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مقدمــه :نحــوه ارتبــاط پرســتاران بــا کــودک و خانــواده ،میتوانــد در تنــش ناشــی از بســتری شــدن کــودکان
مؤثــر باشــد .هــدف ایــن مطالعــه تعییــن مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بــا مــادران و کــودکان بســتری حیــن
انجــام مراقبتهــای پرســتاری در بخشــهای کــودکان مرکــز آموزشــی درمانــی بعثــت همــدان بــود.
روش کار :در ایــن مطالعــه توصیفــی – تحلیلــی 22 ،پرســتار کــودکان بــه روش سرشــماری انتخــاب و ســپس
بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده  330مهــارت ارتباطــی بــا کــودکان بســتری و  330مهــارت ارتباطــی
بــا مــادران آنــان در حیــن مراقبتهــای پرســتاری مــورد مشــاهده قــرار گرفــت .بــه منظــور گــردآوری دادههــا،
از چــک لیســت محقــق ســاخته مهارتهــای ارتباطــی پرســتار بــا مــادر و کــودک اســتفاده شــد .دادههــا بــا نــرم
افــزار  SPSSنســخه  ،16آمــار توصیفــی و مــدل رگرســیون چندگانــه خطــی تحلیــل شــدند.
یافتههــا76/1 :درصــد مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بــا مــادران (بــا میانگیــن  54/5و انحــراف معیــار )13/3
و  78/2درصــد آن بــا کــودکان (بــا میانگیــن  47/4و انحــراف معیــار  )12/2نســبتاً مطلــوب بــود .معادلــه
رگرســیون چندگانــه خطــی نشــان داد کــه از بیــن متغیرهــای دموگرافیــک پرســتاران ،فقــط تعــداد فرزنــدان
پرســتاران متأهــل بــر مهارتهــای ارتباطــی آنــان بــا مــادران ارتبــاط آمــاری داشــت ( )P> 0/01همچنیــن نــوع
شــیفت ( )P> 0/01و تعــداد فرزنــدان پرســتاران متأهــل ( )P> 0/01بــر مهارتهــای ارتباطــی آنــان بــا کــودکان
ارتبــاط آماری داشــت.
نتیجــه گیــری :بــا اینکــه مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بــا مــادران و کــودکان بســتری نســبتاً مطلــوب
بــود ،بــه منظــور ارتقــاء کیفیــت مراقبتهــا ،توجــه بــه مهارتهــای پرســتاری امــری ضــروری اســت ،پیشــنهاد
میشــود کــه دورههــای آمــوزش ضمــن خدمــت در ایــن زمینــه برگــزار گــردد.

مقدمه:
بســتری شــدن در همــه ســنین بخصــوص در دوران کودکــی
تجربــهای تنــش زا بــه حســاب میآیــد [ .]1حــدود ســه درصــد
کــودکان در دوران کودکــی حداقــل یکبــار و نزدیــک بــه پنــج درصــد
چندیــن بــار در مراکــز درمانــی بســتری میشــوند [ .]2بســتری
شــدن در بیمارســتان یکــی از بحرانهــای دوران کودکــی محســوب
میشــود [ .]3حمایــت و ارتبــاط پرســتار بــر روی توانایــی مراقبتــی
والدیــن در هنــگام و طــول بســتری و نیــز بعــد از ترخیــص در جهــت
ارتقــاء ســیر بهبــودی کــودک تأثیــر میگــذارد [ .]4ارتبــاط درحرفــه
پرســتاری اهمیــت بســزایی دارد ،بنابرایــن پرســتاران در برقــراری
ارتبــاط بایــد از مهارتهــا و تواناییهایــی خــاص برخــوردار باشــند

[ ،]5زیــرا ارتبــاط پرســتار و بیمــار بخــش ضــروری عملکــرد روزمــره
پرســتاران اســت [ .]6ارتبــاط شــامل دادن اطالعــات ،پرســیدن ســؤال،
برقــراری رابطــه درمانــی مؤثــر ،همدلــی ،فراهــم کــردن آســایش
و حمایــت و تعامــل بــا بیمــار و خانــواده وی اســت [ .]7یادگیــری
فــن ارتبــاط مؤثــر بســیار آســان اســت ،امــا بــه کار بــردن آن در
جــای مناســب دشــوار اســت ،همچنیــن ارتبــاط پرســتار بــا بیمــار و
خانــواده وی تأثیــر بســزایی در ســهولت رویــه درمــان دارد [ .]3امــروزه
توانایــی برقــراری ارتبــاط مؤثــر و کارآمــد توســط پرســتار بــا کــودک
بســتری ،والدیــن و خانــواده او بیــش از پیــش مــورد توجــه اســت،
زیــرا پرســتاری کــودکان ،مراقبــت از کــودک و خانــواده ،توجــه بــه
مراحــل رشــد و تکامــل و مراقبــت روحــی و جســمانی کــودک را در بــر
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پرســتاران بــا ارتبــاط نزدیــک بــا مــادر کــودک بســتری میتواننــد

