااارت سااثا

پرساتاری بااا بیماااران تأکیاد آمااوزش ارزشایابی

در شا ل دادن

پرسیدن ،مهارت تحسین تکویق مهارت بازخورد

دانکجویان بر مهارت ت نی ی

(.)5

تعیین شده برنامه مراقبتی بود (.)14

بار اسااس کارهاای

پرستاران در محیط کار نیازمند برخورد تعاامالت

از طرفی ا رژانس بهعنوان ی ی از بخمهای بسیار

بیشمار ازجمله تعامل باا ساایر پرساتاران ،بیمااران،

مه بیمارستان ،اغل

بهعنوان ا لاین پایگااه مراجعاه

خانواده بیماران ،سوپر ایزرها همچنین افراد دیگری

بیماران با شرایط اضطراری شناخته میشود؛ لذا میزان

در بیمارستان هستند ( .)6مراقبات پرساتاری ی ای از

فکار عصبی استرس باالیی در این بخم بر کارکنان

مه ترین جنبههای موجاود در کاار باالینی باه شامار

به یژه پرساتاران ارد مایشاود ()15؛ بناابراین در

برقراری ارتباط صحیح ،اررات مثبتی بر بیماران دارد

توانمنادیهاا مهارتهاای متعاددی جهات کنتار

از جمله بهبود عالئ حیاتی ،کاهم درد اضاطرا،،

فکارها تنمهاای ارده در ایان بخام باشاند کاه

افزایم رضاایتمندی ،ارتقاای پیامادهای درماانی

داشااتن مهارتهااای ارتباااطی مااثرر ی اای از ایاان

مکارکت بهتر در برنامههای درمانی از سوی دیگار،

توانمندیها به شمار میر د (.)16،17

اختال در ارتباط ،منجر به اشتباه در تکخیص ،کاهم

لز م برقراری ارتباط صحیح بهعنوان عنصری اصلی

مکااارکت بیمااار در درمااان کاااهم میاازان ارائااه

برای انجام مراقبتهای پرستاری بارهاا ماورد تأکیاد
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میر د (.)7

چن این محیطاای ،پرسااتاران شاااغل بایااد مجهااز بااه

تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبت اندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

شایسته صالحی و همکاران

قرار گرفته است .برخای از صااح نظران پرساتاری،
توانااایی برقااراری ارتباااط مناس ا

را قلاا

تمااامی

مثل انگلستان است (.)22
قتی زمان کافی صار

برقاراری ارتبااط مناسا

مراقبتهااای پرسااتاری م ایداننااد ( .)18از آنجااا کااه

مثرر با مددجو نکود ،پیامادهای بسایاری باه هماراه

کاهم

خواهااد داشاات .ای ان پیاماادها نااهتنها جنبااه ر ان ای

مهارتهای ارتباطی پایین در پرستاران موج

بازده کاری کیفیت خدمات ارائهشده باه بیمااران

(رضایتمندی) رفتااری (ت میال د ره درماان) دارد

به دنبا آن نارضایتی از خدمات پزش ی میشود از

بل ااه جنبااههای جساامی ماننااد بهبااود شاااخصهای

همه مه تر مراجعین اصلی پرستاران یعنی مددجویان

سالمت میزان بهبودی را شامل میشود ( .)23شایان

بیماران تحت تأریر قرار میگیرند؛ بنابراین شاناخت

ذکر است که برقراری ارتباط صاحیح در ماراجعین

بهبود مهارتهای ارتباطی در ارتقای سطح کیفیات

اررات مثبتی مانناد بهباود عالئا

خدمات ضر ری است.

