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چکیده
مقدمــه: نحــوه ارتبــاط پرســتاران بــا کــودک و خانــواده، می توانــد 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 330 مهــارت ارتباطــی بــا کــودکان بســتری و 330 مهــارت ارتباطــی 
بــا مــادران آنــان در حیــن مراقبتهــای پرســتاری مــورد مشــاهده قــرار گرفــت. بــه منظــور گــردآوری داده هــا، 
از چــک لیســت محقــق ســاخته مهارتهــای ارتباطــی پرســتار بــا مــادر و کــودک اســتفاده شــد. داده هــا بــا نــرم 

افــزار SPSS نســخه 16، آمــار توصیفــی و مــدل رگرســیون چندگانــه خطــی تحلیــل شــدند.
یافته هــا: 76/1درصــد مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بــا مــادران )بــا میانگیــن 54/5 و انحــراف معیــار 13/3( 
ــه  ــود. معادل ــوب ب ــبتاً مطل ــار 12/2( نس ــراف معی ــن 47/4 و انح ــا میانگی ــودکان )ب ــا ک ــد آن ب و 78/2 درص
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> 0/01( همچنیــن نــوع 
شــیفت )P> 0/01( و تعــداد فرزنــدان پرســتاران متأهــل )P> 0/01( بــر مهارتهــای ارتباطــی آنــان بــا کــودکان 

ارتبــاط آماری داشــت.
ــوب  ــودکان بســتری نســبتاً مطل ــادران و ک ــا م ــای ارتباطــی پرســتاران ب ــه مهارته ــا اینک ــری: ب ــه گی نتیج
بــود، بــه منظــور ارتقــاء کیفیــت مراقبت هــا، توجــه بــه مهارتهــای پرســتاری امــری ضــروری اســت، پیشــنهاد 

ــردد. ــزار گ ــه برگ ــن زمین ــوزش ضمــن خدمــت در ای ــای آم ــه دوره ه می شــود ک

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی 
همدان محفوظ است.

DOI: 10.20286/nmj-24037

تاریخ دریافت مقاله: 1395/01/28
تاریخ پذیرش مقاله: 1395/03/02 

واژگان کلیدی:
ارتباط

پرستاران
کودکان بستری

مادران
پرستاری کودکان بیمار

مقاله پژوهشی
دوره 24، شماره 3، پاییز 95

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان

مقدمه:
بســتری شــدن در همــه ســنین بخصــوص در دوران کودکــی 
ــد  ــه درص ــدود س ــد ]1[. ح ــاب می آی ــه حس ــش زا ب ــه ای تن تجرب
کــودکان در دوران کودکــی حداقــل یکبــار و نزدیــک بــه پنــج درصــد 
ــتری  ــوند ]2[. بس ــتری می ش ــی بس ــز درمان ــار در مراک ــن ب چندی
ــی محســوب  ــای دوران کودک ــی از بحرانه ــتان یک شــدن در بیمارس
می شــود ]3[. حمایــت 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 می گــذارد ]4[. ارتبــاط درحرفــه 
ــراری  ــتاران در برق ــن پرس ــزایی دارد، بنابرای ــت بس ــتاری اهمی پرس
ــی خــاص برخــوردار باشــند  ــا و توانایی های ــد از مهارت ه ــاط بای ارتب

]5[، زیــرا ارتبــاط پرســتار و بیمــار بخــش ضــروری عملکــرد روزمــره 
پرســتاران اســت ]6[. ارتبــاط شــامل دادن اطالعــات، پرســیدن ســؤال، 
ــایش  ــردن آس ــم ک ــی، فراه ــر، همدل ــی مؤث ــه درمان ــراری رابط برق
ــری  ــت ]7[. یادگی ــواده وی اس ــار و خان ــا بیم ــل ب ــت و تعام و حمای
ــردن آن در  ــه کار ب ــا ب ــت، ام ــان اس ــیار آس ــر بس ــاط مؤث ــن ارتب ف
جــای مناســب دشــوار اســت، همچنیــن ارتبــاط پرســتار بــا بیمــار و 
خانــواده وی تأثیــر بســزایی در ســهولت رویــه درمــان دارد ]3[. امــروزه 
توانایــی برقــراری ارتبــاط مؤثــر و کارآمــد توســط پرســتار بــا کــودک 
ــت،  ــه اس ــورد توج ــش م ــش از پی ــواده او بی ــن و خان ــتری، والدی بس
ــه  ــواده، توجــه ب ــودک و خان ــت از ک ــودکان، مراقب ــرا پرســتاری ک زی
مراحــل رشــد و تکامــل و مراقبــت روحــی و جســمانی کــودک را در بــر 
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می گیــرد ]8[. لــذا، عــالوه بــر رفــع نیازهــای کــودکان بیمــار، پرســتار 
ــن نیــز بهــا داده و در جهــت رفــع آنهــا  ــه نیازهــای والدی کــودکان ب
ــت  ــه مراقب ــی ارائ ــدف اصل ــوان ه ــن رو می ت ــد. از ای کوشــش می کن
ــواده او در  ــودک و خان ــالمتی ک ــای س ــودک را ارتق ــه ک ــتاری ب پرس
نظــر گرفــت ]9[. در واقــع، پرســتاران مســئول ارائــه اطالعــات کامل و 
دقیــق بــه خانواده هــا هســتند و همچنیــن اعضــای تیــم ســالمت را از 