میگیــرد [ .]8لــذا ،عــاوه بــر رفــع نیازهــای کــودکان بیمــار ،پرســتار
کــودکان بــه نیازهــای والدیــن نیــز بهــا داده و در جهــت رفــع آنهــا
کوشــش میکنــد .از ایــن رو میتــوان هــدف اصلــی ارائــه مراقبــت
پرســتاری بــه کــودک را ارتقــای ســامتی کــودک و خانــواده او در
نظــر گرفــت [ .]9در واقــع ،پرســتاران مســئول ارائــه اطالعــات کامل و
دقیــق بــه خانوادههــا هســتند و همچنیــن اعضــای تیــم ســامت را از
نیازهــای کــودک بیمــار و خانــواده او مطلــع میکننــد [.]10
وقتــی کــودک در بیمارســتان بســتری میشــود اعضــای خانــواده
تحــت تأثیــر قــرار میگیرنــد .معمــوالً والدیــن ،بخصــوص مــادر در
مــدت بســتری کــودک را همراهــی میکننــد [ .]4لــذا ،در طــول
بســتری شــدن کــودک بیمــار ،مــادران نســبت بــه پــدران اســترس
و اضطــراب شــدیدتری را تجربــه میکننــد [ .]11بخــش زیــادی
از ایــن اضطــراب ،بــه علــت آســیب و درد ناشــی از پروســیجرهای
مختلــف درمانــی تحمیــل شــده بــه کــودک آنهــا میباشــد .احســاس
درماندگــی اغلــب بــه علــت فقــدان اطالعــات در مــورد رویههــای
مختلــف ،عــدم آشــنایی بــه قوانیــن و مقــررات بخــش ،رفتــار غیــر
دوســتانه پرســتاران و تــرس از پرســیدن ســؤال میباشــد [.]3
بنابرایــن ،بــا وجــودی کــه نیازهــای کــودک هنــگام بســتری شــدن
مهــم اســت ،توجــه بــه نیازهــای مــادران نیــز ضــرورت دارد .اگــر
نیازهــای مــادران تأمیــن شــود آنهــا بهتــر میتواننــد در امــر مراقبــت
از کــودک مشــارکت کننــد [ .]12در مطالعــه ســید امینــی و همــکاران
( )2011نیــز اعتمــاد بــه پرســتاران و مراقبــت صحیــح از کــودک
از مــوارد تنــش زای مــادران شــناخته شــد [ .]13در مطالعــهای
 86/7درصــد پرســتاران در برقــراری ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی
بــا بیمــاران عملکــرد نامطلــوب داشــتند [ ،]14نتایــج پژوهــش
دیگــری نیــز در ایــن زمینــه نشــان داد کــه پرســتاران در ارتبــاط
بــا بیمــاران و خانوادههــای آنــان موفــق نبــوده و مــدت زمانــی
کــه پرســتار صــرف ارتبــاط بــا بیمــار مینمایــد ،بســیار کــم و
گفتگــو بــا مــادر بســیار ســطحی و اغلــب در رابطــه بــا مشــکالت
جســمانی کــودک بــوده و بــه ســایر جنبههــای مراقبــت کمتــر
توجــه شــده اســت [ .]15نیازهــای مــادران در مــدت بســتری
کــودک را میتــوان در چنــد حیطــه دریافــت مراقبــت جســمی،

طــول بســتری کــودک ،بــر روی توانایــی والدیــن جهــت ســازگاری

دهــی مناســب بــه ســؤاالت ،اطــاع رســانی مفیــد و بــه موقــع،

از ترخیــص مؤثــر اســت .هــدف اصلــی ارائــه مراقبــت پرســتاری

در برنامــه ریــزی جهــت مراقبــت کــودک و درک شــرایط مــادر

ایــن پژوهــش بــا امیــد بــه شــناخت جامــع نقــاط قــوت وضعــف

نقــش بــه ســزایی در کاهــش اضطــراب در مــادر و کــودک بســتری
و تســریع رونــد درمــان ایفــا کننــد [.]18
علــی رغــم اینکــه ارتبــاط بــا کــودک ،بــه عنــوان عضــو اصلــی
شــرکت کننــده در امــر مراقبــت از خــود ،رکــن اساســی اثربخشــی
مراقبتهــا و درمــان محســوب میشــود ،بــا ایــن وجــود
تالشهــای ناچیــزی بــرای تعامــل و ارتبــاط مؤثــر بــا کــودکان
صــورت میگیــرد [ ]19و هنــوز در پژوهشهــای پرســتاری
کــودکان بــه خوبــی ارزیابــی نشــده و نادیــده گرفتــه شــدهاند
[ .]20در مطالعــه گــودرزی و همــکاران ( )2007عملکــرد 41/9
درصــد پرســتاران بــا کــودکان زیــر یــک ســال و  60/8درصــد آنهــا
بــا کــودکان  1 - 3ســال در برقــراری ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی
نامطلــوب بــود [ .]19کــودکان گاهــی بــه بیمــاری و بســتری
شــدن بــه عنــوان یــک تنبیــه مینگرنــد [ ،]5عواملــی مثــل جــدا
شــدن از والدیــن ،ورود بــه محیــط جدیــد ،افــراد ناآشــنا ،وســایل
و تجهیــزات بیمارســتانی ،انجــام پروســیجرهای مختلــف و غیــره