حیاتی ،کاهم درد اضطرا ،،افزایم رضایتمندی

امر زه آموزش علوم پزش ی از آموزشهای تئوری
محض بهسوی کس

بیماران از یکطر

مکارکت بهتر در برنامههای درمانی را به دنبا دارد

مهارتهای انساانی ارتبااطی

از سوی دیگر ،اختال در ارتباط ،منجر باه اشاتباه در

شااده ای ان موضااوا از مت یرهااای مااورد

تکخیص ،کاهم مکارکت بیمار در درماان کااهم

قوا ت در تعیین صالحیت توانایی شاغلین بخام

میزان ارائه اطالعات موردنیاز از سوی بیماران میشود

بهداشات درماان قلمااداد مایشاود ()13؛ بنااابراین

(.)24

معطااو

مهارتهای ارتباطی باهعنوان مه تارین یژگای الزم

ی ای از مه تاارین ر شهااای بهبااود مهارتهااای

برای شاغلین مراقبتهای بهداشتی -درمانی توصایه

ارتباطی ،توجه دادن فرد به قدرت تف ر ،نحوه نگرش

شااده اساات ( )19کااه حتاای در برخاای مطالعااات،

ایجااد

بازخورد ی نسبت به پدیدههای مختله

مهارتهای ارتباطی نوعی مهارت انطبااقی در جهات

آمادگی الزم در نی بارای ایجااد ت ییارات مثبات در

تعدیل استرس ش لی کارکنان نیز معرفی شاده اسات

حوزه شناختی ا است .هرگونه ت ییر در نگرشهاا

( .)21همچنین تحقیقات متعدد همواره نکان دادهاناد

بازخوردهای فرد نسبت باه خاود محایط اطارا ،

که توانایی ارائهدهنده خدمات بهداشاتی در برقاراری

مقدمهای برای خودپنداری مثبت ت ییر رفتار خواهد

ارتباط مناس

باا ماراجعین نقام تعیینکننادهای در

میزان رضایتمندی مراجعین خواهد داشت (.)21

بود (.)25
خوشبختانه ر انشناسان به نحوه ت ییر دادن بادبینی

بهعنوان بخم مهمی از برنامههای آموزشای کارکناان

زمینه ت ییر دادن عادتهاای ف اری ناساازگارانه کاه

سااالمت ،نگراناایهااای زیااادی در مااورد ضااعه

بس ایاری از افااراد بااه هنگااام ش ساات در دام آنهااا

مهارتهای ارتباطی بهکارگیری آن جاود دارد ،تاا

میافتند ،باه ر شهاای مفیادی دسات یافتاه اسات.

کارکناان

بررسیها نکان داده است که میتوان مهارتهای الزم

مراقبتهااای سااالمت از جملااه پرسااتاران ،از مااوارد

برای برخاوردار باودن از خاوشبینی مثباتنگاری

اصلی در ش ایت مرتبط با مراکاز بهداشاتی ککاورها

همراه با انعطا پذیری مبتنی بر اقعیت را به افاراد

حدی که برقراری ارتباط نامناس
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علیرغ اهمیت اساسی آموزش مهارتهای ارتباطی،

منفینگری دست یافتهاند .ر انشناسی شناختی ،در

تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبت اندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

شایسته صالحی و همکاران

آموزش داد آنهاا را در برابار مساائل مکا الت

عزتنفس ( )3، 31-37تأریر داشته اسات .عاال ه بار

ایمنسازی ر انی کرد ( Seligman .)26معتقد است

این ،نتایج برخی از پژ همهاا نکاان داده اسات کاه

این که فرد چگونه قایع یا پیکامدهای ر زانه زندگی

خوشبینی تأریر مثبتی بر ر اباط مثبات پرساتاران باا

خود را تفسیر میکند ،به ساالمت ر انای ا بساتگی

دیگران دارد (.)38

دارد .به گفته ی اگر افسردگی قابل آماوختن باشاد،

بخم ا رژانس به عنوان ی ی از بخمهاای بسایار

خوشبینی ه قابال یاادگیری اسات ( .)27آماوزش

مه بیمارستان اغل

به عنوان ا لاین پایگااه مراجعاه

مهارتهای خوشبینی به افراد کمک میکند تا خاود

بیماران با شرایط اضطراری شناخته میشود؛ لذا میزان

را بهتر بکناسند درباره نظریه خود درباره خویم

فکار عصبی استرس باالیی در این بخم بر کارکنان

درباره جهان (زندگی) کنج ا ی به خار دهناد .در

به یژه پرستاران ارد مایشاود ()15؛ بناابراین در

مثباتاندیکای ،افاراد تکاویق

چن این محیطاای ،پرسااتاران شاااغل بایااد مجهااز بااه

آموزش خاوشبینی

م ایشااوند تااا تجربااههای مثباات خااو ،خااود را

توانمندیها

بازشناسند نقم آنها را در افزایم ارتقای احترام

فکارها تنمهاای ارده در ایان بخام باشاند کاه

خود عزتنفس بازشناسی کنند .در عینحا توانایی

داشااتن مهااارتهااای ارتباااطی مااثرر ی اای از ایاان

کنناد.

