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 چکيده
 ینب ارتباطات قدرت با اجتماعی مسئله حل توانایی بین رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش

 شامل آماری جامعه. بود همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش. شد انجام فردی

 نفر 315 تعداد به مراغه پزشکی علوم دانشکده تحصیل به مشغول پرستاری دانشجویان تمامی

 نفر 311( 3311) مورگان و کرجسی جدول اساس بر که بودند 3131-3131 تحصیلی سال در

 هاینامهپرسش از هاداده آوریجمع برای. شدند انتخاب ای خوشه گیرینمونه روش با هاآن از

 با هاداده. گردید استفاده فردی بین ارتباطات قدرت و( SPSI-R) اجتماعی مسئله حل توانایی

 رارق وتحلیلتجزیه مورد چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی آماری هایآزمون از تفادهاس

 ارتباطات رتقد و اجتماعی مسئله حل بین که داد نشان پیرسون هبستگی ضریب نتایج. گرفتند

 رگرسیون نتایج همچنین .(>r= 13/1P ,13/1) داشت وجود معنادار مثبت رابطه فردی بین

 ینب ارتباطات قدرت واریانس از بخشی توانست اجتماعی مسئله حل نمرات هک داد نشان ساده

 برای یریز برنامه هرگونه در باهم مشخصه دو این نزدیک ارتباط به توجه با. کند تبیین فردی

 .شود گرفته نظر در رابطه این است الزم امور، اصالح و پژوهش

 .ویاندانشج فردی، بین باطاتارت قدرت اجتماعی، مسئله حل توانایی اژگان کليدي:و
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 4 ، اسماعيل شيري 3 ، سعيده ستارنژاد 2 آرش شهبازیان خونيق،  1  سليمانی آرزو
    .آذربایجان مدنی شهید دانشگاه ،تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی 3
 .آذربایجان مدنی شهید دانشگاه ،تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی 3
 .آذربایجان مدنی شهید دانشگاه ،تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی 1
 .رورشکارشناسی روانشناسی عمومی، آموزش و پ 4

 
  نام نویسنده مسئول:

 آرش شهبازیان خونيق

 رتقد با اجتماعی مسئله حل توانایی بين رابطه بررسی

 پرستاري دختر دانشجویان در فردي بين ارتباطات
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 مقدمه
 یا فرد یک به کالمی غیر و کالمی هایپیام طریق از را خود احساسات و اطالعات فرد یک آن در که است فرایندی3 فردی بین روابط

با توجه به تعریف روابط  .[3]شودمی هاتعارض و تضادها رفع و دیگران با صمیمی و گرم رابطه تقویت موجب توانایی این. رساندمی دیگر افراد

 توانندکه می هستند توجهی قابل نیروی دارای و بوده درمانی و نظام بهداشتی در خدمات یدهنده ارائه گروه بزرگترین بین فردی، پرستاران

 عدم بیماران، اجتماعی-روانی اینیازه شناسایی عدم برای دالیل مهمترین از یکی .بگذارند تأثیر درمانی و بهداشتی مراقبت های کیفیت بر

 اصلی یهوظیف. است بیماران با ارتباط های پرستاری،مراقبت از مهم یجنبه یک لذا. است بالینی و کارکنان آنان بین صحیح ارتباط برقراری

های نگرانی بررسی یوسیله به مؤثر درمانی یرابطه یک است، بلکه ایجاد بیمار درمان و بیماری یدرباره رسانی اطالع نه تنها پرستاران

 خود ایحرفه مطلوبی خدمات نحو به بتوانند پرستاران اینکه برای. [3] باشدآنان می حمایت و آسایش کردن فراهم و همدلی درک، بیماران،

 از کدام چهی باشد. شده برقرار ثرمؤ ارتباط ارزیابی باید و دقیق یمشاهده برای و نمایند و ارزیابی درستی مشاهده به است الزم نمایند ارائه را

و  یمارب با شبانه روزی تماس علت به که است فردی زیرا پرستار ندارد، نیاز ایپیچیده ارتباط چنین به پرستاری ی شغلاندازه به مشاغل

 و مسائل از افزایش آگاهی ببس ارتباط .[1] گیردمی شکل مؤثر ارتباط از طریق نقش ها این و کندمی ایفا کلیدی هاینقش آنها یخانواده

 خطای کاهش و مراقبت کیفیت نگرش، ارتقاء و دانش و مهارت افزایش درمانی، تیم در همکاری مشارکت و حس بیماران، افزایش مشکالت