ســبب تــرس و نگرانــی در کــودک میشــود [ .]21در صــورت
دریافــت حمایــت کافــی و مناســب بســتری شــدن میتوانــد حتــی
اثــرات ســودمندی از قبیــل کســب مهــارت در مقابلــه بــا اســترس،
تقویــت احســاس کفایــت ،کســب تجربیــات جدیــد اجتماعــی
شــدن و توســعه مهارتهــای ارتبــاط بیــن فــردی را بــرای کــودک
در بــر داشــته باشــد [ .]22تحقیــق بیشــتر دربــاره تعامــات
پرســتار -کــودک بیمــار و خانــواده او میتوانــد باعــث افزایــش
دانــش پرســتاران کــودکان از اهمیــت و نحــوهٔ صحیــح برقــراری
ارتبــاط مؤثــر پرســتار بــا کــودکان بیمــار و خانــواده آنــان شــود.
کــودکان بیمــار ،همــواره جهــت بــر طــرف کــردن نیازهــای خــود
بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه پرســتاران وابســته هســتند،
از ســویی ،مــادر در مــدت بســتری بــودن کــودک بــر بالیــن او
حضــور دارد .در ایــن راســتا ،پرســتار کــودک بایــد بــه نیازهــای
والدیــن کــودک بهــا داده و در جهــت رفــع آنهــا کوشــش نمایــد.
لــذا ،کیفیــت حمایــت و ارتبــاط پرســتار بــا کــودک و مــادر در

حمایــت ،اطمینــان بــه مراقبــت مطلــوب از کــودک ،امیــد ،پاســخ

بــا بیمــاری کــودک ،توســعه نقــش مراقبتــی مــادر و مراقبــت بعــد

رعایــت عــزت و احتــرام بــه آنــان توســط کادر درمــان ،مشــارکت

کــودکان نیــز ارتقــای ســامتی کــودک و خانــواده او اســت .لــذا،

طبقــه بنــدی نمــود [ .]13عــدم پاســخگویی مناســب بــه نیازهــا و

مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بــا مــادران و کــودکان و بهــره

رفــع ابهامــات مــادران بــر نتیجــه مراقبتــی کــه کــودک دریافــت

گیــری از ایــن اطالعــات در جهــت برنامــه ریــزی بــرای اصــاح

دیگــر ،ارائــه خدمــات از طریــق برقــراری روابــط بیــن فــردی

ارتبــاط پرســتاران بــا مــادر و کــودک بســتری در بخشهــای

میکنــد ،اثــر نامطلوبــی بــر جــا میگــذارد [ .]16بــه عبــارت

و اســتفاده از مهارتهــای ارتباطــی موثرتــر اســت [ .]17لــذا،
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و بهبــود آن بــا هــدف تعییــن چگونگــی مهارتهــای برقــراری

کــودکان بیمارســتان آموزشــی درمانــی بعثــت همــدان تدوین شــد.

