مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،5شماره /4زمستان 58-66 /1395

مقاله پژوهشی

ارزیابی مهارتهای کوانتومی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آیتاهلل
کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394

1دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران؛ 2دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران؛ 3دانشجو ،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه
خدمات سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران؛ 4مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،
دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران؛ 5دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ دریافت94/11/27 :

تاریخ پذیرش95/5/30 :

چکیده:
زمينه و هدف :مهارتهای پرستاران به دليل حساسيت شغلی و ارتباطشان با وضعيت سالمت افراد جامعه
میبایست بهطور مستمر مورد پایش قرار گيرند بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعيين مهارتهای کوانتومی
پرستاران شاغل در بيمارستانهای آیتاهلل کاشانی و هاجر شهرکرد انجام شد.
روش بررسی :مطالعه حاضر بهصورت توصيفی -تحليلی بود که به روش مقطعی در بيمارستانهای آیتاهلل
کاشانی و هاجر شهرکرد در سال  1394انجامگرفته است .جامعه پژوهش  100نفر از پرستاران بودند که با روش
نمونهگيری تصادفی طبقهای انتخاب و دادههای مورد نياز از طریق پرسشنامهای معتبر جمعآوری شد .دادهها با
استفاده از آزمونهای  tمستقل و کای اسکوئر در سطح معنیداری ( )α=0/05توسط نرمافزار  SPSSمورد آناليز
قرار گرفتند.
یافتهها :ميانگين نمرات هر یک از مهارتهای کوانتومی هفتگانه دیدن ،تفکر ،احساس ،دانش ،عمل ،اعتماد و
مهارت زیستن در پرستاران بهطور معنیداری باالتر از ميانگين نمرات معيار به دست آمد .درمجموع ،ميانگين
نمرات مهارتهای کوانتومی پرستاران  136/69±10/07به دست آمد که این مقدار با ميانگين نمرات معيار ()105
اختالف آماری معنی داری داشت(.)P>0/001
نتيجهگيری :با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت پرستاران شاغل در بيمارستانهای آیتاهلل کاشانی و
هاجر شهرکرد از وضعيت مطلوبی در هر یک از مهارتهای هفتگانه کوانتومی برخوردار هستند.
واژههای کليدی :مهارتهای کوانتومی ،پرستاران ،شهرکرد.

مقدمه:
امروزه با پيشرفت سريع علوم و فنآوری و

است و مترادف آن در مكانيك تالطم ()Turbulence

پيچيدگیهای آن شرايط تصميمگيری سختتر از گذشته

میباشد ( .)2اين واژه به معنای فقدان هرگونه نظم است .در

شده است و سازمانها ديگر به شكل رسمی نمیتوانند

تئوری آشوب اين طبيعت وجود دارد كه الگوهای واقعی

فعاليت نمايند .با توجه به پيچيدگیهای سازمانی وضعيت

بعضا در فضای خود دارای نظم و در زمان دچار بینظمی

ارگانيكتر شده و سطوح مديريتی تغييريافته است.

بوده و يا برعكس در زمان دارای نظم و در فضای خود

نظريه آشوب ( )Chaos theoryاز مباحث جديدی است

بینظم میباشند (.)3

كه كاربرد آن درزمينه های اجرايی رو به گسترش

بيمارستانها بهعنوان يكی از سازمانهای خدماتی

میباشد ( .)1آشوب درهمآميختگی ،آشفتگی و بینظمی

دارای پيچيدگیهای زيادی میباشند ،لذا كاركنان اين

*

نویسنده مسئول :شهرکرد -دانشگاه آزاد اسالمی -واحد شهرکرد -تلفنE-mail: h.moradi@iaushk.ac.ir ،09133809081 :