ــد ]10[. ــع می کنن ــواده او مطل ــار و خان ــودک بیم ــای ک نیازه
ــواده  ــای خان ــود اعض ــتری می ش ــتان بس ــودک در بیمارس ــی ک  وقت
ــادر در  ــن، بخصــوص م ــوالً والدی ــد. معم ــرار می گیرن ــر ق تحــت تأثی
ــول  ــذا، در ط ــد ]4[. ل ــی می کنن ــودک را همراه ــتری ک ــدت بس م
ــدران اســترس  ــه پ بســتری شــدن کــودک بیمــار، مــادران نســبت ب
و اضطــراب شــدیدتری را تجربــه می کننــد ]11[. بخــش زیــادی 
ــیجرهای  ــی از پروس ــیب و درد ناش ــت آس ــه عل ــراب، ب ــن اضط از ای
مختلــف درمانــی تحمیــل شــده بــه کــودک آن هــا می باشــد. احســاس 
ــای  ــورد رویه ه ــات در م ــدان اطالع ــت فق ــه عل ــب ب ــی اغل درماندگ
ــر  ــار غی ــررات بخــش، رفت ــن و مق ــه قوانی ــدم آشــنایی ب ــف، ع مختل
دوســتانه پرســتاران و تــرس از پرســیدن ســؤال می باشــد ]3[. 
ــا وجــودی کــه نیازهــای کــودک هنــگام بســتری شــدن  بنابرایــن، ب
ــر  ــرورت دارد. اگ ــز ض ــادران نی ــای م ــه نیازه ــه ب ــت، توج ــم اس مه
نیازهــای مــادران تأمیــن شــود آنهــا بهتــر می تواننــد در امــر مراقبــت 
از کــودک مشــارکت کننــد ]12[. در مطالعــه ســید امینــی و همــکاران 
ــه پرســتاران و مراقبــت صحیــح از کــودک  ــز اعتمــاد ب )2011( نی
ــه ای  ــد ]13[. در مطالع ــناخته ش ــادران ش ــش زای م ــوارد تن از م
86/7 درصــد پرســتاران در برقــراری ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی 
ــش  ــج پژوه ــتند ]14[، نتای ــوب داش ــرد نامطل ــاران عملک ــا بیم ب
دیگــری نیــز در ایــن زمینــه نشــان داد کــه پرســتاران در ارتبــاط 
ــی  ــدت زمان ــوده و م ــق نب ــان موف ــای آن ــاران و خانواده ه ــا بیم ب
ــم و  ــیار ک ــد، بس ــار می نمای ــا بیم ــاط ب ــرف ارتب ــتار ص ــه پرس ک
ــا مشــکالت  ــا مــادر بســیار ســطحی و اغلــب در رابطــه ب گفتگــو ب
ــر  ــت کمت ــای مراقب ــایر جنبه ه ــه س ــوده و ب ــودک ب ــمانی ک جس
ــتری  ــدت بس ــادران در م ــای م ــت ]15[. نیازه ــده اس ــه ش توج
ــمی،  ــت جس ــت مراقب ــه دریاف ــد حیط ــوان در چن ــودک را می ت ک
ــه مراقبــت مطلــوب از کــودک، امیــد، پاســخ  حمایــت، اطمینــان ب
ــع،  ــه موق ــد و ب ــانی مفی ــالع رس ــؤاالت، اط ــه س ــب ب ــی مناس ده
ــان توســط کادر درمــان، مشــارکت  ــه آن رعایــت عــزت و احتــرام ب
ــادر  ــرایط م ــودک و درک ش ــت ک ــت مراقب ــزی جه ــه ری در برنام
طبقــه بنــدی نمــود ]13[. عــدم پاســخگویی مناســب بــه نیازهــا و 
ــر نتیجــه مراقبتــی کــه کــودک دریافــت  ــادران ب ــات م ــع ابهام رف
ــارت  ــه عب ــذارد ]16[. ب ــا می گ ــر ج ــی ب ــر نامطلوب ــد، اث می کن
ــردی  ــن ف ــط بی ــراری رواب ــق برق ــات از طری ــه خدم ــر، ارائ دیگ
و اســتفاده از مهارتهــای ارتباطــی موثرتــر اســت ]17[. لــذا، 

پرســتاران بــا ارتبــاط نزدیــک بــا مــادر کــودک بســتری می تواننــد 
نقــش بــه ســزایی در کاهــش اضطــراب در مــادر و کــودک بســتری 