چراغی و همکاران
روش کار
مطالعــه توصیفــی – تحلیلــی حاضــر از نــوع مقطعــی و در
بخشهــای داخلــی کــودکان مرکــز آموزشــی درمانــی بعثــت
همــدان در ســال  1393 – 1394انجــام شــد .جامعــه پژوهــش
 22پرســتار بخشهــای کــودکان بــه روش سرشــماری انتخــاب
شــدند .ســپس بــا روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده بــا اســتفاده
از جــدول اعــداد تصادفــی تعــدادی از مهارتهــای ارتباطــی بــا
مــادر و بــا کــودک بســتری هــر یــک از  22پرســتار شــاغل در
بخــش کــودکان حیــن انجــام مراقبتهــای پرســتاری در یکــی
از شــیفتهای کاری صبــح یــا عصــر ،بــه عنــوان نمونــه پژوهــش
انتخــاب و مــورد مشــاهده قــرار گرفتنــد .بدیــن صــورت کــه 26
تخــت بیمــاران بســتری در هــر یــک از دو بخــش داخلــی کــودکان
یــک و دو مــاک انتخــاب اعــداد در جــدول اعــداد تصادفــی قــرار
گرفتنــد .هــر عــدد تصادفــی انتخــاب شــده مــاک مشــاهده یــک
مهــارت ارتباطــی پرســتار بــا کــودک و یــک مهــارت ارتباطــی
همــان پرســتار بــا مــادر همــان کــودک بســتری در آن شــماره
تخــت بــود .جهــت بــرآورد حجــم نمونــه ابتــدا مطالعــه پایلــوت
انجــام شــد .ســپس  20مــورد عملکــرد ارتباطــی پرســتاران بــا
مــادران در حیــن ارائــه مراقبتهــای پرســتاری بــه کــودکان بســتری
آنــان مــورد مشــاهده قــرار گرفــت .میانگیــن نمــرات حاصــل 100
و انحــراف معیــار  8/77بــه دســت آمــد .حجــم نمونــه بــر اســاس
فرمــول آمــاری زیــر بــرآورد شــد :
2
n= Z 1-α/2 (δ)2/α2
بــا جایگزینــی مقادیــر در فرمــول فــوق حداقــل تعــداد مهارتهــای
ارتباطــی پرســتاران  295مــورد بــرآورد گردیــد .بــه منظــور
دســتیابی بــه نتایــج بهتــر حجــم نمونــه  330مهــارت ارتباطــی
پرســتار بــا مــادر و  330مهــارت ارتباطــی پرســتار بــا کــودک
بســتری تعییــن شــد .از آنجاییکــه  22پرســتار ثابــت در بخشهــای
کــودکان بیمارســتان بعثــت شــاغل بودنــد ،بــه ازای هــر پرســتار 15
مهــارت ارتباطــی بــا مــادران و  15مهــارت ارتباطــی بــا کــودکان
بســتری تعییــن شــد و همچنیــن انتخــاب کــودکان از گروههــای
ســنی  6- 12 ،3- 6 ،1- 3ســال بــه تعــداد یکســان بــود.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل ،پرســتاران ثابــت بخــش کــودکان
بــا حداقــل مــدرک کارشناســی پرســتاری 24 ،ســاعت از پذیــرش
کــودک در بخــش گذشــته باشــد و کــودک دچــار بیمــاری روانــی
و یــا عقــب ماندگــی ذهنــی نباشــد .در صــورت مــرگ یــا انتقــال
کــودک بــه بخــش دیگــر آن کــودک از پژوهــش خــارج شــد.
ابــزار گــردآوری دادههــا شــامل پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک و
چــک لیســت محقــق ســاخته در دو بخــش مهارتهــای ارتباطــی
پرســتار بــا مــادر و کــودک بســتری بــود .چــک لیسـتهای مشــاهده
فــوق توســط پژوهشــگر براســاس مطالعــات [ ]25-23 ,21 ,19 ,18و

کتابهــای مرجــع پرســتاری مرتبــط و در دســترس [,26 ,22 ,5 ,3
 ]27تدویــن شــد .چــک لیســت مهارتهــای ارتباطــی پرســتار بــا مــادر
دارای  20عبــارت بــا مقیــاس دو گزینـهای بلی (نمــره  )1و خیر (نمره
 )0بــا دامنــه نمــره بیــن صفــر تــا  20بــود .چــک لیســت مهارتهــای
ارتباطــی پرســتار بــا کــودک بســتری دارای  25عبــارت بــا مقیاس دو
گزینـهای بلــی (نمــره  )1و خیــر (نمــره  )0بــا دامنــه نمــره بیــن صفر
تــا  25بــود .بــه منظــور هماهنــگ کــردن و امــکان مقایســه ،جمــع
نمــرات حاصــل از چــک لیس ـتها بــه مقیــاس  100رســانیده شــد.
ســپس نمــرات مهارتهــای ارتباطــی حاصــل از چــک لیس ـتها بــه
ســه دســته مطلــوب ،نســبتاً مطلــوب ،نامطلــوب چــارک بنــدی شــد.
بدیــن ترتیــب نمــرات کمتــر از ( 25چــارک اول) نامطلــوب و نمــرات
 25 -75نســبتاً مطلــوب (چــارک دو و ســه) و نمــرات 75 - 100
مطلــوب (چــارک چهــارم) گــزارش شــد .جهــت تعییــن روایــی چــک
لیس ـتها ،از نظــرات چنــد تــن از اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده
پرســتاری – مامایــی و سرپرســتاران بخشهــای کــودکان مرکــز
آموزشــی-درمانی بعثــت همــدان اســتفاده شــد و تغییــرات الزم بــا
اعمــال نظــرات آنهــا اعمــال گردیــد .بــه منظــور بررســی پایایــی
چــک لیسـتها ،از روش پایایــی بیــن دو مشــاهده گــر (Inter-rater
 )reliabilityاســتفاده شــد .تحلیــل واریانــس دو عاملــی (ضریــب
پایایــی بیــن مشــاهده گرهــا) بــا فــرض اثــرات تصادفــی مشــاهده
گرهــا بــرای چــک لیســت مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بــا کــودکان
بســتری  0/92و بــرای چــک لیســت مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران
بــا مــادران  0/86محاســبه گردیــد .بنابرایــن چــک لیســتها در
مطالعــه حاضــر از پایایــی مناســبی برخــوردار بودنــد .بــرای تعییــن
ثبــات درونــی چــک لیســتها ضریــب آلفــای کرونبــاخ محاســبه
شــد .ضریــب آلفــای کرونبــاخ نشــان داد کــه ثبــات درونــی ســؤاالت
چــک لیســت مهارتهــای ارتباطــی پرســتار بــا مــادر  0/83و ثبــات
درونــی ســؤاالت چــک لیســت مهارتهــای ارتباطــی پرســتار بــا
کــودک بســتری  0/87بــود کــه نشــانه ثبــات درونــی مناســب چــک
لیســتها بــود.
جهــت گــردآوری دادههــا ،پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان و از انجــام هماهنگیهــای الزم بــا مســئولین
بیمارســتان ،بــه بخشهــای یــک و دو کــودکان مرکــز آموزشــی
درمانــی بعثــت در دو شــیفت کاری صبــح و عصــر ،مراجعــه شــد.
تــاش گردیــد کــه بــدون ایجــاد تداخــل در کار پرســتاران ،براســاس
معیارهــای ورود و بــه صــورت تصادفــی و بــه تعــداد مســاوی
مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بــا مــادران و کــودکان بســتری در
گروههــای ســنی نوپایــی ،خردســالی و نوباوگــی در هنــگام انجــام
مراقبتهــای پرســتاری مــورد ارزیابــی و مشــاهده قــرار گیــرد .بــه
منظــور کاهــش اثــر حضــور مشــاهده گــر ،پژوهشــگر قبــل از نمونــه
گیــری بــا ســر زدن مکــرر بــه بخشهــای مختلــف بــا پرســتاران در
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شــیفتهای کاری صبــح و عصــر آشــنا شــده و بدیــن ترتیــب تــاش
گردیــد تــا تاثیرحضورهــای مکــرر خــود را بــر عملکــرد پرســتاران
کاهــش دهــد.
اطالعــات جمــع آوری شــده بــه وســیل ٔه نــرم افــزار SPSSنســخه 16
و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی شــامل فراوانــی مطلــق و نســبی،
میانگیــن و انحــراف معیــار و مــدل رگرســیون چندگانــه خطــی ،در
ســطح اطمینــان  0/95تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافته ها
همــه پرســتاران مــورد پژوهــش مؤنــث بودنــد .اکثریــت آنهــا
( )%40/9در دامنــه ســنی  34تــا  29ســال ،متأهــل ( )%68/2و
دارای یــک فرزنــد ( )%60بودنــد .اکثریــت پرســتاران ( )%59/1دارای
ســابقه کار کمتــر از ده ســال ،بــا میانگیــن (انحــراف معیــار) ســابقه