58

Downloaded from jcnm.skums.ac.ir at 8:17 +0430 on Monday June 18th 2018

سجاد رحیمی پردنجانی ،1بهراد پورمحمدی ،2سعید امینی ،3ظاهر خزایی ،4حجتاهلل مرادی

*5

سجاد رحیمی پردنجانی و همکاران

ارزیابی مهارتهای کوانتومی پرستاران شاغل

بايد مهارتهايی در اختيار داشته باشند كه از آنها به

از بهترين و پيشرفته ترين تكنيك های درمانی ،هر

مهارتهای كوانتومی ياد میشود ( .)4پرستاران يكی از

بيمارستانی در معرض رويدادهای بی شماری قرار

اركان اصلی نظام بيمارستانی میباشند .آنان بايد الگوهای

دارد؛ دوم اينكه ،در برخی موارد بسيار مشكل است

ذهنی خود را متناسب با ويژگی سيستمهای آشوب گونه

كه ارتباط بين آموزش و يادگيری فعاليتهای

بيمارستان تغيير دهند و در آن صورت خواهند توانست

پرستاری را بفهميم .چگونه يك پرستار می تواند

دنيای فراروی را با گذشته آن متفاوت سازند .پرستاران

بفهمد كه چه چيزی آموخته است ،يا اينكه بهترين

همانند همه افراد بايد به هوشمندی جمعی ،خالقيت و

كار برای انجام فعاليتش چيست؟ ( .) 11پرستاران در

نوآوری ،تغيير فراگير و پويا ،رشد دانش و اطالعات،

طول زندگی خود و در محيط بيمارستان هركدام در

فرآيند محوری و يادگيری مستمر توجه داشته باشند (.)5

معرض آشفتگی های گوناگونی قرار دارند ،كه روی

دنيای پرتالطم و متغير امروزی با مهارت های سنتی

فعاليت آن ها میتواند تأثيرگذار باشد .گرچه

برنامهريزی ،سازماندهی ،هدايت و كنترل قابل مديريت

آشفتگی ممكن است سبب عدم اطمينان شود ،اما

كردن نيست و نياز به مهارتهای ديگری دارد (.)6

فرصت هايی را برای تغيير و اميد به آينده خلق میكند

تحقيقات اخير نشان داده است كه انسان موجودی

( .) 12پرستاران الزم است كه برای آشفتگی آمادگی

كوانتومی است اگرچه در نگاه اول موجودی مادی تلقی

پيدا كنند و غيرقابل پيش بينی بودن را به عنوان يك

میشود ولی بعدی غيرقابل مشاهده و غيرمادی هم دارد كه

شرط طبيعی بپذيرند .فشار كار مداوم پرستاران در

به آن ذهن و يا روح میگويند ( .)7نظريهی كوانتوم

بيمارستانها ،افزايش ساعت كار پرستاران باعث باال

( ،)Quantumاستعارهای است برای رفتار مديريت و

رفتن خطای ناشی از كار سنگين میشود و درنتيجه ،اين

پارادايم جديدی است كه میتواند در افزايش اثربخشی

بيماران هستند كه در وهله اول آسيب میبينند ،اين

كاركنان سازمان موثر باشد .اصول اساسی كوانتومی بينش

موضوع سبب میشود تا بیاحترامی و برخورد ناشايست

معنیداری را برای يك جهان سازمانی ،فراهم میكند كه

با پرستاران باال برود ( .)6بنابراين ،برای ورود به فضای

عينی و ذهنی ،منطقی يا عقلی ،خطی يا غيرخطی ،منظم يا

آشفته و آشوب گونه هزاره سوم بايد مهارتهايی

آشفته است .جهانی كه در آن مشاهده انسان تااندازهای

داشته باشند كه به آنها مهارتهای كوانتومی

برای آنچه مشاهده شده است تأثيرگذار است ( .)8مفاهيم

( )Quantum Skillsمیگويند ( .)13رهبری كوانتومی به

كوانتومی برگرفته از مطالعه شلتون بوده و موضوعی جديد

خالقيت و نوآوری و اعتماد توجه نموده و به دنبال آن

برای رهبری در مديريت تلقی میشود كه يك مدل از

است تا كارهای درست را انجام دهد ( .)14رهبران

مهارتهای تعاملی جديد و پارادايمی از تفكر را برای

كوانتومی در سازمانهايی فعاليت دارند كه در آن،

افزايش اثربخشی فراهم میكند زيرا بر اين اصل استوارند

اعتماد ،ارزش ،گفتگو و معنويت اهميت داده

كه انرژی كوانتومی مهمترين اصل بوده و علت وقوع

میشود ( .)12الزمه چنين سازمانی بهره گيری از

همهچيز در جهان است و جنبهی مادی اين جهان را در

مهارت های كوانتومی است .اين مهارت ها كه نه

درجه دوم اهميت قرار میدهد (.)9

به طور مستقل بلكه به صورت يكپارچه عمل می كنند

بيمارستان ها به عنوان يكی از سيستم های

عبارت اند از :مهارت ديدن ( :)Quantum Seeingاين

پيچيده ،ارتباط تنگاتنگی با آشفتگی دارند و به دو

مهارت به توانايی فرد برای ديدن هدفمند و متمركز

صورت ممكن است موردتوجه قرار گيرند :نخست

اشاره دارد و به افراد اين توانايی را داده تا بتوانند

اينكه ،در هر بيمارستانی عدم قطعيت و جريانات

جهان هستی پيرامون و سازمان را با ديدی هدفمند و
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سازمان برای ورود به اين فضای پيچيده و فعاليت در آن