توانمندیها به شمار میر د ()17؛ بنابراین باا توجاه

شناخت جنبههای مثبت دیگران را نیاز کسا

مهاارتهاای متعاددی جهات کنتار

آنها همچنین میآموزند تا در جهاان موضاعی فعاا

به تأریری که مهارتهای ارتباطی ضعیه بار کیفیات

اتخاذ کنند زندگی خود را شخصاً ش ل دهناد ،ناه

ارائه خدمات به بیماران دارند باا توجاه باه پاایین

اینکه هر آنچه بر سرشان میآیاد ،بهگوناهای منفعال

بودن سطح خوشبینی در پرستاران ،پاژ هم حاضار

بپذیرند .بهعال ه آنها از طریق آموزش این مهارتها

تااأریر آمااوزش مکااارکتی مهارتهااای

میتوانند ارتباط میان اف ار ،احساساات

رفتارهاای

خود را درک کنند (.)28

بااا هااد

مثبتاندیکی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران بخام
ا رژانس انجام شد.

آموزش خوشبینی بهصاورت طارح قاایع ساخت
زندگی گذشته تعدیل آنها با تعیین اهادا

مثبات

روش بررسی

زندگی بهزیستی افراد ارربخم بوده است (.)29،31

ر ی پرستاران یک بیمارساتان آموزشای منتخا

در

در پژ همهای مختله که ر ی کارکناان شااغلین

شهر کرمان انجام شاد .جامعاه آمااری پاژ هم61 ،

دارای شرایط ش لی دشوار انجام شاده اسات ،میازان

پرستار بخم ا رژانس بیمارستان شهید بااهنر کرماان

خوشبینی پایینی گزارش شده است که این میزان در

در سا  1396بودند که به ر ش سرشماری انتخاا،

پرستاران خی تار اسات ( .)29مطالعاات نکاان داده

شاادند بااا رضااایت آگاهانااه ارد مطالعااه شاادند.

اسااات کاااه مثباااتاندیکااای بااار خودکارآمااادی

پرستاران بهطور تصاادفی باه د گار ه آزماایم (31

اعتمادبهنفس ،کاهم اضطرا،

استرس ،فرساودگی

ش لی پرستاران ،شادکامی ،ک ر یی ،انگیزه پیکرفت
33

نفر) کنتر ( 31نفر) تقسی شدند از طارح پایم
آزمون پس آزمون استفاده شد .معیارهاای ر د باه
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برای آینده بر افزایم خود ارربخکی ،معنا امیاد باه

مطالعه تحلیلی حاضر از نوا مداخلاهای باود کاه بار

تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبت اندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

شایسته صالحی و همکاران

مطالعه عبارت بودناد از :داشاتن لیساانس پرساتاری،

مقااااادار عاااااددی شااااااخص (Kaiser-Meyer-

داشتن تمایل باه هم ااری ،کاار کاردن منحصاراً در

 KMO)Olkinبرابر با  1/71گزارش شد (.)39

بخم ا رژانس.

آزمایم) ،آزمودنیها

بعد از تک یل گر هها (کنتر

در ایاان مطالعااه یژگاایهااای دموگرافیااک نظیاار

به اطاقهاای مخصاوص هادایت شادند باه آنهاا

جنسیت ،ضعیت تأهل ،ساطح تحصایالت ساابقه

پرسکنامه جهت سانجم مهاارتهاای ارتبااطی باه

خدمت مدنظر بودند .ابزار گردآ ری دادهها پرسکنامه

عنوان پیم آزمون داده به آنهاا اطمیناان داده شاد

تجدیدنظر شده مهارتهای ارتباطی بود کاه در ساا

جوا،هایی که میدهناد؛ محرماناه خواهناد ماناد .از

 2114توسط کاوئین دام بارای سانجم مهارتهاای

آن ها درخواست شد که با اطمینان خااطر صاادقانه

ارتباطی در بزرگساالن ابداا شد .این پرسکنامه دارای

به سثاالت پاسخ دهند.