کاری  ،)3/4( 4/5دارای شــیفت در گــردش ( )%81/8و اســتخدام

پیمانــی ( )%50بودنــد.

میانگیــن (انحــراف معیــار) نمــرات مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران
بــا مــادران  )13/3( 54/5و بــا کــودکان بســتری  )12/2( 47/4بــود.
پــس از دســته بنــدی مهارتهــای ارتباطــی برحســب چــارک بنــدی
بیشــترین درصــد مهارتهــای ارتباطی پرســتاران بــا مــادران ()%76/1
(جــدول  )1و بــا کودکان بســتری در ســطح نســبتاً مطلــوب ()%78/2
(جــدول  )2بــود.
معادلــه رگرســیون چندگانــه خطــی پــس از ورود همزمــان متغیرهای
دموگرافیــک پرســتاران مــورد مطالعــه نشــان داد کــه فقــط بیــن
تعــداد فرزنــدان پرســتاران متأهــل بــا مهارتهــای ارتباطــی آنــان
بــا مــادران (( )P > 0/01جــدول  )3و بیــن نــوع شــیفت پرســتاران
( )P > 0/01و تعــداد فرزنــدان پرســتاران متأهــل ( )P > 0/01بــا
مهارتهــای ارتباطــی آنــان بــا کــودکان ارتبــاط وجــود داشــت (جــدول
 .)4بــه عبــارت دیگــر ،بــه ازای داشــتن هــر فرزنــد ،مهارتهــای
ارتباطــی پرســتاران متأهــل بــا مــادران حــدود  8/97واحــد و بــا
کــودک تقریب ـاً  7/49واحــد افزایــش یافــت.

جدول  :1توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی پرستاران مورد مطالعه با مادران برحسب سطح آن
سطح

فراوانی ()%
(31 )9/4

نامطلوب ()≥ 25
نسبت ًا مطلوب ()25 -75

(251 )76/1

جمع

(330 )100

مطلوب ()≤ 75

(48 )14/5

جدول  :2توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی پرستاران مورد مطالعه با کودکان بستری برحسب سطح آن
سطح