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

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،5شماره /4زمستان 1395

اين مهارت توانايی فرد برای فكر كردن به شيوهای

نشان داد مسئوليتپذيری از مهارتهای مهم افراد

متناقض هست و به خالقيت افراد توجه دارد ( .)15مهارت

كوانتومی میباشد ( .)19حيدری نيز نشان داد كه افرادی

احساس ( :)Quantum feelingمهارت احساس كوانتومی

كه در آنان مهارتهای كوانتومی بااليی وجود دارد در

اين توانايی را به افراد میدهد تا به جنبههای مثبت هر

حل تعارضات توانايی بسياری دارند ( .)20صادقی نشان داد

موقعيت توجه داشته و احساسات منفی را به احساسات

كه مديران آموزشی دارای هفت مهارت كوانتومی

مثبت تغيير داده و علل تمام احساسات ناخوشايند را

میباشند ( .)21رجبی نشان داد كه هراندازه افراد

شناسايی نمايند .مهارت دانش ( :)Quantum Knowingاين

مهارتهای كوانتومی بااليی داشته باشند به همان ميزان

مهارت اين توانايی را به آنان میدهد تا به ندای درون و

چابكتر خواهند بود ( .)22همچنين دارلينگ و شلتون

روياها توجه نموده و از ذهن شهودگرا برای حل مشكالت

نشان دادند كه مهارتهای كوانتومی افراد را قادر میسازد

استفاده نمايد ( .)4مهارت عمل ( :)Quantum Actingاين

توانايی رهبری خود را واقعیتر كنند ( .)23فريس و

مهارت به اخالق و مسئوليت اجتماعی فرد توجه دارد و

الزاريد نيز نشان دادند كه افراد با داشتن مهارتهای

توانايی او را برای عمل به شيوه مسئوالنه را توسعه میدهد.

كوانتومی وظيفه رهبری را بهتر انجام میدهند (.)12

مهارت اعتماد ( :)Quantum Trustingمهارت اعتماد

از آن جايی كه پرستاران نقش موثری در اجرای

كوانتومی اين توانايی را به افراد میدهد تا به تمام جنبههای

بهتر فرايندهای درمانی در بيمارستانها دارند ،لذا تجهيز

معماگونه زندگی توجه داشته و گرايش به تغيير را سرلوحه

آنان به مهارتهای كوانتومی ،آنها را در مديريت

كار خود نمايند چنين فردی درصدد است تا جنبههای

اثربخش فعاليتهای پرستاری و درمانی موفقتر خواهد

خالق زندگی را درک نموده و از تغيير نيز حمايت

ساخت ،همچنين با توجه به ماهيت حرفه پرستاری كه

مینمايد ( .)16مهارت زيستن ( :)Quantum Beingاين

حرفهای حساس و نياز به مهارتهای سازگارانه و مسئله

مهارت توانايی گذشت كردن از طريق كاهش اضطراب،

مدار دارد نياز به بررسی ساير مهارتها در كنار

افسردگی ،عضويت و افزايش اميد و كرامت و سود بردن

مهارتهای تخصصی خالی از لطف نخواهد بود ،بر اين

از زندگی توأم با ديگران میباشد .افرادی كه اين مهارتها

اساس و با عنايت به اينكه تاكنون پژوهشی بر روی

را در خود تقويت و توسعه دهند و به افراد كوانتومی مبدل

مهارتهای كوانتومی پرستاران شاغل در بيمارستانهای

شده كه قابلاعتماد بودن ،سرشار از شور و هيجان بودن،

آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد انجامنشده است مطالعه

خالقيت ،برقراری ارتباط ،پژوهشگر بودن و زيركی

حاضر با هدف تعيين مهارتهای كوانتومی پرستاران

مهمترين مشخصه آنان است (.)15

شاغل در بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر

بهطوركلی ،در محيط پيچيده و آشوب گونه امروز نياز

شهركرد طراحی و اجرا گرديد.

