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 مقدمه:
و  آوری فنامروزه با پيشرفت سريع علوم و 

از گذشته  تر سخت گيری تصميمآن شرايط  های پيچيدگی

 توانند نمیبه شكل رسمی  گريد ها سازمانشده است و 

نی وضعيت سازما های پيچيدگیفعاليت نمايند. با توجه به 

 است.  تغييريافتهتر شده و سطوح مديريتی  ارگانيك

( از مباحث جديدی است Chaos theory) آشوبنظريه 

 رو به گسترش  یياجرا یها درزمينهكه كاربرد آن 

 نظمی بیو  یآشفتگ ،آميختگی درهمآشوب  (.1) باشد می

( Turbulence) تالطم كياست و مترادف آن در مكان

فقدان هرگونه نظم است. در  یواژه به معنا نيا (.2) باشد می

 یواقع یوجود دارد كه الگوها عتيطب نيآشوب ا یتئور

 نظمی بینظم و در زمان دچار  یخود دارا ی            بعضا  در فضا

خود  ینظم و در فضا یبرعكس در زمان دارا ايبوده و 

 (.3) باشند می نظم بی

 یخدمات های سازماناز  یكي عنوان به ها بيمارستان

 ني، لذا كاركنان اباشند می یاديز های پيچيدگی یاراد

 چکیده:
د جامعه سالمت افرا تيبا وضع و ارتباطشان یشغل تيحساس ليپرستاران به دل های مهارت :زمينه و هدف

 یکوانتوم های مهارت نييتع هدف بااساس مطالعه حاضر  نیبر ا رنديقرار گ شیمستمر مورد پا طور به بایست می
 و هاجر شهرکرد انجام شد. یکاشان اهلل آیت های بيمارستانپرستاران شاغل در 

 اهلل آیت های بيمارستاندر  یبود که به روش مقطع یليتحل -یفيتوص صورت بهمطالعه حاضر  :یبررس روش
نفر از پرستاران بودند که با روش  100پژوهش  است. جامعه گرفته انجام 1394و هاجر شهرکرد در سال  یکاشان
با  ها دادهشد.  آوری جمع برمعت یا پرسشنامه قیاز طر نياز مورد یها انتخاب و داده یا طبقه یتصادف گيری نمونه

 زيمورد آنال SPSS افزار نرم ( توسطα=05/0) داری معنیر در سطح اسکوئ یمستقل و کا t های آزموناستفاده از 
 قرار گرفتند.

تفکر، احساس، دانش، عمل، اعتماد و  دن،یهفتگانه د یکوانتوم های مهارتاز  کینمرات هر  نيانگيم :ها افتهی
 نيانگي، مرمجموعد آمد. دست به ارينمرات مع نيانگيباالتر از م یدار یمعن طور به در پرستاران ستنیمهارت ز

( 105) ارينمرات مع نيانگين مقدار با مای که آمد دست به 69/136±07/10 پرستاران یکوانتوم های مهارتنمرات 
 .(P<001/0)داشت یداری معن یاختالف آمار

و  یکاشان اهلل آیت های بيمارستانگفت پرستاران شاغل در  توان می آمده دست به جیبا توجه به نتا :یريگ جهينت
 برخوردار هستند. یهفتگانه کوانتوم های مهارتاز  کیدر هر  یمطلوب تيهاجر شهرکرد از وضع

 
 .شهرکرد پرستاران، ،یکوانتوم های مهارت :کليدی یها واژه
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در آن  تيو فعال دهيچيپ یفضا نيورود به ا یسازمان برا