نامطلوب ()≥ 25

فراوانی ()%
(46 )13/9

نسبت ًا مطلوب ()25 -75

(258 )78/2

جمع

(330 )100

مطلوب ()≤ 75

(26 )7/9

میانگین  ±انحراف معیار
3/6 ± 22/4
13/3 ± 54/5
4 ± 83/4

18/9 ± 55/7

میانگین  ±انحراف معیار
2/9 ± 21/6
12/2 ± 47/4
6/1 ± 82/3

17/6 ± 46/6

جدول  :3آزمون رگرسیون چندگانه خطی تعیین ارتباط بین مشخصات دموگرافیک و مهارتهای ارتباطی پرستاران با مادران
β
B
مقایر t
انحراف معیار
مشخصات دموگرافیک
> 0/001
5/51
13/03
71/93
مقدار ثابت
0/247
-1/16
-0/131
0/47
-0/55
سن ،سال
0/001
3/31
0/309
2/72
8/97
تعداد فرزندان
0/712
0/396
0/030
0/45
0/164
سابقه کاری ،سال
نوع شیفت (مرجع = صبح)
0/057
-1/91
-0/190
4/83
-9/22
در گردش
0/257
-1/14
-0/105
5/99
-6/81
ثابت عصر
وضعیت استخدامی (مرجع = طرحی)
0/49
0/69
0/097
5/67
3/91
رسمی
0/68
0/41
0/045
4/16
1/69
پیمانی
وضعیت تأهل (مرجع= متأهل)
0/344
0/95
0/071
3/07
2/90
مجرد
شیب رگرسیون= ، Bضریب رگرسیون استاندارد شده =  ، βمقدار آماره برای آزمون معنی دار بودن سهم هر متغیر در پیش بینی متغیر وابسته =t

P-Value
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جدول  :4آزمون رگرسیون چندگانه خطی تعیین ارتباط بین مشخصات دموگرافیک پرستاران و مهارتهای ارتباطی آنان با کودکان

مشخصات دموگرافیک

مقدار ثابت
سن ،سال

تعداد فرزندان

سابقه کاری ،سال

B

انحراف معیار

71/59

0/72

-0/239

0/025

-0/061

7/49

0/15

0/277

3/064

0/036

0/024

0/007

0/091

β

مقایر t

P-Value

97/18

<0/001

-0/562

0/575
*0/002
0/927

نوع شیفت (مرجع = صبح)
در گردش

-19/43

0/26

-0/431

-4/46

*0/001

ثابت عصر

-25/89

0/33

-0/427

-4/80

*0/001

وضعیت استخدامی (مرجع = طرحی)
رسمی

-3/49

0/31

-0/093

-0/68

0/50

پیمانی

-1/98

0/227

-0/056

-0/53

0/60

وضعیت تأهل (مرجع= متأهل)
مجرد

-2/57

بحث
براســاس نتایــج مطالعــه حاضــر ،مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران
بخشهــای کــودکان بــا مــادران از ســطح نســبتاً مطلوبــی برخــوردار
بــود .در زمینــه بررســی مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بخشهــای
کــودکان مطالعــات متعــددی از دیــدگاه پرســتاران ،کــودکان بیمــار،
والدیــن آنــان و پزشــکان بــه عنــوان عضــوی از تیــم مراقبتــی انجــام
و نتایــج حاصــل متفــاوت بــوده اســت .مطالعــه  Khanو همــکاران.
نشــان داد کــه اکثریــت والدیــن کــودکان ( )%89/7کیفیــت ارتبــاط
پرســتاران شــیفت شــب را خــوب ارزیابــی کردنــد [ .]28مطالعــه
 Franckو همــکاران .بــا هــدف تعییــن دیــدگاه والدیــن ،پرســتاران و
پزشــکان از حمایــت والدیــن در بخــش مراقبتهــای ویــژه نــوزادان،
نشــان داد کــه مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بــا مــادران از
دیــدگاه پرســتاران در ســطح کامــ ً
ا مطلــوب ،از دیــدگاه والدیــن

در ســطح تــا حــدودی مطلــوب و از دیــدگاه پزشــکان تــا حــدودی
مطلــوب بــود [ .]11در مطالعــه  Wigertو همــکاران .والدیــن نــوزاد
بســتری در بخــش مراقبتهــای ویــژه نــوزادان ،ارتبــاط بــا کارکنــان
بخــش را بــا خــود مثبــت و مطلــوب بیــان داشــتند و اکثریــت آنهــا از
نحــوه ارتبــاط پرســتاران راضــی بودنــد[ . ]18مطالعــه  Kowalskiو
همــکاران .نشــان داد کــه اگرچــه والدیــن نــوزادان پرهتــرم بســتری در
بخــش مراقبتهــای ویــژه نــوزادان پرســتاران را زیــاد نمیدیدنــد،
امــا ارتبــاط پرســتاران بــا خــود را مطلــوب و رضایــت بخــش گــزارش
کردنــد [ .]29برخــی از مطالعــات حاکــی از نامطلــوب بــودن ارتبــاط
پرســتاران بــا والدیــن کــودکان بســتری میباشــند .مطالعــه

2/58

-0/067

0/933

0/351

 Abuqamarو همــکاران .نشــان داد کــه  90درصــد پرســتاران بخــش
مراقبتهــای ویــژه در بیمارســتانی در اردن در برخــورد بــا والدیــن
کــودکان بســتری ارتبــاط مناســب نداشــتند [ .]30در توجیــه
نتایــج متفــاوت مطالعــه حاضــر بــا پژوهــش ذکــر شــده ،میتــوان
بــه متفــاوت بــودن ابــزار اســتفاده شــده جهــت ســنجش ارتبــاط و
همچنیــن متفــاوت بــودن محیــط پژوهــش و تفاوتهــای فرهنگــی
اشــاره کــرد .مطالعــه حاضــر بــا اســتفاده از چــک لیســت محقــق
ســاخته صــورت گرفــت .در حالــی در مطالعــه آنــان از پرسشــنامه
رضایــت والدیــن اســتفاده شــده کــه تنهــا یکــی از عبــارات آن
مربــوط بــه برقــراری ارتبــاط بــوده اســت.
در مطالعــه حاضــر ،مهارتهــای ارتباطــی اکثریــت پرســتاران بــا
کــودکان در ســطح نســبتاً مطلــوب بــود .مطالعــه حاضــر بــا روش کار