برای دگرگونی چالشی اساسی بوده و چنين محيطهايی به

روش بررسی:

رهبرانی كوانتومی نياز دارد و پرستاران بهعنوان يكی از
اثرگذارترين عناصر نظام بيمارستان الزم است تا با نيروهايی

اين مطالعه از نوع مطالعات مشاهدهای و

تجهيز شوند تا بتوانند به نحو موثری فعاليتهايشان را انجام

بهصورت توصيفی -تحليلی بوده كه به روش مقطعی

دهند يكی از مهمترين اين نيروها مهارتهای كوانتومی

در بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد در

آنها میباشد .ضمن بررسیهای بهعملآمده پيرامون

سال  1394انجام گرفتهاست .هدف اصلی پژوهش

موضوع دريافتيم كه پژوهشهايی مرتبط با اين موضوع

حاضر ،تعيين مهارتهای كوانتومی پرستاران شاغل در

انجام شده است :الطافی و فرج پور نشان داد كه خالقيت از

بيمارستانهای هاجر و كاشانی شهركرد است كه بر اين
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ارادی ببيند .مهارت تفكر ( :)Quantum Thinking

مهارتهای مهم افراد كوانتومی است ( .)18،17فرهادیراد

سجاد رحیمی پردنجانی و همکاران

ارزیابی مهارتهای کوانتومی پرستاران شاغل

اعتماد و مهارت زيستن كوانتومی در اين پرستاران

متخصصان است .با توجه به اينكه تعداد متخصصان

مورد ارزيابی و با مقادير معيار مورد مقايسه قرار

موردنظر جهت سنجش روايی محتوای كمی در اين مطالعه

گرفتند .جمعيت مورد مطالعه در اين پژوهش پرستاران

 15نفر میباشد لذا بر اساس جدول  Lawsheمقدار CVR

شاغل در بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر

برای هر سوال بايد بيشتر از  0/49باشد تا روايی محتوايی

شهركرد بود .نمونهگيری به صورت طبقهای و بر اساس

آن سوال پذيرفته شود .بر اساس جدول  1شماره مقدار

فراوانی نسبی تعداد پرستاران شاغل در هر بيمارستان

 CVRتمام سواالت بيشتر از  0/49میباشد لذا روايی

انجام پذيرفت .بهگونهای كه از بيمارستان آيتاهلل

محتوايی كليه سواالت مورد تأييد قرار گرفت .به منظور

كاشانی  68پرستار و از بيمارستان هاجر  32پرستار

بررسی پايايی ( )Reliabilityپرسشنامه از روش آلفای

مورد مطالعه قرار گرفتند .معيار ورود به مطالعه شامل

كرونباخ استفاده شد كه درنهايت پايايی آن با ضريب

پرستارانی بود كه حداقل به مدت  1سال گذشته در

آلفای كرونباخ  0/88تأييد شد.

بيمارستانهای مذكور مشغول به ارائه خدمات بودند و

پرسشنامه مورداستفاده بدون ذكر نام و نام

معيار خروج شامل دانشجويان پرستاری بود كه در حال

خانوادگی و مشتمل بر  8بخش ،شامل :بخش اول

گذراندن دوره كارورزی خود بودند .با استفاده از

اطالعات دموگرافيك دانشجويان (سن ،جنس،

فرمول كوكران و سطح اطمينان  95درصد ،نسبت

وضعيت اشتغال ،وضعيت تأهل و  ،)...بخش دوم

مهارت موردبررسی  0/5و ميزان خطای اندازهگيری

سواالت مربوط به مهارت ديدن ،بخش سوم سواالت

 0/05حجم نمونه  100نفر تعيين شد .اطالعات مورد

مربوط به مهارت تفكر ،بخش چهارم سواالت مربوط

نياز از طريق پرسشنامه مهارتهای كوانتومی شلتون

به مهارت احساس ،بخش پنجم سواالت مربوط به

جمعآوری گرديد (.)23

مهارت دانش ،بخش ششم سواالت مربوط به مهارت

بهمنظور روايی صوری ابزار پژوهش ،سطح

عمل ،بخش هفتم سواالت مربوط به اعتماد ،بخش

دشواری ،ميزان عدم تناسب ،ابهام عبارات و يا وجود

هشتم سواالت مربوط به مهارت زيستن بود،

نارسايی در معنی كلمات از ديد  20نفر از پرستاران گروه

درمجموع تعداد كل سواالت  30سوال بوده است.