به  ها آنداشته باشند كه از  اريدر اخت هايی مهارت ديبا

از  یكي(. پرستاران 4) شود می ادي یكوانتوم های مهارت

 ایالگوه ديآنان با .باشند می یمارستانينظام ب یاركان اصل

آشوب گونه  های سيستم یژگيخود را متناسب با و یذهن

دهند و در آن صورت خواهند توانست  رييتغ مارستانيب

را با گذشته آن متفاوت سازند. پرستاران  یفرارو یايدن

و  تيخالق ،یجمع یبه هوشمند ديهمانند همه افراد با

رشد دانش و اطالعات،  ا،يو پو ريفراگ رييتغ ،ینوآور

(. 5مستمر توجه داشته باشند ) یريادگيو  یورمح نديفرآ

سنتی  یها مهارت با یامروز ريدنيای پرتالطم و متغ

، هدايت و كنترل قابل مديريت دهی سازمان، ريزی برنامه

(. 6ديگری دارد ) های مهارتكردن نيست و نياز به 

كه انسان موجودی  استتحقيقات اخير نشان داده 

اول موجودی مادی تلقی در نگاه  اگرچهكوانتومی است 

هم دارد كه  غيرمادیمشاهده و  غيرقابلولی بعدی  شود می

 كوانتوم ی نظريه(. 7) گويند میبه آن ذهن و يا روح 

(Quantum ،)است برای رفتار مديريت و  ای استعاره

اثربخشی  يشدر افزا تواند میجديدی است كه  ميپارادا

انتومی بينش باشد. اصول اساسی كو ثرومكاركنان سازمان 

كه  كند میفراهم  ،را برای يك جهان سازمانی داری معنی

، منظم يا غيرخطیعينی و ذهنی، منطقی يا عقلی، خطی يا 

 ای تااندازهآشفته است. جهانی كه در آن مشاهده انسان 

(. مفاهيم 8است ) تأثيرگذاراست  شده  مشاهده آنچهبرای 

جديد  یموضوع شلتون بوده ومطالعه كوانتومی برگرفته از 

كه يك مدل از  شود میبرای رهبری در مديريت تلقی 

تعاملی جديد و پارادايمی از تفكر را برای  های مهارت

زيرا بر اين اصل استوارند  كند میاثربخشی فراهم  شيافزا

اصل بوده و علت وقوع  ترين مهمكه انرژی كوانتومی 

ر مادی اين جهان را د ی جنبهدر جهان است و  چيز همه

 (.9) دهد میدرجه دوم اهميت قرار 

 های سيستماز  یكي عنوان  به ها بيمارستان

ارتباط تنگاتنگی با آشفتگی دارند و به دو  ده،يچيپ

قرار گيرند: نخست  موردتوجهصورت ممكن است 

عدم قطعيت و جريانات  یمارستانيدر هر ب ،اينكه

استفاده  وجود با(. 10حاكم است ) بينی پيش غيرقابل

هر  ،یرماند های تكنيك ترين پيشرفتهبهترين و  از

قرار  شماری بیدر معرض رويدادهای  یمارستانيب

موارد بسيار مشكل است  یدر برخ ،دارد؛ دوم اينكه

 های فعاليت یريادگيكه ارتباط بين آموزش و 

 تواند میرا بفهميم. چگونه يك پرستار  یپرستار

بهترين بفهمد كه چه چيزی آموخته است، يا اينكه 

(. پرستاران در 11) ؟چيست تشيكار برای انجام فعال

در  هركدام مارستانيب طيو در مح خود  زندگیطول 

گوناگونی قرار دارند، كه روی  های آشفتگیمعرض 

باشد. گرچه  تأثيرگذار تواند می ها آن تيفعال

اما  ،آشفتگی ممكن است سبب عدم اطمينان شود

 كند مید به آينده خلق را برای تغيير و امي هايی فرصت

است كه برای آشفتگی آمادگی (. پرستاران الزم 12)

يك  عنوان بهرا  بودن  بينی پيش غيرقابلپيدا كنند و 

پرستاران در شرط طبيعی بپذيرند. فشار كار مداوم 

ساعت كار پرستاران باعث باال  شيافزا ،ها بيمارستان

 نيا ،هدرنتيجو  شود یم نياز كار سنگ یناش یرفتن خطا

 ني، اننديب یم بيوهله اول آس درهستند كه  مارانيب

 ستيو برخورد ناشا یاحترام یتا ب شود یموضوع سبب م

 یورود به فضا یبرا ،نيبنابرا .(6با پرستاران باال برود )

 يیها مهارت ديآشفته و آشوب گونه هزاره سوم با

 یكوانتوم های مهارت ها آنكه به  داشته باشند

(Quantum Skills )به  یكوانتوم ی(. رهبر13) گويند می

و اعتماد توجه نموده و به دنبال آن  یو نوآور تيخالق

(. رهبران 14درست را انجام دهد ) یاست تا كارها

دارند كه در آن،  تيفعال هايی سازماندر  یكوانتوم

 داده  تياهم تياعتماد، ارزش، گفتگو و معنو

از  یريگ رهبه یسازمان نيالزمه چن (.12) شود یم

كه نه  ها مهارت نياست. ا یكوانتوم های مهارت

 كنند یعمل م كپارچهي صورت بهمستقل بلكه  طور به

 ني(: اQuantum Seeing) ديدنمهارت  از: اند عبارت

هدفمند و متمركز  دنيد یفرد برا يیمهارت به توانا

را داده تا بتوانند  يیتوانا نياشاره دارد و به افراد ا

و  فمندهد یديو سازمان را با د رامونيپ یجهان هست
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(: Quantum Thinking) تفكر. مهارت نديبب یاراد