مشــابه مطالعــه رســتمی و همــکاران امــا بــا گروههــای ســنی مختلــف
بــه نتایــج نســبتاً مشــابه دســت یافــت .مطالعــه آنــان بــر روی کــودکان

ســن مدرســه و باالتــر ( 6-15ســاله) انجــام شــد ،درحالــی کــه پژوهش

حاضــر بــر روی کــودکان  1-12ســاله صــورت گرفــت .نتایــج مطالعــه

آنــان نشــان داد کــه  45/7درصــد پرســتاران بخشهــای کــودکان

مرکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز عملکــرد
ارتباطــی متوســطی بــا کــودکان در هنــگام رویههــای تهاجمــی
داشــتند [ .]21امــا در مطالعــه گــودرزی و همــکاران کیفیــت ارتبــاط

کالمــی اکثریــت پرســتاران بــا کــودکان بســتری زیــر یــک ســال

( )% 41/9و کــودکان  1-3ســال (  )% 60/8ضعیــف بــود و ()%42/3

سرپرســتاران بــا کــودکان زیــر یــک ســال و  1-3ســال ارتبــاط کالمــی
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خوبــی داشــتند [ .]19مطالعــه  Pelanderو همــکاران .برخــاف مطالعــه
حاضــر و مطالعــات فــوق نشــان داد کــه از دیــدگاه کــودکان 7-11

ســال فنالنــدی نحــوه برقــراری ارتبــاط کالمــی پرســتاران حیــن ارائــه
مراقبتهــای پرســتاری دوســتانه و عالــی بــود [.]20

بــا اســتناد بــه نتایــج مطالعــه حاضــر از بیــن متغیرهــای دموگرافیــک
پرســتاران ،فقــط تعــداد فرزنــدان پرســتاران متأهــل بــا مهارتهــای
ارتباطــی پرســتاران بــا مــادران رابطــه آمــاری معنــادار و مســتقیم
داشــت ( )P > 0/001بــه عبــارت دیگــر ،بــه ازای داشــتن هــر
فرزنــد ،مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران متأهــل حــدود  8/97واحــد
افزایــش یافــت .بنابرایــن متغیــر دموگرافیــک تعــداد فرزنــدان بــر
روی مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بــا مــادران بیشــتر مؤثــر بــود.
همچنیــن تعــداد فرزنــدان پرســتاران متأهــل ( )P > 0/01و نــوع
شــیفت کاری آنهــا ( )P > 0/01بــا مهارتهــای ارتباطــی آنــان بــا
کــودکان رابطــه داشــت .بدیــن صــورت کــه مهارتهــای ارتباطــی
پرســتاران متأهــل دارای  2فرزنــد و بیشــتر بــه طــور متوســط تقریبـاً
 7/49واحــد بیشــتر بــود .همچنیــن میانگیــن نمــرات مهارتهــای
ارتباطــی بــا کــودک ،پرســتاران شــیفت کاری ثابــت صبــح بهتــر از
پرســتاران شــیفت کاری ثابــت عصــر و شــیفت کاری در گــردش بــود.
بنابرایــن شــاید پرســتاران متأهــل دارای فرزنــد افــراد مناســبتری
بــرای کار در بخشهــای کــودکان باشــند .در راســتای نتایــج
پژوهــش حاضــر در یــک مطالعــه توصیفــی کــه توســط  Popeو
همــکاران .در آمریــکا صــورت گرفــت ،کیفیــت برقــراری ارتبــاط
پرســتاران بــا مــادران و کــودکان در پرســتاران دارای شــیفت کاری
ثابــت صبــح بــه طــور معنــاداری بهتــر از پرســتاران دارای شــیفت
کاری شــب و عصــر بــود ( .]31[ )P > 0/01در مطالعــهای دیگــر
کــه توســط گــودرزی و همــکاران در تهــران صــورت گرفــت ،بیــن
کیفیــت برقــراری ارتبــاط کالمــی پرســتاران بــا کــودکان بــا شــیفت
کاری پرســتاران ارتبــاط معنــاداری وجــود داشــت (، )P > 0/01
بدیــن صــورت کــه ارتبــاط کالمــی پرســتاران دارای برنامــه شــیفت
کاری در گــردش و صبــح در ســطح ضعیــف و در شــیفت کاری شــب
و عصــر در ســطح خــوب گــزارش شــد [ .]19نتایــج پژوهــش حاضــر،
مطالعــه  Popeو همــکاران .و همچنیــن مطالعــه  Fergusonو همــکاران
در آمریــکا نشــان داد کــه از بیــن متغیرهــای دموگرافیــک پرســتاران،
تعــداد فرزنــدان و وضعیــت تأهــل بیشــترین تأثیــر را بــر مهارتهــای
ارتباطــی پرســتاران بــا کــودکان بســتری داشــت [ .]32بــه عبــارت
دیگــر ،پرســتاران متأهــل و دارای فرزنــد بیشــتر از مهارتهــای
ارتباطــی بهتــری بــا کــودکان برخــوردار بودنــد.
یافتههــای ایــن پژوهــش میتوانــد جهــت شــناخت مهارتهــای
ارتباطــی مؤثــر پرســتاران در کار بــا مــادران و کــودکان بســتری
جهــت کمــک بــه بهبــود و ارتقــاء آن در حیــن ارائــه مراقبتهــای
پرســتاری در بخشهــای کــودکان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