 34سثا است کاه مهارتهاای ارتبااطی را ارزیاابی

پااس از گاارفتن پیمآزمااون از نمونااهها ،مداخلااه

میکند .ابعاد پرسکنامه عبارت بودناد از :بعاد گاوش

آموزش مکاارکتی مهارتهاای مثباتاندیکای در ناه

ارساا پیاام (9

جلسه د ساعته بهصورت هفتهای یکباار اجارا شاد

سثا ) ،بینم نسابت باه فرایناد ارتبااط ( 5ساثا )،

(جد

 .)1یک ماه بعد از اتماام آماوزش مکاارکتی

کنتر عاطفی ( 9سثا ) ارتباط توأم با قاطعیات (5

مهارتهای مثبتاندیکی برای گر ه آزمایم ،هار د

سثا ) ( .)39امتیازدهی به سثاالت بر اساس اساتفاده

گر ه آزمایم کنتر توسط پرسکنامه مهاارتهاای

از مقیاس پنجدرجهای لی رت بود کاه گزیناه هرگاز،

ارتباطی کوئین دام ،مجادداً ماورد پاس آزماون قارار

یک امتیاز گزینه همیکه 5 ،امتیااز داشات .میاانگین

گرفتند .تجزیه تحلیل دادهها با استفاده از ر شهاای

نمره مهارتهای ارتباطی در سه سطح ضاعیه (-71

آمار توصیفی (میاانگین

معیاار) آزماون

 ،)31متوسااااط ( )71-111خااااو)111-151( ،

تحلیلی کو اریانس یک مت یری ،تی مساتقل آناو ا

طبقهبندی شد .پایایی این پرسکنامه در مطالعه حسین

صورت گرفت .بهمنظور رعایت مفر ضههای تحلیال

چاری فداکار برخوردار رابت شد آلفای کر نباخ،

کو اریانس ،مفر ضههای ایان آزماون باا اساتفاده از

برابر با  1/69بود .به منظور بررسای ر ایای ساازهای

آزمااون

دادن ( 6سثا ) ،تواناایی دریافات

آزمااون شاااپیر  -یلااک

انحارا

آزمااون لااون

مهارتهای ارتباطی ،با استفاده از شیوه آماری تحلیال

گرفتند .دادهها در نرمافازار آمااری  SPSSنساخه 22

عاملی از ناوا تأییادی باه ر ش مثلفاهای اصالی،

ارد شدند .سطح معنیداری  1/15در نظر گرفته شد.

فصلنامه علمیژپوهشاهی سالمت محور
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آزمون مهاارتهاای ارتبااطی نیاز سااختار عوامال

همگنی شی
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رگرسیون ماورد بررسای تأییاد قارار

تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبت اندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

شایسته صالحی و همکاران

جدول  :1محتوای جلسات آموزش مشارکتی مهارتهای مثبت اندیشی
جلسات

هدف

تکلیف

اول

معرفی و ایجاد رابطه ،تعیین چارچوبها و قوانین گروه ،بیان کلی راجع به اهداف مشاوره

نمونههایی از افکار مثبت و منفی و رفتارهایی که متناسب با آن انجام

دوم

آشنایی با معنا و مفهوم مثبتاندیشی (تعریف ،توضیح ،مثال)

سوم

نوشتن نقاط مثبت و نیز نقاط قوت در ارتباطات با دیگران

تا چه میزان در کارهای گروهی مشارکت میکنم و چگونه؟

چهارم

نوشتن عناوین تجربه و خاطرههای مثبت مرتبط با بخش اورژانس

پنج عامل مثبت را در بخش اورژانس خود فهرست کنید .شامل افراد ،

پنجم

بررسی نقاط و تجربههای مثبت ذکرشده

ششم

بازگویی تجربههای مثبت و ارتباطات با دیگران

از گروه خواسته میشود که نگرانیهای خود را بیان کنند.

هفتم

مثبت بودن را از طریق نهادینه کردن استراتژیهای تفکر مثبت در زندگی ،استمرار در تمرین

هر روز خود را با فکری مثبت و امید به آینده شروع کنید.

افکار مثبت ،فرصتهای تفکر مثبت و از طریق کنار آمدن و سازگاری با مشکالتی که

 )7خود را یادداشت کنید.

نمیتوانیم آنها را حل کنیم بیازماییم.

 )2موانع رفتار و تفکر مثبت را فهرستوار بنویسید.

هشتم

آموزش شیوه توقف فکر ،آرامسازی ذهن ،مثبت زندگی کردن را بیاموزیم

هر روز خود را با فکری مثبت و امید به آینده شروع کنید.

نهم

جمعبندی و رسیدن به نقاط مثبت اصلی

دادهاید را بیان کنید.
از اعضا درخواست خواهد شد تا یک فکر منفی خود را که مکرر به
ذهنشان خطور می کند انتخاب کنند ،به معنای آن بیندیشند تا به باور
اصلی زیربنای فکرشان برسند.

فعالیتها و ....
برای جلسه بعد فهرستی از کلمات مثبت را در زندگی خود تنظیم کنید
و آنقدر آن را تکرار کنید تا ملکه ذهن شما و جزء دامنه لغات شما
شود.

 )7مشکالت خود را یادداشت کنید
 )2موانع رفتار و تفکر مثبت را فهرستوار بنویسید.