 یا وهيفكر كردن به ش یفرد برا يیتوانا مهارت نيا

(. مهارت 15افراد توجه دارد ) تيو به خالق هستمتناقض 

 ی(: مهارت احساس كوانتومQuantum feeling) احساس

مثبت هر  یها تا به جنبه دهد میرا به افراد  يیتوانا نيا

را به احساسات  یت توجه داشته و احساسات منفيموقع

را  نديداده و علل تمام احساسات ناخوشا رييمثبت تغ

 ني(: اQuantum Knowing) دانش. مهارت ندينما يیشناسا

درون و  یتا به ندا دهد یرا به آنان م يیتوانا نيمهارت ا

 حل مشكالت یا براتوجه نموده و از ذهن شهودگر اهايرو

 ني(: اQuantum Acting) عمل(. مهارت 4) دياستفاده نما 

فرد توجه دارد و  یاجتماع تيمهارت به اخالق و مسئول

. دهد یمسئوالنه را توسعه م وهيعمل به ش یاو را برا يیتوانا

(: مهارت اعتماد Quantum Trusting) اعتمادمهارت 

 یها تا به تمام جنبه دهد یرا به افراد م يیتوانا نيا یكوانتوم

را سرلوحه  رييبه تغ شيتوجه داشته و گرا یمعماگونه زندگ

 یها درصدد است تا جنبه یفرد نيچن نديكار خود نما

 تيحما زين رييرا درک نموده و از تغ یخالق زندگ

 ني(: اQuantum Being) زيستن(. مهارت 16) نمايد می

ضطراب، كاهش ا قيگذشت كردن از طر يیمهارت توانا

د و كرامت و سود بردن يام شيو افزا تيعضو ،یافسردگ

 ها مهارت نيكه ا ی. افرادباشد یم گرانيبا د توأم یاز زندگ

مبدل  یو توسعه دهند و به افراد كوانتوم تيرا در خود تقو

بودن،  جانيبودن، سرشار از شور و ه اعتماد قابلشده كه 

 یركيزارتباط، پژوهشگر بودن و  یبرقرار ت،يخالق

 (.15مشخصه آنان است ) ترين مهم

 ازيو آشوب گونه امروز ن دهيچيپ طيدر مح ،طوركلی به

به  يیها طيمح نيبوده و چن یاساس یچالش یدگرگون یبرا

از  یكي عنوان بهدارد و پرستاران  ازين یكوانتوم یرهبران

 يیروهايالزم است تا با ن مارستانيعناصر نظام ب نياثرگذارتر

را انجام  هايشان فعاليت یثروتا بتوانند به نحو م شوند زيتجه

 یكوانتوم های مهارت روهاين نيا ترين مهماز  یكيدهند 

 رامونيپ آمده عمل به یها ی. ضمن بررسباشد می ها آن

موضوع  نيمرتبط با ا يیها كه پژوهش ميافتيموضوع در

از  تيو فرج پور نشان داد كه خالق الطافیاست:  شده  انجام

 راد ی(. فرهاد17،18است ) یمهم افراد كوانتوم های مهارت

مهم افراد  های مهارتاز  پذيری مسئوليتنشان داد 

 ینشان داد كه افراد زين یدري(. ح19) باشد یم یكوانتوم

وجود دارد در  يیباال یكوانتوم های مهارتكه در آنان 

شان داد ن ی(. صادق20دارند ) یاريبس يیحل تعارضات توانا

 یهفت مهارت كوانتوم یدارا یآموزش انريكه مد

افراد  هراندازهنشان داد كه  رجبی(. 21) باشند می

 زانيداشته باشند به همان م يیباال یكوانتوم های مهارت

و شلتون  نگيدارل ني(. همچن22خواهند بود ) تر چابك

 سازد یافراد را قادر م یكوانتوم های مهارتنشان دادند كه 

و  سي(. فر23كنند ) تر واقعیا ر دخو یرهبر يیتوانا

 های مهارتنشان دادند كه افراد با داشتن  زين ديالزار

 (.12) دهند میرا بهتر انجام  یرهبر فهيوظ یكوانتوم

 یدر اجرا ثریومكه پرستاران نقش  یياز آن جا

 زيدارند، لذا تجه ها بيمارستاندر  یدرمان یندهايبهتر فرا