فعالیت  کی ارتباط .[4] گرددمی پرستاری ی حرفه با در رابطه شغلی رضایت و وری بهره افزایش شغلی، فرسودگی و درمانی، کاهش استرس

 دارد جودو کارکنان بهداشتی ارتباطات برقراری کیفیت در زیادی تنوع ولی نظر برسد به ساده است ممکن اینکه با و بوده انسانی مهم روزمره

 .[5] است شده سالمت برنامه ریزان نگرانی موجب و مددجویان بهداشتی کارکنان بین ضعیف ارتباط لذا

است. حل مسئله به 3تواند با روابط بین فردی ارتباط داشته با شد حل مسئله اجتماعی همی که میدر این میان یکی از متغیرهای م

قابل ای خود را در مخواهد راهبردهای مؤثر و سازش یافته مقابلهشود که به وسیله آن فرد میرفتاری و ابتکاری فرد اطالق می–فرایند شناختی

ازجمله:  حل مسئله به عنوان یک قابلیت مهم زندگی که شامل طیف وسیعی از فرآیندها. [1]د مشکالت روزمره تعیین یا کشف یا ابداع کن

باالترین  های حل مسئله درامروزه مهارت. [1] تجزیه و تحلیل، تفسیر، استدالل، پیش بینی، ارزیابی و منعکس کننده شناخته شده است

های حل آموزش مهارت فراگیران با بهره جستن از آید.تربیتی به حساب می-زشیو از ارزشمندترین اهداف آمو سطح شناختی انسان قراردارد

گرفتن راه  نظر در بازشناسی مشکل، تعریف مشکل، ازجمله تأمل و تعمق پیرامون مسئله، نکات مهم برخورد با مشکل، مسئله و مراحل آن،

 به برای انسان مطرح مسائل انسان، اجتماعی زیست منطق به توجه با .[8] آموزندانتخاب بهترین راه حل را می های مختلف و متعدد وحل

 دارد، رو پیش روزه که همه پیچیده ای و ساده مسائل حل منظور به و مواجهه در که انسان دارند اجتماعی اساس و ریشه چشمگیری طور

 اجتماعی و فردی مسائل کردن برطرف مسئله برای لح مهارت از افراد که هنگامی واقع در. بگیرد دیگران کمک و خود توانایی های از باید

 در فقط و است مسئله حل مشابه اجتماعی مسئله مراحل حل. می شود گفته اجتماعی مسئله حل مهارت مهارت، به آن می کنند استفاده

 .[3]می شود  برده به کار اجتماعی و فردی بین زمینه های روابط

خود نشان دادند که روابط اجتماعی پایین منجر به اعتماد به نفس پایین و شادی کمتر  در پژوهش (3131و همکاران ) 1بارتولینی

( 3134)4همچنین اولووکره و اکانالوون .[31]شوددرحالی که روابط اجتماعی باالتر شادی بیشتر و اعتماد به نفس باالتری را منجر می شود،می

دارند  تریاجتماعی انجام دادند نشان داد که پرستارانی که از نظر اجتماعی نقش پررنگای که روی دانشجویان پرستاری درباره روابط مطالعه

حقیقات ت تری نسبت به بقیه به زندگی برخوردارند.و با دیگران روابط انسانی مطلوبی دارند از قدرت حل مساله باالتر و همچنین نگرش مثبت

ی گروهی دانشجویانی که از نظر ارتباطی روحیه .[33]تماعی و ارتباط انسانی وجود دارداند رابطه مثبت معناداری بین حل مسأله اجنشان داده

ای که روی کودکان مطالعه .[33]انداند از مهارت های حل مساله اجتماعی باالتری نسبت به بقیه برخوردار بودهو کارگروهی باالتری داشته

مادران و کودکان دارای  تواند یک راه مؤثر برای کاهش اضطراب درهارت حل مساله مینشان داد که آموزش م دارای اختالل اوتیسم انجام شد،

در ایران نیز  .[31] بهبود روابط انسانی کمک کند در ها،مادران آن تواند به کودکان اوتیسم وهای حل مساله میمهارت اختالل اوتیسم باشد.