در این مطالعه  41درصد پرستاران ،مرد  61درصاد

نمره کل مهارتهای ارتباطی گر ه آزماایم در پاس

آنها زن بودند 71/7 .درصد پرستاران متأهال بودناد.

آزمون افزایم یافت در ضعیت خو ،قرار گرفت

 63/3درصد پرستاران دارای مدرک تحصیلی لیسانس

( .)121/23 ±7/78همچناااین میاااانگین نماااره کااال

بودند .بیکترین تعاداد پرساتاران ( 31درصاد) دارای

مهارتهای ارتبااطی گار ه کنتار در پیمآزماون

سابقه خدمت  7-9سا بودند .میانگین سنی پرستاران

پسآزمون تفا ت چکمگیری نداشت .کمترین میازان

 2نکان

ت ییر بعد از آماوزش مهاارتهاای ارتبااطی در بعاد

م ایدهااد می اانگین نمااره کاال مهارتهااای ارتباااطی

«ارتباط توأم با قاطعیت» در گر ه آزمایم بیکاترین

پرسااتاران گاار ه آزمااایم در پ ایم آزمااون در حااد

میزان ت ییر در بعد «توانایی دریافت ارسا پیام» در

 33/78 ±4/99سا بود .همانطور که جد

متوسااط بااود ( .)75/23 ±9/16پااس از شاارکت در

31

همین گر ه بود (جد

.)2
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یافتهها

د رههای آموزش مهارتهای مثبتاندیکی ،میاانگین

تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبت اندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

شایسته صالحی و همکاران

جدول  :2ميانگين نمرات پيشآزمون و پسآزمون مهارتهای ارتباطی در دو گروه از پرستاران مورد بررسی
پیشآزمون

پسآزمون

گروه مورد بررسی

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

آزمایش

74/26 ±6/33

24/10 ±6/61

کنترل

74/16 ±4/37

76/26 ±4/63

آزمایش

71/70 ±6/14

21/10 ±6/31

کنترل

71/26 ±4/17

71/60 ±4/13

آزمایش

73/33 ±6/16

21/16 ±6/71

کنترل

73/36±6/31

73/33 ±6/40

آزمایش

72/66 ±2/10

71/30 ±2/30

کنترل

72/43 ±2/61

72/23 ±7/11

آزمایش

77/30 ±6/61

27/70 ±2/12

کنترل

72/33 ±6/61

72/16 ±2/10

آزمایش

16/26 ±3/73

727/26 ±1/11

کنترل

13/16 ±3/70

11/60 ±1/46

ابعاد مورد بررسی
مهارت گوش دادن
توانایی دریافت و ارسال پیام
کنترل عاطفی
ارتباط توأم با قاطعیت
بینش نسبت به فرآیند ارتباط
مهارتهای ارتباطی (کل)

تأریر آموزش مهارتهای مثبتاندیکی بر مهارتهای

معنیدار نبود .تأریر آموزش مهارتها در افراد مجرد

مرد تفا ت چندانی

لیسانس بیکتر بود ( .)P>1/15افرادی که  7-9سا

ارتباطی در پرستاران زن

نداشت ( .)P=1/98در گر ه سنی  25-35سا  ،تأریر

سابقه خدمت داشتند بیکتر تحت تأریر آموزش

آموزش مهارتهای مثبتاندیکی بر مهارتهای

مهارتهای مثبت اندیکی بودند (.)P=1/79

ارتباطی بیکتر بود؛ اما این اختال

از لحاظ آماری

جدول  :3ارتباط بين متغيرهای دموگرافيک با ميانگين مهارتهای ارتباطی در پس آزمون در پرستاران مورد بررسی
میانگین نمره مهارتهای ارتباطی

P-value

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

گروه سنی

میزان تحصیالت

سابقه خدمت

فصلنامه علمیژپوهشاهی سالمت محور

زن

33/47 ±22/14

26-66

702/60 ±22/11

63-46

36/36 ±24/73

مجرد

706/00 ±27/36

متأهل

31/36 ±24/74

لیسانس

33/32 ±26/23

فوق لیسانس

31/40 ±20/43

 7-6سال

36/32 ±24/16

 4-3سال

33/11 ±27/66

 1-3سال

706/61 ±27/31

 70-72سال

700/33 ±21/21

–سال چهارم  /شماره / 1بهار 1931

0/71
0/46
0/17

0/13
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وضعیت تأهل

مرد

33/23 ±24/11

0/31

تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبت اندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