ــد ]18[. ــا کنن ــان ایف ــد درم ــریع رون و تس
ــی  ــو اصل ــوان عض ــه عن ــودک، ب ــا ک ــاط ب ــه ارتب ــم اینک ــی رغ عل
شــرکت کننــده در امــر مراقبــت از خــود، رکــن اساســی اثربخشــی 
وجــود  ایــن  بــا  می شــود،  محســوب  درمــان  و  مراقبت هــا 
ــودکان  ــا ک ــر ب ــاط مؤث ــل و ارتب ــرای تعام ــزی ب ــای ناچی تالش ه
پرســتاری  پژوهش هــای  در  هنــوز  و   ]19[ می گیــرد  صــورت 
ــده اند  ــه ش ــده گرفت ــده و نادی ــی نش ــی ارزیاب ــه خوب ــودکان ب ک
ــرد 41/9  ــکاران )2007( عملک ــودرزی و هم ــه گ ]20[. در مطالع
درصــد پرســتاران بــا کــودکان زیــر یــک ســال و 60/8 درصــد آنهــا 
بــا کــودکان 3 - 1 ســال در برقــراری ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی 
نامطلــوب بــود ]19[. کــودکان گاهــی بــه بیمــاری و بســتری 
ــه عنــوان یــک تنبیــه می نگرنــد ]5[، عواملــی مثــل جــدا  شــدن ب
ــراد ناآشــنا، وســایل  ــد، اف ــه محیــط جدی شــدن از والدیــن، ورود ب
ــره  ــف و غی ــیجرهای مختل ــام پروس ــتانی، انج ــزات بیمارس و تجهی
ســبب تــرس و نگرانــی در کــودک می شــود ]21[. در صــورت 
دریافــت حمایــت کافــی و مناســب بســتری شــدن می توانــد حتــی 
اثــرات ســودمندی از قبیــل کســب مهــارت در مقابلــه بــا اســترس، 
تقویــت احســاس کفایــت، کســب تجربیــات جدیــد اجتماعــی 
شــدن و توســعه مهارت هــای ارتبــاط بیــن فــردی را بــرای کــودک 
در بــر داشــته باشــد ]22[. تحقیــق بیشــتر دربــاره تعامــالت 
ــش  ــث افزای ــد باع ــواده او می توان ــار و خان ــودک بیم ــتار- ک پرس
ــراری  ــح برق ــؤه صحی ــت و نح ــودکان از اهمی ــتاران ک ــش پرس دان
ــان شــود. ــواده آن ــا کــودکان بیمــار و خان ــر پرســتار ب ــاط مؤث ارتب

ــر طــرف کــردن نیازهــای خــود  کــودکان بیمــار، همــواره جهــت ب
بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه پرســتاران وابســته هســتند، 
ــن او  ــر بالی ــودک ب ــودن ک ــتری ب ــدت بس ــادر در م ــویی، م از س
ــای  ــه نیازه ــد ب ــودک بای ــتار ک ــتا، پرس ــن راس ــور دارد. در ای حض
ــد.  ــع آنهــا کوشــش نمای ــن کــودک بهــا داده و در جهــت رف والدی
ــادر در  ــودک و م ــا ک ــتار ب ــاط پرس ــت و ارتب ــت حمای ــذا، کیفی ل
طــول بســتری کــودک، بــر روی توانایــی والدیــن جهــت ســازگاری 
بــا بیمــاری کــودک، توســعه نقــش مراقبتــی مــادر و مراقبــت بعــد 
ــتاری  ــت پرس ــه مراقب ــی ارائ ــدف اصل ــت. ه ــر اس ــص مؤث از ترخی
ــذا،  ــواده او اســت. ل ــای ســالمتی کــودک و خان ــز ارتق کــودکان نی
ــوت وضعــف  ــاط ق ــع نق ــه شــناخت جام ــد ب ــا امی ــن پژوهــش ب ای
ــره  ــودکان و به ــادران و ک ــا م ــتاران ب ــی پرس ــای ارتباط مهارت ه
ــالح  ــرای اص ــزی ب ــه ری ــت برنام ــات در جه ــن اطالع ــری از ای گی
ــراری  ــای برق ــی مهارت ه ــن چگونگ ــدف تعیی ــا ه ــود آن ب و بهب
ارتبــاط پرســتاران بــا مــادر و کــودک بســتری در بخش هــای 
کــودکان بیمارســتان آموزشــی درمانــی بعثــت همــدان تدوین شــد.
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روش کار
در  و  مقطعــی  نــوع  از  حاضــر  تحلیلــی   – توصیفــی  مطالعــه 
بخش هــای داخلــی کــودکان مرکــز آموزشــی درمانــی بعثــت 
ــش  ــه پژوه ــد. جامع ــام ش ــال 1394 – 1393 انج ــدان در س هم
ــاب  ــماری انتخ ــه روش سرش ــودکان ب ــای ک ــتار بخش ه 22 پرس
شــدند. ســپس بــا روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده بــا اســتفاده 
ــا  ــی ب ــای ارتباط ــدادی از مهارت ه ــی تع ــداد تصادف ــدول اع از ج
ــاغل در  ــتار ش ــک از 22 پرس ــر ی ــتری ه ــودک بس ــا ک ــادر و ب م
ــی  ــتاری در یک ــای پرس ــام مراقبت ه ــن انج ــودکان حی ــش ک بخ
ــه پژوهــش  ــوان نمون ــه عن ــا عصــر، ب ــح ی از شــیفت های کاری صب
ــه 26  ــن صــورت ک ــد. بدی ــرار گرفتن ــورد مشــاهده ق ــاب و م انتخ
تخــت بیمــاران بســتری در هــر یــک از دو بخــش داخلــی کــودکان 
یــک و دو مــالک انتخــاب اعــداد در جــدول اعــداد تصادفــی قــرار 
گرفتنــد. هــر عــدد تصادفــی انتخــاب شــده مــالک مشــاهده یــک 
ــی  ــارت ارتباط ــک مه ــودک و ی ــا ک ــتار ب ــی پرس ــارت ارتباط مه
ــماره  ــتری در آن ش ــودک بس ــان ک ــادر هم ــا م ــتار ب ــان پرس هم
ــوت  ــه پایل ــدا مطالع ــه ابت ــم نمون ــرآورد حج ــت ب ــود. جه ــت ب تخ
ــا  ــتاران ب ــی پرس ــرد ارتباط ــورد عملک ــپس 20 م ــد. س ــام ش انج
مــادران در حیــن ارائــه مراقبتهــای پرســتاری بــه کــودکان بســتری 
آنــان مــورد مشــاهده قــرار گرفــت. میانگیــن نمــرات حاصــل 100 
ــر اســاس  ــه ب ــه دســت آمــد. حجــم نمون و انحــراف معیــار 8/77 ب