 تيريرا در مد ها آن ،یكوانتوم های مهارتآنان به 

خواهد  تر موفق یو درمان یپرستار های فعاليتاثربخش 

كه  یحرفه پرستار تيبا توجه به ماه نيساخت، همچن

 مسئلهسازگارانه و  های مهارتبه  ازينحساس و  ای حرفه

در كنار  ها مهارت ريسا یبه بررس ازيمدار دارد ن

 نياز لطف نخواهد بود، بر ا یخال یتخصص های مهارت

 یبر رو یتاكنون پژوهش نكهيبه ا تياساس و با عنا

 های بيمارستانپرستاران شاغل در  یكوانتوم های مهارت

است مطالعه  نشده انجامو هاجر شهركرد  یكاشان اهلل آيت

پرستاران  یكوانتوم های مهارت نييتع هدف باحاضر 

و هاجر  یكاشان اهلل آيت های بيمارستانشاغل در 

 .ديرا گردو اج یشهركرد طراح
 

 بررسی:روش 
و  ای مشاهدهمطالعه از نوع مطالعات  نيا

 یبوده كه به روش مقطع یلتحلي  -یفيتوص صورت به

و هاجر شهركرد در  یكاشان اهلل آيت های بيمارستاندر 

پژوهش  یاصل هدف است. گرفته  انجام 1394سال 

پرستاران شاغل در  یكوانتوم های مهارت نييتع  ،حاضر

 نيكه بر ا استشهركرد  یهاجر و كاشان های بيمارستان
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تفكر، احساس، دانش، عمل،  دن،يد :مهارت 7اساس 

پرستاران  نيا در یكوانتوم ستنياعتماد و مهارت ز

قرار  سهيمورد مقا اريمع ريو با مقاد یابيمورد ارز

پژوهش پرستاران  نيدر ا مطالعه مورد تيگرفتند. جمع

و هاجر  یكاشان اهلل آيت های بيمارستانشاغل در 

و بر اساس  ای طبقه صورت  به گيری نمونهشهركرد بود. 

 مارستانيتعداد پرستاران شاغل در هر ب ینسب یفراوان

 اهلل آيت مارستانيكه از ب ای گونه به .رفتيانجام پذ

 پرستار 32هاجر  مارستانيپرستار و از ب 68 یكاشان

شامل ورود به مطالعه  اريقرار گرفتند. مع مطالعه مورد

سال گذشته در  1به مدت  لبود كه حداق یپرستاران

خدمات بودند و  ارائهمذكور مشغول به  های بيمارستان

بود كه در حال  یپرستار انيخروج شامل دانشجو اريمع

خود بودند. با استفاده از  یگذراندن دوره كارورز

درصد، نسبت  95 نانيفرمول كوكران و سطح اطم

 گيری اندازه یخطا زانيم و 5/0 بررسی موردمهارت 

 موردشد. اطالعات  نيينفر تع 100حجم نمونه  05/0

شلتون  یكوانتوم های مهارت پرسشنامه قياز طر نياز

 (.23) ديگرد آوری جمع

ابزار پژوهش، سطح  یصور يیروا منظور به

وجود  ايعدم تناسب، ابهام عبارات و  زانيم ،یدشوار

فر از پرستاران گروه ن 20 ديكلمات از د یدر معن يینارسا

قرار گرفت.  موردبررسیمربوطه  ديهدف و تحت نظر اسات

 ديپرسشنامه از اسات یفيك یمحتوا يیروا نييتع منظور به

ابزار،  قيشد پس از مطالعه دق تدرخواس موردنظر

و  نديارائه نما یكتب صورت بهخود را  یاصالح های ديدگاه

سشنامه اعمال در پر جزئی راتييتغ صورت به ها آننظرات 

 ینسب بيمحتوا از ضر يیروا یكم یابيارز یشد. سپس برا

 یكم یابيارز ی( استفاده شد. براCVRمحتوا ) يیروا

( استفاده CVRمحتوا ) يیوار ینسب بيمحتوا از ضر يیروا

نفر از متخصصان درخواست شد تا  15منظور از  نيشد. بد

، «است یضرور» یقسمت 3 فيهر سوال را بر اساس ط

 "ندارد یضرورت"و  "ندارد یضرورت یاست ول ديمف"