مهارت های ارتباط بین فردی رابطه وجود  های حل مسئله ون دادند که بین سبک( در مطالعه خود نشا3134دهدشتی لواسانی و همکاران )

 ردیف بین روابط بهبود در نگری مثبت و مسئله حل ترکیبی روش کارایی بیانگر (، نتایج3131همچنین در پژوهش سهراب پور ) .[34]دارد

های د نشان دادند که آموزش حل مسئله باعث افزایش مهارت( در پژوهش خو3131. شکوهی یکتا، زمانی، پورکریمی )[35] بود نوجوانان

دهند و روزانه هزاران نفر از اقشار مختلف . ازآنجایی که پرستاران یکی از اقشار متعهد و مهمی را در اجتماع تشکیل می[31]شوداجتماعی می
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همچنین ازآنجایی که عنصر مهم  نماید.امری ضروری می مردم با آن ها درارتباط هستند؛ فلذا داشتن روابط اجتماعی مطلوب برای پرستاران

باشد و نیاز هست که با داشتن روابط مطلوب میزان امید و اعتماد به نفس را ها و همدلی با مردم و بیماران میدر کار آنها نجات جان انسان

ا در ایجاد محیطی مطلوب و مناسب و سرشار از امنیت های حل مسئله باالتر میزان موفقیت آنهبیماران افزایش بدهند و با داشتن مهارت در

 رسد.برای بیمار ضروری به نظر می

آید که قدرت ارتباطات بین فردی و حل مسئله اجتماعی موضوعی اساسی در تعلیم و تربیت یبرمبنابر مطالبی که عنوان شد چنین 

گذارد، از سویی دیگر نقش بسیاری از عوامل یمتحصیلی و شغلی آنها دانشجویان پرستاری و محیط شغلی آنها بوده و آثار مهمی بر فرایند 

هدف پژوهش  روینازا تر بوده تا روشنگر ابهامات موجود در این روابط باشند.یقدقواضح نبوده مستلزم بررسی  چندان یرگذار بر این متغیرها،تأث

 است. یفرد بین ارتباطات قدرت با مسئله حل توانایی بین رابطه حاضر بررسی
 

 روش
 .بود همبستگی-توصیفی هایپژوهش اطالعـات جزو گـردآوری نحوة از لحاظ بنیادی و تحقیقات دسته در هدف ازلحاظ پژوهش حاضر

شـامل کلیـه دانشجویان دختر رشته پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه در سال  پـژوهش حاضر، موردنظر جامعـه آماری

 جدول از بـا استفاده نمونـه گروه انتخاب جهت. نفر بود 315بود که طبق آمار دانشگاه، تعداد کل دانشجویان پرستاری  3131-31 تحصیلی

شرایط الزم برای شرکت  .انتخـاب شدند نمونـه عنوانبه دانشجو 311تصادفی خوشه ای  گیرینمونه روش به و [31]کرجسی و مورگان 

 متعلق بودن به همان دانشکده پرستاری جهت نمونه گیری، یت و عالقه داوطلب برای شرکت در پژوهش،رضا درپژوهش عبارت بودند از:

های به پس از اینکه اهداف پژوهش و محرمانگی اطالعات پرسشنامه ها.رضایت اساتید جهت ورود به کالس درس جهت اجرای پرسش نامه

دقیقه جهت پاسخگویی در اختیار آنها قرار گرفت تا به صورت گروهی  11ن تقریبی ها در زماپرسش نامه طور کامل به داوطلبان تشریح شد،

های توصیفی و همبستگی پیرسون و رگرسیون از آزمون spss-20ها با استفاده از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده در کالس تکمیل نمایند.

 استفاده گردید. ساده

 

 ابزار جمع آوري اطالعات
یک ابزار خود گزارشی از نوع  (:2002و همکاران،  5؛ دزوریالR-SPSIتجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی )پرسشنامه  -1

باشد و خرده سؤال بوده و هدف آن اندازه گیری مهارت در حل مسئله اجتماعی می 35و دارای  5 تا خیلی زیاد 3 هرگز از ایدرجه 5لیکرت 

سبک ، (RPSحل مسئله منطقی )، (NPOجهت گیری منفی به مسئله )، (PPOئله )مقیاس های آن )مقیاس جهت گیری مثبت به مس

 35/1تا  13/1 نیب آلفای آن بیو ضر 33/1تا  18/1 نیپرسشنامه ب نیا یآزمون مجدد برا ییایپااست. ( سبک اجتنابی، تکانشی/ بی احتیاط

ئله و حل مس هایمقیاس گریبا د یو همبستگ یاکتشاف یعامل لیبا استفاده از تحل زیپرسشنامه ن نیسازه ا یی. روا[38]گزارش شده است 

پنج عامل  یرا برا 85/1 یآلفا بی(، ضر3131) یدرتاج و دره کرد ،یمخبر رانیدر ا. [38]شده است  تأییدهمپوش،  یروانشناخت هایسازه