ــرآورد شــد : ــر ب ــاری زی ــول آم فرم
n= Z21-α/2 )δ(2/α2 

ــا جایگزینــی مقادیــر در فرمــول فــوق حداقــل تعــداد مهارتهــای  ب
ارتباطــی پرســتاران 295 مــورد بــرآورد گردیــد. بــه منظــور 
ــی  ــارت ارتباط ــه 330 مه ــم نمون ــر حج ــج بهت ــه نتای ــتیابی ب دس
ــودک  ــا ک ــتار ب ــی پرس ــارت ارتباط ــادر و 330 مه ــا م ــتار ب پرس
بســتری تعییــن شــد. از آنجاییکــه 22 پرســتار ثابــت در بخش هــای 
کــودکان بیمارســتان بعثــت شــاغل بودنــد، بــه ازای هــر پرســتار 15 
ــا کــودکان  ــادران و 15 مهــارت ارتباطــی ب ــا م مهــارت ارتباطــی ب
ــای  ــودکان از گروه ه ــاب ک ــن انتخ ــد و همچنی ــن ش بســتری تعیی

ــود. ــداد یکســان ب ــه تع ســنی 3 -1، 6 -3، 12 -6 ســال ب
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل، پرســتاران ثابــت بخــش کــودکان 
ــرش  ــاعت از پذی ــتاری، 24 س ــی پرس ــدرک کارشناس ــل م ــا حداق ب
ــی  ــاری روان ــار بیم ــودک دچ ــته باشــد و ک ــودک در بخــش گذش ک
ــال  ــا انتق ــرگ ی ــورت م ــد. در ص ــی نباش ــی ذهن ــب ماندگ ــا عق و ی

ــه بخــش دیگــر آن کــودک از پژوهــش خــارج شــد. کــودک ب
ابــزار گــردآوری داده هــا شــامل پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک و 
ــی  ــای ارتباط ــش مهارت ه ــاخته در دو بخ ــق س ــت محق ــک لیس چ
پرســتار بــا مــادر و کــودک بســتری بــود. چــک لیســت های مشــاهده 
فــوق توســط پژوهشــگر براســاس مطالعــات ]18, 19, 21, 23-25[ و 

کتاب هــای مرجــع پرســتاری مرتبــط و در دســترس ]3, 5, 22, 26, 
27[ تدویــن شــد. چــک لیســت مهارتهــای ارتباطــی پرســتار بــا مــادر 
دارای 20 عبــارت بــا مقیــاس دو گزینــه ای بلی )نمــره 1( و خیر )نمره 
0( بــا دامنــه نمــره بیــن صفــر تــا 20 بــود. چــک لیســت مهارت هــای 
ارتباطــی پرســتار بــا کــودک بســتری دارای 25 عبــارت بــا مقیاس دو 
گزینــه ای بلــی )نمــره 1( و خیــر )نمــره 0( بــا دامنــه نمــره بیــن صفر 
تــا 25 بــود. بــه منظــور هماهنــگ کــردن و امــکان مقایســه، جمــع 
ــه مقیــاس 100 رســانیده شــد.  نمــرات حاصــل از چــک لیســت ها ب
ســپس نمــرات مهارت هــای ارتباطــی حاصــل از چــک لیســت ها بــه 
ســه دســته مطلــوب، نســبتاً مطلــوب، نامطلــوب چــارک بنــدی شــد. 
بدیــن ترتیــب نمــرات کمتــر از 25 )چــارک اول( نامطلــوب و نمــرات 
ــرات 100 - 75  ــه( و نم ــارک دو و س ــوب )چ ــبتاً مطل 75- 25 نس
مطلــوب )چــارک چهــارم( گــزارش شــد. جهــت تعییــن روایــی چــک 
لیســت ها، از نظــرات چنــد تــن از اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده 
ــز  ــودکان مرک ــای ک ــتاران بخش ه ــی و سرپرس ــتاری – مامای پرس
ــا  ــرات الزم ب آموزشــی-درمانی بعثــت همــدان اســتفاده شــد و تغیی
ــی  ــی پایای ــور بررس ــه منظ ــد. ب ــال گردی ــا اعم ــرات آنه ــال نظ اعم
 Inter-rater( چــک لیســت ها، از روش پایایــی بیــن دو مشــاهده گــر
ــب  ــی )ضری ــس دو عامل ــل واریان ــد. تحلی ــتفاده ش reliability( اس
ــی مشــاهده  ــرات تصادف ــرض اث ــا ف ــا( ب ــن مشــاهده گره ــی بی پایای
گرهــا بــرای چــک لیســت مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بــا کــودکان 
بســتری 0/92 و بــرای چــک لیســت مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران 
ــت ها در  ــک لیس ــن چ ــد. بنابرای ــبه گردی ــادران 0/86 محاس ــا م ب
ــرای تعییــن  ــد. ب مطالعــه حاضــر از پایایــی مناســبی برخــوردار بودن
ــبه  ــاخ محاس ــای کرونب ــب آلف ــت ها ضری ــک لیس ــی چ ــات درون ثب
شــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ نشــان داد کــه ثبــات درونــی ســؤاالت 
چــک لیســت مهارت هــای ارتباطــی پرســتار بــا مــادر 0/83 و ثبــات 
ــا  ــتار ب ــی پرس ــای ارتباط ــت مهارت ه ــک لیس ــؤاالت چ ــی س درون
کــودک بســتری 0/87 بــود کــه نشــانه ثبــات درونــی مناســب چــک 