كه  CVRبر اساس فرمول  (.1 شماره )جدول ندينما یبررس

است  یتعداد متخصصان nEاست  شده  ارائه ريدر قسمت ز

تعداد كل  Nو  اند دادهپاسخ  "یضرور" نهيكه به گز

تعداد متخصصان  نكهيمتخصصان است. با توجه به ا

مطالعه  نيدر ا یكم یمحتوا يیجهت سنجش روا موردنظر

 CVRمقدار  Lawsheلذا بر اساس جدول  باشد مینفر  15

 يیمحتوا يیباشد تا روا 49/0از  شتريب ديبا الوسهر  یبرا

مقدار  شماره 1شود. بر اساس جدول  رفتهيذپ الوسآن 

CVR  يیلذا روا باشد می 49/0 از شتريب االتوستمام 

 منظور  به قرار گرفت. تأييدمورد  االتوس هيكل يیمحتوا

 ی( پرسشنامه از روش آلفاReliability) يیايپا یبررس

 بيآن با ضر يیايپا درنهايتاستفاده شد كه  كرونباخ

 شد. تأييد 88/0 كرونباخ یآلفا

بدون ذكر نام و نام  مورداستفاده پرسشنامه

 بخش اول : شامل ،بخش 8و مشتمل بر  یخانوادگ

سن، جنس، ) انيدانشجو كياطالعات دموگراف

...(، بخش دوم  و تأهل تياشتغال، وضع تيوضع

 االتوس، بخش سوم دنيمربوط به مهارت د االتوس

مربوط  االتوسمربوط به مهارت تفكر، بخش چهارم 

مربوط به  االتوساحساس، بخش پنجم  ارتبه مه

مربوط به مهارت  االتوسمهارت دانش، بخش ششم 

اد، بخش مربوط به اعتم االتوسعمل، بخش هفتم 

بود،  ستنيمربوط به مهارت ز االتوسهشتم 

 بوده است. الوس 30 االتوستعداد كل  درمجموع

 كرتيل یارزش 5 اسيمق كيمذكور در  پرسشنامه

 شده طراحی( 5نمره ) نيشتري( تا ب1نمره ) نيازكمتر

 توانست میكه هر پرستار  ای نمره باالترين است.

 بوده است. ازيامت 30 آن نيو كمتر 150كند  افتيدر

 نييدر مطالعه پس از تب كنندگان شركت هيكل از

جهت شركت در  اهداف مطالعه موافقت آگاهانه

داده شد كه  نانياطم ها آنپژوهش به عمل آمد و به 

 برای خواهند شد. زيآنال یگروه صورت به ها داده

آمار  های روشپژوهش از  های داده تحليل و  تجزيه

با استفاده  ها دادهاست.  شده هاستفاد تحليلی و یفيتوص

مستقل در سطح  تیاسكوئر و  یكا های آزموناز 

  SPSSافزار نرم ( و با استفاده ازα=05/0) داری معنی

 .گرفتقرار  وتحليل تجزيهمورد 
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 :ها افتهی
در  كننده شركتپرستاران مرد  یسن نيانگيم

 دست به 36±8/22 زن پرستاران و 38±10/42مطالعه 

را  یدار یمعن یمستقل تفاوت آمار تی نآزمو كه آمد

(. اكثر افراد P=092/0)سن دو گروه نشان نداد  نيب

پرستاران در  %32 .اند بوده (%67و زن ) %(59) متأهل

 یكاشان مارستانيدر ب ها آن از %68هاجر و  مارستانيب

 .اند بودهخدمات  ارائهمشغول به 

 

 شلتون کوانتومی پرستاران با مقادیر معيار های مهارتمقایسه ميانگين نمرات  :1 جدول شماره

 P نمرات معيار شلتون انحراف معيار ميانگين نمرات پرستاران کوانتومی های مهارت

>P 18 32/1 56/25 مهارت دیدن 001/0  

>P 18 25/1 26/26 مهارت تفکر 001/0  

>P 12 14/1 35/14 مهارت احساس 001/0  

>P 12 68/1 76/17 مهارت دانش 001/0  

>P 18 47/1 89/28 مهارت عمل 001/0  

>P 15 35/1 47/21 مهارت اعتماد 001/0  

>P 12 86/1 31/18 مهارت زیستن 001/0  

>P 105 07/10 69/136 کل 001/0  

 