در پژوهش حاضر نیز، . [33] شده بدست آوردندکوتاه  یپرسشنامه حل مسئله اجتماع یرا برا 88/1 ییبازآزما ییایپا بیشده و ضر دهیسنج

 به دست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه حاضر بود. 81/1پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 
 

( به منظور اندازه گیری میزان روابط بین 3111ای ) جی پرسشنامه حاضر توسط بارتونپرسشنامه قدرت ارتباطات بين فردي: -2

ای از کامالً درجه 5باشد که آزمودنی در پاسخ به هر سوال طیف جمله در مقیاس لیکرت می 31این ابزار شامل  افراد طراحی شد. فردی

بدست  88/1ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای پرسشنامه قدرت ارتباطات بین فردی  کند.انتخاب می 5 تاکامال موافق 3 مخالف

 .یایی مطلوب پرسشنامه حاضر بودکه نشان دهنده پا آمد

 

 هایافته
حل مسئله اجتماعی و  قدرت ارتباطات بین فردی در بین دانشجویان  همبستگی پیرسون انحراف معیار و ضرایب میانگین، .3 جدول

 (=n 311) دختر پرستاری

 

 

                                                           
5 . D’Zurilla 
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 2 1 انحراف معيار ميانگين متغير

  3 33/1 13/83 توانایی حل مسئله اجتماعی

 3 **13/1 11/33 31/41 فردی بین اطاتارتب قدرت
                               **P< (13/1) 

 

حل مسئله اجتماعی و قدرت ارتباطات بین فردی در بین دانشجویان  همبستگی پیرسون انحراف معیار و ضرایب میانگین، 3 در جدول

و قدرت ارتباطات بین فردی رابطه مثبت  اجتماعی مسئله انایی حلنشان داد که بین تو 3های جدول شده است. دادهدختر پرستاری ارائه 

 .(>r= 13/1P ,13/1 ) معنادار وجود دارد

 . مقادیر عددي آزمون دوربين واتسون، دامنه ضریب تحمل و عامل تورم واریانس2جدول 

 فرضيه نبود هم خطی براي بررسی استقالل خطاها و 

 

 مقدار عددی دوربین واتسون بیانگر استقالل خطاها برای متغیرهای مورد بررسی است و شودمشاهده می 3طور که از جدول همان

بین هم خطی وجود نداشت و نتایج حاصل از مدل رگرسیون واریانس نشان داد که بین متغیر پیشهای هم خطی ضرایب تحمل و تورم شاخص

 اطمینان است.قابل
 

 (=n 100)قدرت ارتباطات بين فردي  حل مسئله اجتماعی برتوانایی هاي آماري رگرسيون . مشخصه3جدول 

 (05/0P<)* 

 

شده پرستاری ارائه  قدرت ارتباطات بین فردی دانشجویان دختر حل مسئله اجتماعی برهای آماری رگرسیون مشخصه 1در جدول 

و ضریب تعیین  13/1اجتماعی با قدرت ارتباطات بین فردی  مسئله شود مقدار ضریب همبستگی توانایی حلطور که مشاهده میاست. همان

است که این ضرایب معنادار  13/1و ضریب رگرسیون استانداردشده  51/1است. مقدار ضریب رگرسیون استاندارد نشده برابر  31/1برابر 

 همسئل توانایی حل بر اساس طات بین فردیدهد که بخش کمی از واریانس قدرت ارتبا(. مقدار ضریب تعیین نشان می>15/1Pباشد )می

  شود.اجتماعی تبیین می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آماره دوربين واتسون تورم واریانس دامنه ضریب تحمل بينیمنبع پيش متغير مالک

 11/3 3 3 توانایی حل مسئله اجتماعی قدرت ارتباطات بین فردی

T Beta B F Df 2R R متغير مالک متغير پيش بين 

 قدرت ارتباطات بین فردی توانایی حل مسئله اجتماعی 13/1 31/1 (3931) *11/33 51/1 *13/1 *32/3
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 بحث و نتيجه گيري
 هک ها نشان دادندیافته انجام شد. فردی بین ارتباطات قدرت و اجتماعی مسئله حل پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توانایی

 خشیب توانست اجتماعی مسئله حل نمرات همچنین داشت. وجود معنادار مثبت رابطه فردی بین ارتباطات قدرت و اجتماعی مسئله حل بین

(؛ 3131همکاران ) و ی بارتولینیهاپژوهشحاضر به نوعی با یافته های  پژوهشیافته های  کند. تبیین فردی بین ارتباطات قدرت واریانس از