رگرسیون باید مقدار F

برای اربات همگنی شی

شایسته صالحی و همکاران

نکان میدهد در همه ابعاد موردبررسی ،ارتباط آماری

تعامل بین مت یر کم ی (نمرات پیم آزمون)

معنیداری بین تعامل گر ه

مستقل (نمرات پس آزمون) در گر ه (مداخله

نداشت ()P>1/15؛ بنابراین شی

کنتر ) محاسبه شود .همان طور که نتایج جد

مت یرها همگن بود (جد

4

پیم آزمون جود
رگرسیون بین

.)4

جدول  :4بررسی همگنی شيب رگرسيون مهارتهای ارتباطی پرستاران
ابعاد مورد بررسی

منابع

F

P-Value

مهارت گوش دادن

پیشآزمون

410/166

0/007

تعامل گروه و پیشآزمون

7/142

0/732

پیشآزمون

7600/614

0/007

تعامل گروه و پیشآزمون

0/003

0/363

پیشآزمون

160/473

0/007

تعامل گروه و پیشآزمون

7/310

0/733

پیشآزمون

14/721

0/007

تعامل گروه و پیشآزمون

0/436

0/433

پیشآزمون

270/210

0/007

تعامل گروه و پیشآزمون

0/340

0/421

مهارت توانایی دریافت و ارسال پیام

مهارت کنترل عاطفی

ارتباط توأم با قاطعیت

بینش نسبت به فرایند ارتباط

 5نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی

داد که از مفر ضه برابری اریانس تخطی صورت

جد

اریانس پسآزمون مهارتهای ارتباطی پرستاران را

نگرفته نکان دهنده برقرار بودن این مفر ضه در این
زیر مقیاسها بود.

نکان میدهد .سطح معناداری بزرگتر از  1/15نکان

جدول  :5بررسی تأثير آموزش مهارت مثبت اندیشی بر ميزان نمرات مهارتهای ارتباطی پرستاران
متغیر
مهارت گوش دادن

مهارت کنترل عاطفی
مهارت ارتباط توأم با قاطعیت
بینش نسبت به فرایند ارتباط

10

عضویت گروهی

167/267

0/001

خطا

-

-

عضویت گروهی

7630/317

0/001

خطا

-

-

عضویت گروهی

366/664

0/001

خطا

-

-

عضویت گروهی

640/262

0/001

خطا

-

-

عضویت گروهی

124/376

0/001

خطا

-

-
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مهارت توانایی دریافت و ارسال پیام

منابع تغییرات

F

P-Value

تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبت اندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

شایسته صالحی و همکاران

بحث و نتیجهگیری

عقیده  ، Kim Killamمثبتاندیکی یک مثلفه

افراد به اسطه مهارتهای ارتباطی میتوانند درگیر

تأریرگذار در جنبههای مختله زندگی است ()44

فرآیند ارتباط شوند .فرآیندی

تعامالت بین فردی

که طی آن ،اطالعات ،اف ار

احساسات خود را از

تف ر غیرمنطقی در بسیاری از موارد موج

ر ان

رنجوری اختال ارتباطی میشود (.)45

طریق مبادله کالمی

غیرکالمی با ی دیگر در میان

در مطالعه حاضر ،آموزش مهارتهای مثبتاندیکی

میگذارند ( .)41هد

پژ هم حاضر ،بررسی تأریر

باعث ت ییرات زیادی در توانایی دریافت ارسا پیام

آموزش مکارکتی مهارتهای مثبتاندیکی بر ارتقای

در پرستاران گر ه آزمایم شد .یعنی پیام با احتما

مهارتهای ارتباطی پرستاران بخم ا رژانس

بیکتر ی به مخاط

بیمارستان شهید باهنر کرمان در سا  1396بود .نتایج

تأریر گذاشت

پژ هم نکان داد آموزش مهارتهای مثبتاندیکی

بنابراین نمره توانایی دریافت

بر بهبود مهارتهای ارتباطی پرستاران تأریر مثبتی

آزمون باال بود .نتایج مطالعه احمدی

انتقا یافت

به نحوی در ی

ع سالعمل ا را در پی داشت؛
ارسا پیام در پس
هم اران،

داشت .به گونهای که میانگین مهارتهای ارتباطی

نور زینیا

پرستاران در پس آزمون ،در ضعیت خوبی قرار

مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)46،47،51در

داشت .مهارت ارتباطی خو ،به پرستاران کمک

ارسا پیام

میکند ر ابط سال

رضایتبخکی با بیماران سایر

فاتحی از این نظر با نتایج

هم اران

مطالعه آنها نیز ،نمره توانایی دریافت
باالتر از حد متوسط بود.