 دن،يد یكوانتوم های مهارتنمره  نيانگيم

در  ستنيتفكر، احساس، دانش، عمل، اعتماد و ز

هاجر  و یكاشان اهلل آيت های بيمارستانپرستاران 

، 35/14، 26/26، 56/25برابر با  بيبه ترت شهركرد

از  هركدامبود كه  31/18و  47/21، 89/28، 76/17

 اريمع مرهمتوسط ن زانياز م بيبه ترت ها مهارت نيا

 داری معنی طور به 12و  15، 18، 12، 12، 18، 18

 (.1شماره  )جدول  ندباالتر بود

 یابيو ارز یبررس اين از  پس ،درمجموع

تفكر، احساس، دانش، عمل،  دن،يد های مهارت

مشخص  پرستاران یكوانتوم ستنياعتماد و مهارت ز

 ینمرات پرستاران در تمام نيانگيم ديگرد

 اهلل آيت های بيمارستانپرستاران  یكوانتوم های مهارت

 باشد می 69/136±07/10 و هاجر شهركرد یكاشان

وسط با مت یدار یمعن یمقدار اختالف آمار نيكه ا

 داشته است. 105 ارينمره مع

 

 :بحث
مهارت  یژگينمره و نيانگينشان دادند م جينتا

و  یكاشان اهلل آيت های بيمارستانپرستاران  یكوانتوم دنيد

 طور به اريمتوسط نمره مع زانياز م هاجر شهركرد

كه گفت  توان می نيبنابرا .باالتر بوده است یدار یمعن

  های بيمارستانن پرستارا یكوانتوم دنيمهارت د

 بوده یدر حد مطلوب شهركردو هاجر  یكاشان اهلل آيت

 بركه پرستاران مذكور عالوه  دهد مینشان  نياست و ا 

 یدر انجام كار و انتخاب اهداف، افراد پذيری مسئوليت

 های روشاز  یاراد طور بهتوانمند بوده و در انجام كارها 

 .كنند میاستفاده  یمتنوع

حاصل از مطالعات  جياضر با نتاح قيتحق جينتا

و شلتون كه نشان دادند  نگيو دارل دهكردی یصادق

باالتر از حد متوسط  رانيمد یكوانتوم دنيمهارت د

 تأييدرا  ها آن جيبوده و نتا جهت هم، همسو و باشد می

 (.4،21) كند می
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پرستاران  ینمره مهارت تفكر كوانتوم نيانگيم