هدف و تحت نظر اساتيد مربوطه موردبررسی قرار گرفت.

پرسشنامه مذكور در يك مقياس  5ارزشی ليكرت

بهمنظور تعيين روايی محتوای كيفی پرسشنامه از اساتيد

ازكمترين نمره ( ) 1تا بيشترين نمره ( )5طراحی شده

موردنظر درخواست شد پس از مطالعه دقيق ابزار،

است .باالترين نمره ای كه هر پرستار میتوانست

ديدگاههای اصالحی خود را بهصورت كتبی ارائه نمايند و

دريافت كند  150و كمترين آن  30امتياز بوده است.

نظرات آنها بهصورت تغييرات جزئی در پرسشنامه اعمال

از كليه شركت كنندگان در مطالعه پس از تبيين

شد .سپس برای ارزيابی كمی روايی محتوا از ضريب نسبی

اهداف مطالعه موافقت آگاهانه جهت شركت در

روايی محتوا ( )CVRاستفاده شد .برای ارزيابی كمی

پژوهش به عمل آمد و به آن ها اطمينان داده شد كه

روايی محتوا از ضريب نسبی روايی محتوا ( )CVRاستفاده

دادهها بهصورت گروهی آناليز خواهند شد .برای

شد .بدين منظور از  15نفر از متخصصان درخواست شد تا

تجزيه و تحليل دادههای پژوهش از روشهای آمار

هر سوال را بر اساس طيف  3قسمتی «ضروری است»،

توصيفی و تحليلی استفاده شده است .داده ها با استفاده

"مفيد است ولی ضرورتی ندارد" و "ضرورتی ندارد"

از آزمون های كای اسكوئر و تی مستقل در سطح

بررسی نمايند (جدول شماره  .)1بر اساس فرمول  CVRكه

معنی داری ( ) α=0/05و با استفاده از نرم افزار

در قسمت زير ارائه شده است  nEتعداد متخصصانی است

مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت.
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اساس  7مهارت :ديدن ،تفكر ،احساس ،دانش ،عمل،

كه به گزينه "ضروری" پاسخ دادهاند و  Nتعداد كل

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،5شماره /4زمستان 1395

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

یافتهها:
ميانگين سنی پرستاران مرد شركتكننده در

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

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

بيمارستان هاجر و  %68از آنها در بيمارستان كاشانی

آمد كه آزمون تی مستقل تفاوت آماری معنیداری را

مشغول به ارائه خدمات بودهاند.

مهارتهای کوانتومی

P

ميانگين نمرات پرستاران

انحراف معيار

نمرات معيار شلتون

مهارت دیدن

25/56

1/32

18

P<0/001

مهارت تفکر

26/26

1/25

18

P<0/001

مهارت احساس

14/35

1/14

12

P<0/001

مهارت دانش

17/76

1/68

12

P<0/001

مهارت عمل

28/89

1/47

18

P<0/001

مهارت اعتماد

21/47

1/35

15

P<0/001

مهارت زیستن

18/31

1/86

12

P<0/001

کل

136/69

10/07

105

P<0/001

ميانگين نمره مهارت های كوانتومی ديدن،

بحث:

تفكر ،احساس ،دانش ،عمل ،اعتماد و زيستن در

نتايج نشان دادند ميانگين نمره ويژگی مهارت

پرستاران بيمارستان های آيت اهلل كاشانی و هاجر

ديدن كوانتومی پرستاران بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و

شهركرد به ترتيب برابر با ،14/35 ،26/26 ،25/56

هاجر شهركرد از ميزان متوسط نمره معيار بهطور

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

معنیداری باالتر بوده است .بنابراين میتوان گفت كه

اين مهارت ها به ترتيب از ميزان متوسط نمره معيار

مهارت ديدن كوانتومی پرستاران بيمارستانهای

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

آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد در حد مطلوبی بوده

باالتر بودند (جدول شماره .)1

است و اين نشان میدهد كه پرستاران مذكور عالوه بر

درمجموع ،پس از اين بررسی و ارزيابی

مسئوليتپذيری در انجام كار و انتخاب اهداف ،افرادی

مهارت های ديدن ،تفكر ،احساس ،دانش ،عمل،

توانمند بوده و در انجام كارها بهطور ارادی از روشهای

اعتماد و مهارت زيستن كوانتومی پرستاران مشخص

متنوعی استفاده میكنند.