ــود. ــت ها ب لیس
جهــت گــردآوری داده هــا، پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از دانشــگاه 
علــوم پزشــکی همــدان و از انجــام هماهنگی هــای الزم بــا مســئولین 
ــی  ــز آموزش ــودکان مرک ــک و دو ک ــای ی ــه بخش ه ــتان، ب بیمارس
ــد.  ــه ش ــر، مراجع ــح و عص ــیفت کاری صب ــت در دو ش ــی بعث درمان
تــالش گردیــد کــه بــدون ایجــاد تداخــل در کار پرســتاران، براســاس 
معیارهــای ورود و بــه صــورت تصادفــی و بــه تعــداد مســاوی 
ــادران و کــودکان بســتری در  ــا م مهارت هــای ارتباطــی پرســتاران ب
ــام  ــگام انج ــی در هن ــالی و نوباوگ ــی، خردس ــنی نوپای ــای س گروه ه
ــه  ــرد. ب ــرار گی ــی و مشــاهده ق ــورد ارزیاب ــتاری م ــای پرس مراقبت ه
منظــور کاهــش اثــر حضــور مشــاهده گــر، پژوهشــگر قبــل از نمونــه 
گیــری بــا ســر زدن مکــرر بــه بخش هــای مختلــف بــا پرســتاران در 
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شــیفت های کاری صبــح و عصــر آشــنا شــده و بدیــن ترتیــب تــالش 
ــتاران  ــرد پرس ــر عملک ــود را ب ــرر خ ــای مک ــا تاثیرحضوره ــد ت گردی

کاهــش دهــد.
اطالعــات جمــع آوری شــده بــه وســیلٔه نــرم افــزارSPSS نســخه 16 
ــبی،  ــق و نس ــی مطل ــامل فراوان ــی ش ــار توصیف ــتفاده از آم ــا اس و ب
ــه خطــی، در  میانگیــن و انحــراف معیــار و مــدل رگرســیون چندگان

ــل شــدند. ــه و تحلی ــان 0/95 تجزی ســطح اطمین

یافته ها
همــه پرســتاران مــورد پژوهــش مؤنــث بودنــد. اکثریــت آنهــا 
ــل )68/2%( و  ــال، متأه ــا 29 س ــنی 34 ت ــه س )40/9%( در دامن
دارای یــک فرزنــد )60%( بودنــد. اکثریــت پرســتاران )59/1%( دارای 
ــا میانگیــن )انحــراف معیــار( ســابقه  ســابقه کار کمتــر از ده ســال، ب
کاری 4/5 )3/4(، دارای شــیفت در گــردش )81/8%( و اســتخدام 

ــد.  ــی )50%( بودن پیمان

ــتاران  ــی پرس ــای ارتباط ــرات مهارته ــار( نم ــراف معی ــن )انح میانگی
ــا کــودکان بســتری 47/4 )12/2( بــود.  ــا مــادران 54/5 )13/3( و ب ب
پــس از دســته بنــدی مهارتهــای ارتباطــی برحســب چــارک بنــدی 
بیشــترین درصــد مهارتهــای ارتباطی پرســتاران بــا مــادران )%76/1( 
)جــدول 1( و بــا کودکان بســتری در ســطح نســبتاً مطلــوب )%78/2( 

)جــدول 2( بــود. 
معادلــه رگرســیون چندگانــه خطــی پــس از ورود همزمــان متغیرهای 
ــن  ــط بی ــه فق ــان داد ک ــه نش ــورد مطالع ــتاران م ــک پرس دموگرافی
ــان  ــی آن ــای ارتباط ــا مهارت ه ــل ب ــتاران متأه ــدان پرس ــداد فرزن تع
ــا مــادران )P > 0/01( )جــدول 3( و بیــن نــوع شــیفت پرســتاران  ب
ــا  ــل )P > 0/01(  ب ــتاران متأه ــدان پرس ــداد فرزن )P > 0/01( و تع
مهارتهــای ارتباطــی آنــان بــا کــودکان ارتبــاط وجــود داشــت )جــدول 
ــای  ــد، مهارت ه ــر فرزن ــتن ه ــه ازای داش ــر، ب ــارت دیگ ــه عب 4(. ب
ــا  ــد و ب ــدود 8/97 واح ــادران ح ــا م ــل ب ــتاران متأه ــی پرس ارتباط

ــاً 7/49 واحــد افزایــش یافــت.  کــودک تقریب

جدول 1: توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی پرستاران مورد مطالعه با مادران برحسب سطح آن
میانگین ± انحراف معیارفراوانی )%(سطح

22/4 ± 3/6)9/4( 31نامطلوب )25 ≤(
54/5 ± 13/3)76/1( 251نسبتًا مطلوب )75- 25(

83/4 ± 4)14/5( 48مطلوب )75 ≥(
55/7 ± 18/9)100( 330جمع

جدول 2: توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی پرستاران مورد مطالعه با کودکان بستری برحسب سطح آن
میانگین ± انحراف معیارفراوانی )%(سطح