افراد داشته باشند .در حالی که مهارتهای ارتباطی

این در حالی بود که آموزش مهارتهای

ضعیه میتوانند منجر به گونهای سوءتفاهمات

مثبتاندیکی ت ییر زیادی در بعد ارتباط توأم با

احساسات منفی شوند .در مر ر مطالعات انجام شده،

قاطعیت ایجاد ن رد .در مطالعه آصهزاده هم اران

پژ هم مکابهی که به بررسی تأریر مثبتاندیکی بر

نیز مهارت ارتباط توأم با قاطعیت با اختال

بسیار

بهبود مهارتهای ارتباطی پرستاران بپردازد ،یافت

جزئی کمتر از حد متوسط بود ( .)48مهارت ارتباط

نکد؛ اما مطالعات دیگر ،تأریر مثبتاندیکی را بر سایر

توأم با قاطعیت ،توان ابراز عقاید احساسات خاصی

مهارتها سنجیده بودند .برای نمونه ،مطالعه

بودن ،گاهی ا قات با

هم اران تأریر مثبتاندیکی را بر

صفارحمیدی
ادراک شایستگی

بدسرپرست نکان داد (Seligman .)41

هم اران در پژ هم خود به این نتیجه رسیدند که
مثبتنگری بر بهبود مهارتهای اجتماعی تأریر
بسزایی دارد ( .)42خوشبینی

مثبتاندیکی بر

هنجارهای

گر هی

همخوانی

ندارد

مک لگکایی ،رهبری ،تفویض ،مدیریت تواد

نیز
تی

سازی ،عال ه بر صالحیت بالینی برای پرستاران
مسئو شیفت مه شناخته شدهاند (.)49
در این مطالعه ،میانگین مهارتهای ارتباطی
پرستاران مرد زن در پس آزمون تقریباً ی سان بود

سبک زندگی ،تقویت مهارت حل مسئله ،سازش

تفا ت معنیداری نداشت .در مطالعه فاتحی میانگین

به طور کلی بر

مهارتهای ارتباطی در زنان بیکتر از مردان بود؛ اما

ر ان فرد تأریر زیادی دارد ( .)43به

از لحاظ آماری معنیدار نبود ( .)51در

یافتگی اجتماعی ،انعطا پذیری
سالمت جس

فصلنامه علمیژپوهشاهی سالمت محور
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هم اران ،مردان از مهارتهای

برحس
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کنتر ) در

عوویت گر هی (گر ه آزمون

ارتباطی بهتری نسبت به زنان برخوردار بودند (.)46

مرحله پسآزمون تفا ت معنیداری جود داشت.

نتایج مطالعه براتی هم اران نکان داد که سطح کلی

یعنی آموزش مکارکتی مهارتهای مثبتاندیکی بر

نمرات مهارتهای ارتباطی کارکنان زن نسبت به

مهارتهای گوش دادن ،توانایی دریافت

ارسا

کارکنان مرد حرفههای پزش ی بیکتر بود (.)51

پیام ،کنتر عاطفی ،ارتباط توأم با قاطعیت

بینم

مطالعه صادقی شرمه هم اران نیز نکان داد میانگین

نسبت به فرایند ارتباط پرستاران مثرر بود؛ بنابراین

مهارتهای ارتباطی پرستاران مرد بیکتر از پرستاران

ضعه مهارتهای ارتباطی

زن بود (.)52

شناسایی نقاط قوت
پرستاران

راههای افزایم این مهارتها میتواند

در مطالعه حاضر ،میانگین مهارتهای ارتباطی در

زمینههای الزم برای رفع موانع فردی

سازمانی

افراد با مدرک لیسانس بیکتر از افراد با مدرک

ارتقای مهارتهای ارتباطی را برطر

نماید .با

فوقلیسانس بود .این نتایج برخال

نتایج مطالعه

افزایم مهارتهای مثبتاندیکی در پرستاران،

از

باعث ایجاد

فاتحی بود ()51؛ اما در هر د مطالعه این اختال

مهارتهای ارتباطی آنها افزایم یافته

لحاظ آماری معنیدار نبود .شاید ی ی از دالیل این

انگیزه کار کردن در آنها جلوگیری از ترک یا جابه

امر این است که افراد با مدرک لیسانس به دلیل این

جایی محل خدمت آنها میشود .در اقع تمایل به

که تمایل به جذ ،در احدهای بیمارستانی دارند

گوش دادن با دقت به بیمار ،جزء عناصر حیاتی در

نسبت به ارتباطات خود ،بیکتر حساس هستند

ارتقای خوشبینی درمانی ایجاد ت ییر بر اساس این

سعی میکنند با افزایم مهارتهای ارتباطی خود،

ر ی رد است (.)53-55

فرصتهای ش لی بیکتری برای خود فراه کنند.
همانطور که نتایج نکان داد میانگین مهارتهای
ارتباطی در افراد  25-35ساله ،افراد مجرد