198

از محدودیتهــای ایــن پژوهــش میتــوان بــه تأثیــر حضــور
پژوهشــگر و مشــاهده بــر مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بخــش
اشــاره کــرد .بــا اینکــه محقــق پیــش از آغــاز نمونــه گیــری بــا
حضــور در بخشهــای کــودکان تــاش نمــود تــا حــد امــکان از
حساســیت پرســنل در حیــن تکمیــل چــک لیس ـتها بکاهــد ،امــا
حضــور پژوهشــگر امــکان داشــت کــه بــر نحــوه عملکــرد پرســتاران و
نتایــج بــه دســت آمــده بــود تأثیــر بگــذارد و ایــن تأثیــر در مطالعــات
مشــاهدهای خــارج از اختیــار پژوهشــگر میباشــد .پیشــنهاد
میگــردد مطالعــات دیگــری جهــت شــناخت عوامــل تســهیل
کننــده و بازدارنــده ارتبــاط پرســتاران بــا کــودک و خانــواده وی
انجــام گیــرد تــا بدیــن وســیله بتــوان گامــی مؤثــر در جهــت تقویــت
هرچــه بیشــتر ایــن مهــم ،برداشــت.
نتیجه گیری

نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران
بــا مــادران و کــودکان بســتری در ســطح نســبتاً مطلــوب بــود.

همچنیــن از بیــن متغیرهــای دموگرافیــک پرســتاران ،بیــن تعــداد
فرزنــدان پرســتاران متأهــل و عملکــرد ارتباطــی آنــان بــا مــادران و

بیــن تعــداد فرزنــدان و شــیفت کاری پرســتاران و عملکــرد ارتباطــی
آنــان بــا کــودکان طــی اجــرای مراقبتهــای پرســتاری رابطــه وجــود
داشــت .لــذا ،پیشــنهاد میشــود کــه عــاوه بــر بکارگیــری پرســتاران
دارای فرزنــد جهــت کار در بخشــهای کــودکان ،در آموزشــهای

دورهای ضمــن خدمــت اصــول و مهارتهــای ارتباطــی بــا مــادران و

کــودکان لحــاظ گــردد تــا بــا بهبــود مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران

کیفیــت مراقبتهــای پرســتاری کــودکان ارتقــاء یابــد.
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Abstract
Introduction: Nurses relationship with children and their family can be effective in the
stress of hospitalized children. The aim of this study was to determine the communicaKeywords:
tion skills of nurses when dealing with children and their mothers hospitalized at pediatric
Communication
wards of Besat Educational and Treatment Center in Hamadan.
Nurses
Methods: In this descriptive-analytical study, using the census method, 22 pediatric
Child, Hospitalized
nurses were selected. After that, using simple random sampling, communication skills of
Mothers
nurses when dealing with hospitalized children and their mothers were assessed for 330
Pediatric Nursing
cases during nursing care. In order to collect data, researcher-a made Communication Skill
Checklist with mothers and children were employed. Using descriptive statistics and mulHow to Cite this Article:
tiple linear regression model, data were analyzed by SPSS software version 16.
Cheraghi F, Sanahmadi A, Soltanian A, Sadeghi A. Nurses' Com- Results: Seventy-six percent of nurses’ communication skills with mothers (with mean
munication Skills With Mothers value of 54.5 and standard deviation value of 13.3) and with children (with mean value of
and Hospitalized Children During 47.4 and standard deviation value of 12.2) were relatively desirable. Multiple linear regresNursing Care at the Children’s sion equation showed that among nurses’ demographic characteristics, only the number
Wards. Sci J Hamadan Nurs Mid- of children of married nurses had a statistical relationship with their communication skills
wifery Fac. 2016;24(3):193-200.
with mothers (P < 0.01). Also type of work shift (P < 0.01) and number of children of
DOI: 10.20286/nmj-24037
married nurses (P < 0.01) had a statistical relationship with their communication skills
© 2016 Scientific Journal of Hamadan with children.
Nursing & Midwifery Faculty
Conclusions: Although nurses’ communication skills with mothers and hospitalized children were relatively high but improvement of the quality of nursing care needs to be promoted. It is recommended for in-service training courses to be held in this field.