21/6 ± 2/9)13/9( 46نامطلوب )25 ≤(
47/4 ± 12/2)78/2( 258نسبتًا مطلوب )75- 25(

82/3 ± 6/1)7/9( 26مطلوب )75 ≥(
46/6 ± 17/6)100( 330جمع

جدول 3: آزمون رگرسیون چندگانه خطی تعیین ارتباط بین مشخصات دموگرافیک و مهارتهای ارتباطی پرستاران با مادران
P-Valueمقایر βtانحراف معیارBمشخصات دموگرافیک

0/001 <71/9313/035/51مقدار ثابت
1/160/247-0/131-0/550/47-سن، سال

8/972/720/3093/310/001تعداد فرزندان
0/1640/450/0300/3960/712سابقه کاری، سال

نوع شیفت )مرجع = صبح(
1/910/057-0/190-9/224/83-در گردش
1/140/257-0/105-6/815/99-ثابت عصر

وضعیت استخدامی )مرجع = طرحی(
3/915/670/0970/690/49رسمی
1/694/160/0450/410/68پیمانی

وضعیت تأهل )مرجع= متأهل(
2/903/070/0710/950/344مجرد

t= مقدار آماره برای آزمون معنی دار بودن سهم هر متغیر در پیش بینی متغیر وابسته  ،  β = ضریب رگرسیون استاندارد شده ، B=شیب رگرسیون
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جدول 4: آزمون رگرسیون چندگانه خطی تعیین ارتباط بین مشخصات دموگرافیک پرستاران و مهارتهای ارتباطی آنان با کودکان

P-Valueمقایر βtانحراف معیارBمشخصات دموگرافیک

0/001>71/590/7297/18مقدار ثابت

0/5620/575-0/061-0/2390/025-سن، سال

0/002*7/490/150/2773/064تعداد فرزندان

0/0360/0240/0070/0910/927سابقه کاری، سال

نوع شیفت )مرجع = صبح(
0/001*4/46-0/431-19/430/26-در گردش

0/001*4/80-0/427-25/890/33-ثابت عصر

وضعیت استخدامی )مرجع = طرحی(

0/680/50-0/093-3/490/31-رسمی

0/530/60-0/056-1/980/227-پیمانی

وضعیت تأهل )مرجع= متأهل(

0/0670/9330/351-2/572/58-مجرد

بحث
ــتاران  ــی پرس ــای ارتباط ــر، مهارت ه ــه حاض ــج مطالع ــاس نتای براس
بخش هــای کــودکان بــا مــادران از ســطح نســبتاً مطلوبــی برخــوردار 
ــود. در زمینــه بررســی مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران بخش هــای  ب
کــودکان مطالعــات متعــددی از دیــدگاه پرســتاران، کــودکان بیمــار، 
والدیــن آنــان و پزشــکان بــه عنــوان عضــوی از تیــم مراقبتــی انجــام 
ــه Khan و همــکاران.  ــت. مطالع ــوده اس ــاوت ب ــل متف ــج حاص و نتای
نشــان داد کــه اکثریــت والدیــن کــودکان )89/7%( کیفیــت ارتبــاط 
ــه  ــد ]28[. مطالع ــی کردن ــوب ارزیاب ــب را خ ــیفت ش ــتاران ش پرس
Franck و همــکاران. بــا هــدف تعییــن دیــدگاه والدیــن، پرســتاران و 
پزشــکان از حمایــت والدیــن در بخــش مراقبت هــای ویــژه نــوزادان، 
نشــان داد کــه مهارت هــای ارتباطــی پرســتاران بــا مــادران از 
ــن  ــدگاه والدی ــوب، از دی ــاًل مطل ــطح کام ــتاران در س ــدگاه پرس دی
ــا حــدودی  ــا حــدودی مطلــوب و از دیــدگاه پزشــکان ت در ســطح ت
ــوزاد  ــن ن ــود ]11[. در مطالعــه Wigert و همــکاران. والدی ــوب ب مطل
ــا کارکنــان  ــوزادان، ارتبــاط ب بســتری در بخــش مراقبتهــای ویــژه ن
بخــش را بــا خــود مثبــت و مطلــوب بیــان داشــتند و اکثریــت آنهــا از 
نحــوه ارتبــاط پرســتاران راضــی بودنــد]18[ . مطالعــه Kowalski و 
همــکاران. نشــان داد کــه اگرچــه والدیــن نــوزادان پره تــرم بســتری در 
ــد،  ــاد نمی دیدن ــتاران را زی ــوزادان پرس ــژه ن ــای وی بخــش مراقبت ه
امــا ارتبــاط پرســتاران بــا خــود را مطلــوب و رضایــت بخــش گــزارش 
کردنــد ]29[. برخــی از مطالعــات حاکــی از نامطلــوب بــودن ارتبــاط 
مطالعــه  می باشــند.  بســتری  کــودکان  والدیــن  بــا  پرســتاران 