افراد با

سابقه خدمت  7-9سا بیکتر بود؛ اما این تفا تها
از لحاظ آماری معنیدار نبودند .شاید بتوان این طور
توجیه کرد که افراد با سن باالتر ،به دنبا
فرسودگیهای ش لی ،دچار بیانگیزگی برای استفاده
سابقه کاری کمتر ،سعی در به دست آ ردن تجربه
ارتقای جایگاه خود دارند؛ بنابراین در ب ارگیری
مهارتهای ارتباطی ،بیکتر تالش می کنند.
بین میانگین نمرات مهارتهای گوش دادن ،توانایی
دریافت

ارسا پیام ،کنتر عاطفی ،ارتباط توأم با

قاطعیت

بینم نسبت به فرایند ارتباط پرستاران

12

برای توسعه مهارتهای مثبتاندیکی

مهارتهای

ارتباطی پرستاران ،به طور صحیح برنامهریزی شود.
کارگاههای آموزشی مثرر با حوور اساتید مجر ،در
زمینه افزایم مهارتهای مثبتاندیکی

مهارتهای

ارتباطی برگزار شود .موانع افزایم مهارتها در
پرستاران ،شناسایی

برطر

شوند .جلسات ه

اندیکی پرستاران برگزار شوند

از تجار ،موفق

برای افزایم مهارتهای پرستاران استفاده شود .بر
آموزش مهارتهای مثبتاندیکی

تأریر آنها بر

مهارتهای ارتباطی در آموزش دانکجویان پرستاری
تأکید شود .موضوا مهارتهای مثبتاندیکی ،در
پژ همهای پرستاری ،مورد تأکید قرار گیرد.
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از مهارتهای ارتباطی میشوند .از طرفی افراد با

پیشنهادها

تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبت اندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

 از کلیه افراد در دانکگاه آزاد.(خوراسگان) بود
اسالمی احد اصفهان (خوراسگان) پرستاران بخم

شایسته صالحی و همکاران

 م انیس های حمایتی،سیاستگذاران حوزه سالمت
ارتقاء برای

ا رژانس بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان که در
،هم اری نمودهاند

گردآ ری مطال

قدردانی

انگیزشی مانند تکویق

.پرستاران شایسته در نظر گیرند

تد ین مقاله

.تک ر به عمل میآید
تضاد منافع

در این پژ هم تواد منافعی بین نویسندگان جود
.نداشت

سپاسگزاری

این مطالعه حاصل پایاننامه دانکجویی رشته ر ان
کداخالق

با

پرستاری

IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1396.1
 در دانک ده23811411952111 کد شناسایی
احد اصفهان

پرستاری دانکگاه آزاد اسالمی
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Abstract
Background & Objectives: Correct relationship between nurses and patients will improve
the therapeutic outcomes and improve the patient's recovery process. One of the most
important items in improving communication skills, as an essential part of providing nursing
services, is the attitude and feedback of nurse to various phenomena and to create the
necessary internal preparation for making positive changes in cognitive domain. This study
aimed to investigate the effect of participatory teaching of positive thinking skills on
communication skills of nurses in the emergency department of a selected hospital in Kerman
city.
Methods: This analytical study was an interventional study and it was conducted on 60
nurses at the selected educational hospital divided into the two groups of experimental and
Control. Queendom Communication Skills Questionnaire was used for data collection. The
experimental group received positive thinking skills education during 9 sessions. Independent
t-test, ANOVA and single-variable covariance analysis test were used for data analysis. Data
were entered into SPSS version 22.
Results: Mean of total score of communication skills increased in the experimental group.
Based on the post-test results, there was a significant improvement in the mean scores of
listening skills, the ability to receive and send messages, emotional control, connection with
decisiveness and insight into the communication process of nurses based on their group (P
<0.05).
Conclusion: Considering the effectiveness of teaching positive thinking skills in increasing
nurses' communication skills, it is recommended to provide training for these skills from the
beginning of nursing students’ education.
Keywords: Participatory Education, Positive Thinking Skills, Communication Skills, Nurses,
Emergency Department, Teaching Hospital
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