گرديد ميانگين نمرات پرستاران در تمامی

نتايج تحقيق حاضر با نتايج حاصل از مطالعات

مهارت های كوانتومی پرستاران بيمارستان های آيت اهلل

صادقی دهكردی و دارلينگ و شلتون كه نشان دادند

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

مهارت ديدن كوانتومی مديران باالتر از حد متوسط

كه اين مقدار اختالف آماری معنی داری با متوسط

میباشد ،همسو و همجهت بوده و نتايج آنها را تأييد

نمره معيار  105داشته است.

میكند (.)21،4
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جدول شماره  :1مقایسه ميانگين نمرات مهارتهای کوانتومی پرستاران با مقادیر معيار شلتون

سجاد رحیمی پردنجانی و همکاران

ارزیابی مهارتهای کوانتومی پرستاران شاغل

بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد از ميزان

میدهد كه پرستاران تمايل زيادی به يادگيری

متوسط نمره معيار بهطور معناداری باالتر بوده است .بنابراين

روشهای جديد برای انجام كارهايشان دارند ،عالوه

با استناد به اين نتيجه میتوان گفت كه مهارت تفكر

بر اين آنان در انتقال دانش خود و بهكارگيری آن در

كوانتومی پرستاران بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر

محيط كاری توانمند میباشند .نتايج تحقيق حاضر با

شهركرد در حد مطلوبی بوده است و اين نشان میدهد كه

نتايج حاصل از مطالعات صادقی دهكردی رجبی ،دارلينگ

پرستاران در انجام فعاليتهای خود از انجام اقدامات

و شلتون كه نشان دادند افراد دارای مهارت كوانتومی باال

عجوالنه خودداری نموده و احساس اضطراب و نگرانی به

در بهكارگيری روشهای جديد برای حل مسائل و انجام

خود راه نمیدهند.

كارهای خود مهارت بااليی دارند همسو و همجهت بوده و
نتايج آنها را تأييد میكند (.)21-23

نتايج تحقيق حاضر با نتايج حاصل از مطالعات
الطافی و فرج پور كه نشان دادند افراد با مهارتهای

ميانگين نمره مهارت عمل كوانتومی پرستاران

تفكر كوانتومی باال احساس اضطراب را از خود دور

بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد بهطور

میسازند ،همسو و هم جهت بوده و نتايج آنها را تأييد

معناداری باالتر از ميزان متوسط نمره معيار بهدستآمده

میكند (.)18،17

است .بنابراين میتوان گفت كه مهارت عمل كوانتومی

ميانگين نمره مهارت احساس كوانتومی پرستاران

پرستاران بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد

بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد از ميزان

وضعيت مطلوبی داشته است و اين نشان میدهد كه

متوسط نمره معيار بهطور معناداری باالتر بوده است

پرستاران در عمل به اخالق حرفهای پرستاری و انجام

بااينوجود میتوان گفت كه مهارت احساس كوانتومی

كارها به شيوه مسئوالنه توانمند میباشند و در كار به تمام

پرستاران بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد

معيارهای اخالقی پرستاری توجه ويژهای دارند .نتايج

مناسب بوده است و اين نشان میدهد كه پرستاران در

تحقيق حاضر با نتايج حاصل از مطالعات رجبی،

حين انجاموظيفه احساس سرزندگی و نشاط داشته و تمام

و  Darlingكه نشان دادند افراد دارای مهارت اعتماد

احساسات منفی خود را به احساسات مثبت تغير میدهند.

كوانتومی باال در رعايت معيارهای اخالق حرفهای

عالوه بر اين باورهای غلط در مورد كار پرستاری را از

توانمندی بيشتری دارند ،همسو و همجهت بوده و نتايج

بين میبرند.