 زانيو هاجر شهركرد از م یكاشان اهلل آيت های بيمارستان

 نيبنابرا .باالتر بوده است یمعنادار طور به اريمتوسط نمره مع

مهارت تفكر  كه گفت توان می جهينت نيبا استناد به ا

و هاجر  یكاشان اهلل آيت های بيمارستانپرستاران  یكوانتوم

كه  دهد مینشان  نيبوده است و ا یدر حد مطلوب شهركرد

خود از انجام اقدامات  های فعاليتپرستاران در انجام 

به  ینموده و احساس اضطراب و نگران یعجوالنه خوددار

 .دهند نمیخود راه 

حاصل از مطالعات  جيحاضر با نتا قيتحق جينتا

  های مهارتبا كه نشان دادند افراد  پورو فرج  الطافی

باال احساس اضطراب را از خود دور  یتفكر كوانتوم

  تأييدرا  ها آن جيبوده و نتا جهت  هم، همسو و سازند می

 .(17،18) كند می

پرستاران  ینمره مهارت احساس كوانتوم نيانگيم

 زانياز م و هاجر شهركرد یكاشان اهلل آيت های بيمارستان

باالتر بوده است  یمعنادار طور به اريمتوسط نمره مع

 یمهارت احساس كوانتومكه گفت  توان می وجود بااين

و هاجر شهركرد  یكاشان اهلل آيت های مارستانبيپرستاران 

كه پرستاران در  دهد مینشان  نيو ا استمناسب بوده 

و نشاط داشته و تمام  یاحساس سرزندگ وظيفه انجام نيح

. دهند می ريخود را به احساسات مثبت تغ یاحساسات منف

را از  یغلط در مورد كار پرستار یباورها نيعالوه بر ا

 .برند می نيب

حاصل از مطالعات  جيحاضر با نتا قيتحق جيانت

كه نشان دادند  دهكردی ی، صادقیدريراد، ح یفرهاد

باال تمام تالش  یمهارت احساس كوانتوم یافراد دارا

را از خود دور  یتا احساسات منف كنند میخود را 

 تأييدرا  ها آن جيبوده و نتا جهت همسازند، همسو و 

 .(19-21) كند می

پرستاران  یمهارت دانش كوانتوم نمره نيانگيم

 طور بهو هاجر شهركرد  یكاشان اهلل آيت های بيمارستان

در نظر  اريمتوسط نمره مع زانيباالتر از م یمعنادار

مهارت دانش  كه گفت توان میبوده است و  شده گرفته

و  یكاشان اهلل آيت های بيمارستانپرستاران  یكوانتوم

نشان  نياست و ا بوده یاسبهاجر شهركرد در حد من

 یريادگيبه  یاديز ليكه پرستاران تما دهد می

دارند، عالوه  شانيانجام كارها یبرا ديجد های روش

آن در  كارگيری بهآنان در انتقال دانش خود و  نيبر ا

حاضر با  قيتحق جينتا .باشند میتوانمند  یكار طيمح

 نگي، دارلرجبی دهكردی یحاصل از مطالعات صادق جينتا

باال  یمهارت كوانتوم یتون كه نشان دادند افراد داراو شل

حل مسائل و انجام  یبرا ديجد های روش كارگيری بهدر 

بوده و  جهت همدارند همسو و  يیخود مهارت باال یكارها

 .(21-23) كند می تأييدرا  ها آن جينتا

پرستاران  ینمره مهارت عمل كوانتوم نيانگيم

 طور بهو هاجر شهركرد  یكاشان اهلل آيت های بيمارستان

 آمده دست به اريمتوسط نمره مع زانيباالتر از م یمعنادار

 یمهارت عمل كوانتوم كه گفت توان می نيبنابرا .است

و هاجر شهركرد  یكاشان اهلل آيت های بيمارستانپرستاران 

كه  دهد مینشان  نياست و ا شتهدا یمطلوب تيوضع

و انجام  یرستارپ ای حرفهپرستاران در عمل به اخالق 

و در كار به تمام  باشند میمسئوالنه توانمند  وهيكارها به ش

 جينتا دارند. ای ويژهتوجه  یپرستار یاخالق یارهايمع

  Shelton،رجبیحاصل از مطالعات  جيحاضر با نتا قيتحق

مهارت اعتماد  یكه نشان دادند افراد دارا Darlingو 

 ای حرفهق اخال یارهايمع تيباال در رعا یكوانتوم

 جيبوده و نتا جهت همدارند، همسو و  یشتريب یتوانمند

 .(22،23)كند می تأييدرا  ها آن

پرستاران  ینمره مهارت اعتماد كوانتوم نيانگيم

 زانيو هاجر شهركرد از م یكاشان اهلل آيت های بيمارستان

 نيبنابرا .باالتر بوده است یمعنادار طور به اريمتوسط نمره مع

پرستاران  یمهارت اعتماد كوانتوم كه فتگ توان می

 تيو هاجر شهركرد وضع یكاشان اهلل آيت های بيمارستان

كه پرستاران در تمام  دهد مینشان  نياست و ا اشتهد یخوب

افراد مشاركت و  گريبا د مارستانيب یدرمان های فعاليت

 دارند. یاديز یهمكار

حاصل از مطالعات  جيحاضر با نتا قيتحق جينتا

كه  ديو الزار سيو شلتون، فر نگي، دارلدهكردی یقصاد

در مشاركت و  يیمهارت باال ینشان دادند افراد كوانتوم
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را  ها آن جيبوده و نتا جهت همدارند، همسو و  یهمكار

 .(12،21،23) كند می تأييد

پرستاران  یكوانتوم ستنينمره مهارت ز نيانگيم

 زانيرد از مو هاجر شهرك یكاشان اهلل آيت های بيمارستان

 نيكه ا باالتر بوده است یمعنادار طور به اريمتوسط نمره مع

پرستاران  یمهارت وجود كوانتوم كه دهد مینشان  جهينت

و هاجر شهركرد مناسب  یكاشان اهلل آيت های بيمارستان

مهر بان و دلسوزانه بوده  مارانيو برخورد پرستاران با ب هست

با  یفقت و دلسوزكه ابراز محبت، ش ای گونه بهاست 

 .باشد میمهم آنان  های ويژگیاز  مارانيب

حاصل از مطالعات  جيحاضر با نتا قيتحق جينتا

مهربان و  یافراد ،یكه نشان دادند افراد كوانتوم رجبی

را  ها آن جيبوده و نتا جهت هم، همسو و باشند میدلسوز 

 .(12،22) كند می تأييد

 