Abuqamar و همــکاران. نشــان داد کــه 90 درصــد پرســتاران بخــش 
ــن  ــا والدی ــژه در بیمارســتانی در اردن در برخــورد ب مراقبت هــای وی
کــودکان بســتری ارتبــاط مناســب نداشــتند ]30[. در توجیــه 
ــوان  ــر شــده، می ت ــا پژوهــش ذک ــه حاضــر ب ــاوت مطالع ــج متف نتای
بــه متفــاوت بــودن ابــزار اســتفاده شــده جهــت ســنجش ارتبــاط و 
ــودن محیــط پژوهــش و تفاوت هــای فرهنگــی  همچنیــن متفــاوت ب
ــق  ــا اســتفاده از چــک لیســت محق ــه حاضــر ب ــرد. مطالع ــاره ک اش
ــان از پرسشــنامه  ــه آن ــی در مطالع ــت. در حال ــاخته صــورت گرف س
ــارات آن  ــی از عب ــا یک ــه تنه ــده ک ــتفاده ش ــن اس ــت والدی رضای

مربــوط بــه برقــراری ارتبــاط بــوده اســت. 
ــا  ــتاران ب ــت پرس ــی اکثری ــای ارتباط ــر، مهارت ه ــه حاض در مطالع
کــودکان در ســطح نســبتاً مطلــوب بــود. مطالعــه حاضــر بــا روش کار 
مشــابه مطالعــه رســتمی و همــکاران  امــا بــا گروه هــای ســنی مختلــف 
بــه نتایــج نســبتاً مشــابه دســت یافــت. مطالعــه آنــان بــر روی کــودکان 
ســن مدرســه و باالتــر )15-6 ســاله( انجــام شــد، درحالــی کــه پژوهش 
حاضــر بــر روی کــودکان 12-1 ســاله صــورت گرفــت. نتایــج مطالعــه 
ــودکان  ــای ک ــتاران بخش ه ــد پرس ــه 45/7 درص ــان داد ک ــان نش آن
ــرد  ــز عملک ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــی درمان ــز آموزش مرک
ارتباطــی متوســطی بــا کــودکان در هنــگام رویه هــای تهاجمــی 
داشــتند ]21[. امــا در مطالعــه گــودرزی و همــکاران کیفیــت ارتبــاط 
ــال  ــک س ــر ی ــتری زی ــودکان بس ــا ک ــتاران ب ــت پرس ــی اکثری کالم
)41/9 %( و کــودکان 3-1 ســال ) 60/8 %( ضعیــف بــود و )%42/3( 
سرپرســتاران بــا کــودکان زیــر یــک ســال و 3-1 ســال ارتبــاط کالمــی 
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خوبــی داشــتند ]19[. مطالعــه Pelander و همــکاران. برخــالف مطالعــه 
ــودکان 7-11  ــدگاه ک ــه از دی ــان داد ک ــوق نش ــات ف ــر و مطالع حاض
ســال فنالنــدی نحــوه برقــراری ارتبــاط کالمــی پرســتاران حیــن ارائــه 

ــود ]20[. ــی ب ــتانه و عال ــتاری دوس ــای پرس مراقبت ه
بــا اســتناد بــه نتایــج مطالعــه حاضــر از بیــن متغیرهــای دموگرافیــک 
پرســتاران، فقــط تعــداد فرزنــدان پرســتاران متأهــل بــا مهارت هــای 
ــادار و مســتقیم  ــاری معن ــادران رابطــه آم ــا م ارتباطــی پرســتاران ب
داشــت )P > 0/001( بــه عبــارت دیگــر، بــه ازای داشــتن هــر 
فرزنــد، مهارت هــای ارتباطــی پرســتاران متأهــل حــدود 8/97 واحــد 
ــر  ــدان ب ــداد فرزن ــک تع ــر دموگرافی ــن متغی ــت. بنابرای ــش یاف افزای
روی مهارت هــای ارتباطــی پرســتاران بــا مــادران بیشــتر مؤثــر بــود. 
ــوع  ــل )P > 0/01( و ن ــتاران متأه ــدان پرس ــداد فرزن ــن تع همچنی
شــیفت کاری آن هــا )P > 0/01( بــا مهارت هــای ارتباطــی آنــان بــا 
ــای ارتباطــی  ــه مهارت ه ــن صــورت ک ــودکان رابطــه داشــت. بدی ک
پرســتاران متأهــل دارای 2 فرزنــد و بیشــتر بــه طــور متوســط تقریبــاً 
ــای  ــرات مهارته ــن نم ــن میانگی ــود. همچنی ــتر ب ــد بیش 7/49 واح
ارتباطــی بــا کــودک، پرســتاران شــیفت کاری ثابــت صبــح بهتــر از 
پرســتاران شــیفت کاری ثابــت عصــر و شــیفت کاری در گــردش بــود. 
ــبتری  ــراد مناس ــد اف ــل دارای فرزن ــتاران متأه ــاید پرس ــن ش بنابرای
بــرای کار در بخش هــای کــودکان باشــند. در راســتای نتایــج 
ــط Pope و  ــه توس ــی ک ــه توصیف ــک مطالع ــر در ی ــش حاض پژوه
همــکاران. در آمریــکا صــورت گرفــت، کیفیــت برقــراری ارتبــاط 
ــا مــادران و کــودکان در پرســتاران دارای شــیفت کاری  پرســتاران ب
ــر از پرســتاران دارای شــیفت  ــاداری بهت ــه طــور معن ــح ب ــت صب ثاب
ــر  ــه ای دیگ ــود )P > 0/01(  ]31[. در مطالع ــر ب ــب و عص کاری ش
کــه توســط گــودرزی و همــکاران  در تهــران صــورت گرفــت، بیــن 
کیفیــت برقــراری ارتبــاط کالمــی پرســتاران بــا کــودکان بــا شــیفت 
 ، )P > 0/01( ــت ــود داش ــاداری وج ــاط معن ــتاران ارتب کاری پرس
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 ]19[. نتایــج پژوهــش حاضــر، 
مطالعــه Pope و همــکاران. و همچنیــن مطالعــه Ferguson و 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 ]32[. بــه عبــارت 
دیگــر، پرســتاران متأهــل و دارای فرزنــد بیشــتر از مهارتهــای 