( 3131پور ) سهراب (؛3134همکاران ) و لواسانی(؛ دهدشتی3131و همکاران ) (؛ گوین3135(؛ جو و همکاران )3134اکانالوون ) و اولووکره

ی حل مسئله اجتماعی بر هامهارتنشان داده شده است که  هاپژوهشباشد، چرا که در این یم( همسو 3131) یکتا و همکاران و شکوهی

 ه روابطتوان گفت کیمهای پژوهش حاضر یافته یینتب در یر گذار بوده و با آن رابطه مستقیم معنی داری دارد.تأثقدرت ارتباطات بین فردی 

 می ردیگ افراد یا فرد یک به کالمی غیر و کالمی های  پیام طریق از را خود احساسات و اطالعات فرد یک آن در که است فرایندی فردی بین

 داده نشان مطالعات .(3131د )ارونسون، شو می ها تعارض و ها تضاد رفع و دیگران با صمیمی و گرم رابطه تقویت موجب توانایی این .رساند

 و شیآموز مدیریتی، تحقیقی، شناختی، اجتماعی، فنی، های مهارت حیطة در افراد توانایی افزایش باعث حل مسئله پایة بر آموزش که است

 . [31]است  مورد قوی ترین اجتماعی حیطة میان، این در که می شود دانش

پیامدهای  به توجه و مسائل حل برای مختلف های راه خلق توانایی به عنوان مسئله، های حل ارت( مه3383)1 اسپیواکشور و  نظر به

 و بهداشتی نظام در خدمات دهنده ی ارائه گروه بزرگترین پرستاران .[33]است شناختی روان و اجتماعی بهداشت تسهیل کلید مختلف،

 مهم جنبه ی یک لذا. بگذارند تأثیر درمانی و بهداشتی های مراقبت کیفیت بر ندکه می توان هستند توجهی قابل نیروی دارای و بوده درمانی

 بلکه ،است بیمار درمان و بیماری درباره ی رسانی اطالع تنها نه پرستاران اصلی وظیفه ی. است با بیماران ارتباط پرستاری، مراقبت های از

 ارتمه. می باشد آنان حمایت و آسایش کردن فراهم و همدلی درک، بیماران، ینگرانی ها بررسی وسیله ی به مؤثر رابطه ی درمانی یک ایجاد

 درمانی، تیم در همکاری و مشارکت حس افزایش بیماران، مشکالت و مسائل از افزایش آگاهی سبب مناسب ارتباط و مسأله اجتماعی حل

 ایترض و وری بهره افزایش شغلی، فرسودگی و استرس هشکا درمانی، خطای کاهش و مراقبت کیفیت نگرش، ارتقاء و دانش و مهارت افزایش

و  هپرداخت تفکر به دشواری موقعیت های در درمانی کارکنان یا پرستار تا می شود و باعث می گردد پرستاری حرفه ی با در رابطه شغلی

می  فادهاجتنابی است مقابله ای راهبرد از که پرستارانی همچنین. برگزینند شغلی زای استرس تجارب با مقابله برای را حل راه منطقی ترین

 ساز مشکل های موقعیت مشکل فقط از نمودن نظر صرف این حقیقت در که می آورند وجود به غیرسازنده و ناکارآمد روش یک احتماالً کنند

می ن شودکه می بیماران و ستارانپر بین ارتباط خوب عدم باعث مشکل از اجتناب این و می کند است بوده شروع در آنچه از وخیمتر را اولیه

 اهشک موجب برسانند و پرستار به بیمار و از بیمار به غیر کالمی و کالمی پیام های طریق از را خود احساسات و اطالعات درستی به توانند

 .می شود آنها بین تعارض ها و مشکل ها، تضادها رفع و مراجعان و بیماران با صمیمی و گرم رابطه

. یردگ قرار اجتماعی مطلوبیت سوگیری معرض در نتایج است ممکن که گزارشی بود خود ابزارهای از استفاده حاضر هشپژو محدودیت

حل  توانایی و شغلی پرستاران حساسیت گرفتن در نظر همچنین، با توجه به یافته ها به مسئولین و برنامه ریزان مربوطه پیشنهاد می شود با

با برگزاری کارگاه های آموزشی، روش ها و مهارت های حل مسئله اجتماعی را به پرستاران  ارتباطات، قدرت اهمیت مشکالت آن ها و همچنین

 آموزش داده و این مهارت ها را تقویت نمایند. 

 .داریم را قدردانی و تشکر کمال نمودند، یاری را ما پژوهش این انجام در که عزیزانی کلیه از :سپاسگزاري
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