آنها را تأييد میكند(.)23،22

Shelton

نتايج تحقيق حاضر با نتايج حاصل از مطالعات

ميانگين نمره مهارت اعتماد كوانتومی پرستاران

فرهادی راد ،حيدری ،صادقی دهكردی كه نشان دادند

بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد از ميزان

افراد دارای مهارت احساس كوانتومی باال تمام تالش

متوسط نمره معيار بهطور معناداری باالتر بوده است .بنابراين

خود را میكنند تا احساسات منفی را از خود دور

میتوان گفت كه مهارت اعتماد كوانتومی پرستاران

سازند ،همسو و همجهت بوده و نتايج آنها را تأييد

بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد وضعيت

میكند (.)19-21

خوبی داشته است و اين نشان میدهد كه پرستاران در تمام
فعاليتهای درمانی بيمارستان با ديگر افراد مشاركت و

ميانگين نمره مهارت دانش كوانتومی پرستاران

همكاری زيادی دارند.

بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد بهطور
معناداری باالتر از ميزان متوسط نمره معيار در نظر

نتايج تحقيق حاضر با نتايج حاصل از مطالعات

گرفتهشده بوده است و میتوان گفت كه مهارت دانش

صادقی دهكردی ،دارلينگ و شلتون ،فريس و الزاريد كه

كوانتومی پرستاران بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و

نشان دادند افراد كوانتومی مهارت بااليی در مشاركت و
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ميانگين نمره مهارت تفكر كوانتومی پرستاران

هاجر شهركرد در حد مناسبی بوده است و اين نشان
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همكاری دارند ،همسو و همجهت بوده و نتايج آنها را

شهركرد در هر يك از مهارتهای هفتگانه كوانتومی

تأييد میكند (.)23،21،12

توانمندی بااليی دارند.

ميانگين نمره مهارت زيستن كوانتومی پرستاران

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد از ميزان
متوسط نمره معيار بهطور معناداری باالتر بوده است كه اين

مهارتهای سنتی مديريت (برنامهريزی ،سازماندهی،

نتيجه نشان میدهد كه مهارت وجود كوانتومی پرستاران

هدايت و كنترل) برای اداره امور كافی نيستند .در همين

بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد مناسب

راستا نظريهای تحت عنوان «نظريه كوانتومی» میتواند

هست و برخورد پرستاران با بيماران مهر بان و دلسوزانه بوده

راهگشای حل مشكالت جاری سازمانها بهخصوص

است بهگونهای كه ابراز محبت ،شفقت و دلسوزی با

سازمانهای بهداشتی درمانی باشد .به دليل اينكه شغل

بيماران از ويژگیهای مهم آنان میباشد.

پرستاری بهعنوان يك حرفه مستقل است و درعينحال

نتايج تحقيق حاضر با نتايج حاصل از مطالعات

تحت تأثير عوامل بيرونی و درونی قرار میگيرد بايد از اين

رجبی كه نشان دادند افراد كوانتومی ،افرادی مهربان و

نظريه در عرصه ارائه مراقبتها بهرهمند شد .با توجه به آنچه

دلسوز میباشند ،همسو و همجهت بوده و نتايج آنها را

گفته شد پرستاران بايد با عمل به نظريه كوانتومی خدمات

تأييد میكند (.)22،12

باكيفيتی را به بيماران ارائه كنند .با توجه به نمرات بااليی
كه پرستاران بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر

نتیجهگیری:

شهركرد كسب نمودهاند پيشنهاد میگردد ساير مراكز

درمجموع پسازاين بررسی و ارزيابی مهارتهای

آموزشی و درمانی نيز از برنامههای علمی ،آموزشی،

ديدن ،تفكر ،احساس ،دانش ،عمل ،اعتماد و مهارت وجود

اجرايی ،كارآموزی و كارورزی اين بيمارستانها

كوانتومی پرستاران مشخص گرديد ميانگين نمره كل

الگوبرداری نمايند.

مهارتهای كوانتومی پرستاران بيمارستانهای آيتاهلل
كاشانی و هاجر شهركرد بهصورت معناداری با ميانگين

تشکر و قدردانی:

نمره معيار تفاوت داشته است بهگونهای كه پرستاران
بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد از ميانگين

بدينوسيله از تمامی پرسنل و مسئولين محترم

نمره باالتری در هر يك از مهارتهای هفتگانه نسبت به

بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر شهركرد كه با ما در

ميانگين معيار برخوردار بودند؛ بنابراين نتايج گواه اين

اجرای اين مطالعه همكاری داشتند و ما را در رسيدن به

هستند كه پرستاران بيمارستانهای آيتاهلل كاشانی و هاجر

اهداف مطالعه ياری نمودند ،كمال تقدير و تشكر راداريم.
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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.
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