ــا کــودکان برخــوردار بودنــد.  ارتباطــی بهتــری ب
ــای  ــناخت مهارت ه ــت ش ــد جه ــش می توان ــن پژوه ــای ای یافته ه
ــتری  ــودکان بس ــادران و ک ــا م ــتاران در کار ب ــر پرس ــی مؤث ارتباط
ــه مراقبت هــای  ــاء آن در حیــن ارائ ــود و ارتق ــه بهب جهــت کمــک ب
ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــودکان م ــای ک ــتاری در بخش ه پرس

تأثیــر حضــور  بــه  ایــن پژوهــش می تــوان  از محدودیت هــای 
ــش  ــتاران بخ ــی پرس ــای ارتباط ــر مهارت ه ــاهده ب ــگر و مش پژوهش
ــا  ــری ب ــه گی ــاز نمون ــش از آغ ــق پی ــه محق ــا اینک ــرد. ب ــاره ک اش
ــکان از  ــد ام ــا ح ــود ت ــالش نم ــودکان ت ــای ک ــور در بخش ه حض
ــا  حساســیت پرســنل در حیــن تکمیــل چــک لیســت ها بکاهــد، ام
حضــور پژوهشــگر امــکان داشــت کــه بــر نحــوه عملکــرد پرســتاران و 
نتایــج بــه دســت آمــده بــود تأثیــر بگــذارد و ایــن تأثیــر در مطالعــات 
پیشــنهاد  می باشــد.  پژوهشــگر  اختیــار  از  خــارج  مشــاهده ای 
می گــردد مطالعــات دیگــری جهــت شــناخت عوامــل تســهیل 
ــواده وی  ــودک و خان ــا ک ــتاران ب ــاط پرس ــده ارتب ــده و بازدارن کنن
انجــام گیــرد تــا بدیــن وســیله بتــوان گامــی مؤثــر در جهــت تقویــت 

ــم، برداشــت. ــن مه هرچــه بیشــتر ای

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران 
ــود.  ــوب ب ــبتاً مطل ــطح نس ــتری در س ــودکان بس ــادران و ک ــا م ب
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 می شــود کــه عــالوه بــر بکارگیــری پرســتاران 
دارای فرزنــد جهــت کار در بخشــهای کــودکان، در آموزشــهای 
ــادران و  ــا م ــای ارتباطــی ب دوره ای ضمــن خدمــت اصــول و مهارته
کــودکان لحــاظ گــردد تــا بــا بهبــود مهارتهــای ارتباطــی پرســتاران 

ــد. ــاء یاب ــودکان ارتق ــتاری ک ــای پرس ــت مراقبت ه کیفی

سپاسگزاری
ارشــد  نامــه دوره کارشناســی  پایــان  از  ایــن مقالــه برگرفتــه 
پرســتاری کــودکان مصوبــه شــورای پژوهشــی دانشــگاه علــوم 
ــورخ 94/3/12  ــدان م ــی هم ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم پزش
ــن طــرح در  ــن ای ــه شــماره طــرح 9403121214 اســت. همچنی ب
IR.UMSHA. کمیتــٔه اخــالق در پژوهــش بــا شناســه اختصاصــی

REC.1394,51در مــورخ 1394/3/2 تأییــد شــده اســت. نویســندگان 
ــا  ــی و اعض ــرم پژوهش ــت محت ــا از معاون ــد ت ــود الزم می دانن ــر خ ب
محتــرم هیئــت علمــی گــروه پرســتاری، پرســتاران محتــرم بخش های 
کــودکان مرکــز آموزشــی درمانــی بعثــت همــدان و همچنیــن مــادران 

ــد. ــی را نماین ــال تشــکر و قدردان ــودکان بســتری، کم ک

تضاد منافع
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
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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 communica-
tion skills of nurses when dealing with children and their mothers hospitalized at pediatric 
wards of Besat Educational and Treatment Center in Hamadan.
Methods: In this descriptive-analytical study, using the census method, 22 pediatric 
nurses were selected. After that, using simple random sampling, communication skills of 
nurses when dealing with hospitalized children and their mothers were assessed for 330 
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 mul-
tiple linear regression model, data were analyzed by SPSS software version 16.
Results: Seventy-six percent of nurses’ communication skills with mothers (with mean 
value of 54.5 and standard deviation value of 13.3) and with children (with mean value of 
47.4 and standard deviation value of 12.2) were relatively desirable. Multiple linear regres-
sion equation showed that among nurses’ demographic characteristics, only the number 
of children of married nurses had a statistical relationship with their communication skills 
with mothers (P > 0.01). Also type of work shift (P > 0.01) and number of children of 
married nurses (P > 0.01) had a statistical relationship with their communication skills 
with children.
conclusions: Although nurses’ communication skills with mothers and hospitalized chil-
dren were relatively high but improvement of the quality of nursing care needs to be pro-
moted. It is recommended for in-service training courses to be held in this field.
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