 :یریگ جهینت
 های مهارت یابيو ارز یبررس ازاين پس درمجموع

تفكر، احساس، دانش، عمل، اعتماد و مهارت وجود  دن،يد

نمره كل  نيانگيم ديمشخص گرد پرستاران یكوانتوم

 اهلل آيت های بيمارستانپرستاران  یكوانتوم های مهارت

 نيانگيبا م یمعنادار صورت بهو هاجر شهركرد  یكاشان

ه پرستاران ك ای گونه بهتفاوت داشته است  ارينمره مع

 نيانگيم و هاجر شهركرد از یكاشان اهلل آيت های بيمارستان

نسبت به  هفتگانه های مهارتاز  كيدر هر  ینمره باالتر

 نيگواه ا جينتا نيبنابرا ؛برخوردار بودند اريمع نيانگيم

و هاجر  یكاشان اهلل آيت های بيمارستانهستند كه پرستاران 

 یكوانتوم گانه فته های مهارتاز  كيشهركرد در هر 

 دارند. يیباال یتوانمند
 

 :نیپژوهش در بال یها افتهی کاربرد
 ،یو متحول كنون متغيرمدرن،  یايدن در

 ،دهی سازمان ،یزير برنامه) مديريت یسنت های مهارت

 ني. در همستندين یاداره امور كاف یو كنترل( برا تيهدا

 واندت یم «یكوانتوم هينظر»تحت عنوان  یا هيراستا نظر

 خصوص بهها  سازمان یحل مشكالت جار یراهگشا

شغل  نكهيا ليدل به .دباش یدرمان یبهداشت یها سازمان

 حال درعينحرفه مستقل است و  كي عنوان به یپرستار

 نياز ا ديبا رديگ یقرار م یو درون یرونيعوامل ب ريتحت تأث

 نچهآمند شد. با توجه به  ها بهره مراقبت  ارائه  در عرصه هينظر

خدمات  یكوانتوم هيبا عمل به نظر ديگفته شد پرستاران با

 يیارائه كنند. با توجه به نمرات باال مارانيرا به ب باكيفيتی

و هاجر  یكاشان اهلل آيت های بيمارستانكه پرستاران 

مراكز  ريسا گردد می شنهاديپ اند نمودهشهركرد كسب 

، یزش، آمویعلم های برنامهاز  زين یو درمان یآموزش

 ها بيمارستان نيا یو كارورز كارآموزی، يیاجرا

 .ندينما الگوبرداری

 

 :یقدردانو  تشکر
محترم  نيپرسنل و مسئول یاز تمام وسيله بدين

و هاجر شهركرد كه با ما در  یكاشان اهلل آيت های بيمارستان

به  رسيدن درداشتند و ما را  یمطالعه همكار نيا یاجرا

 .راداريمو تشكر  ريكمال تقد ،ندنمود یارياهداف مطالعه 
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Background and aims: Skills of nurses due to their professional sensitivity and their relation in 

public health should continually be monitored. Therefore, the present study was carried out to 

determine the Quantum skills of nurses employed in Ayatollah Kashani and Hajar hospitals of 

Shahrekord city. 

Methods: This cross- sectional descriptive - analytic study was performed in 2016 in Ayatollah 

Kashani and Hajar hospitals of Shahrekord city. One hundred nurses selected by stratified 

random sampling and data were collected using a valid questionnaire. The data were analyzed by 

SPSS 21 software through Chi-Square and independent t-test at the significant level of P<0.05. 

Results: The Grade Point Average (GPA) of each septel quantum skills including seeing, 

thinking, feeling, knowing, acting, trusting and being skills in nurses were significantly higher 

than criterion mean score (P>0.05). Totally, the GPA of nurses’ quantum skills was 

136.69±10.07 that had a significant differenc compared to Criterion Mean Score (CMS=105) 
(P<0.001). 

Conclusion: According to the rathered results, it can be stated that nurses employed in Ayatollah 

Kashani and Hajar hospitals of Shahrekor city had a desirable status in the septel quantum skills. 

 

Keywords: Quantum skills, Nurses, Shahrekord. 

 

 


