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کاربرد مدل پرستاری پپالو در پرستاری بالینی :یک مطالعه مرور سیستماتیک
*5

فاطمه چراغی ،1مهناز خطیبان ،2سید رضا برزو ،3پرستو حسینی ،4سالم وطندوست
 -1دانشیار ،مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن (مراقبت در منزل) ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 -2دانشیار ،م رکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 -3استادیار ،مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن (مراقبت در منزل) ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 -4کارشناس پرستاری ،بیمارستان توحید ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.

 -5دا نشجوی دکتری پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران( .نویسنده مسئول)،
تلفن 74124342500 :ایمیلvatandost1366@gmai.com :

تاریخ دریافت40/3/11:

چکیده
زمینه و هدف :ارتباط مؤثر بین پرستار و بیمار یکی از ارکان اساسی در پرستاری است .تئوریهای پرستاری از جمله منابع راهنما
در این زمینه میباشند .تئوری پپالئو یکی از تئوریهای پرستاری در زمینه ارتباط پرستار-بیمار میباشد مطالعه حاضر با هدف
مروری بر کاربرد تئوری پپالئو در پرستاری بالینی انجام شد
مواد و روشها :در این مطالعه مرور سیستماتیک با استفاده از کلیدواژههای تئوری بین فردی ،تئوری پرستاری پپالئو ،ارتباط
پرستار -بیمار ،پایگاههای اطالعاتی  Magiran،SID ،Scopus ،PubMed ،Web of sciencesو  Irandocدر فاصله سالهای 2770
تا  2710جستجو شد .در جستجو اولیه 542 ،مقاله یافت شد که پس از بررسی معیارهای ورود به مطالعه  4مقاله مورد بررسی قرار
گرفت.
یافتهها :نتایج این مرور سیستماتیک تأثیر مثبت بهکارگیری تئوری ارتباط بین فردی پپالئو را در کاهش استرس بیماران
همود یالیزی ،افزایش رضایت بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی ،کاهش اضطراب بیماران کاندید جراحی پیوند عروق
کرونر ،جلب اعتماد بیماران مورد خشونت جنسی یا عاطفی ،ارتقای سالمتی زنان باردار ،کاهش آسیب کودکان دارای والدین در
زندان و همکاری بیماران در امر مراقبت نشان داد.
نتیجهگیری :تئوری پرستاری مطرح شده با پیامدهای مثبتی در محیط بالینی همراه بود لذا ارتقاء سطح آگاهی پرستاران از چنین
مدلی و آموزش بهکارگیری آن در امر مراقبت از بیماران ضروری مینماید.
واژههایکلیدی :تئوری بین فردی ،تئوری پرستاری پپالئو ،ارتباط پرستار -بیمار ،مرور سیستماتیک

مقدمه

دریافت کنند ( .)4 ،3عدم برقراری ارتباط مناسب

ارتباط حرفهای به عنوان یک جزء حیاتی در تمام

پرستار و بیمار باعث نارضایتی از سازمان ،تنش و

فعالیت پرستاران (پیشگیری ،درمان ،توانبخشی،

اضطراب در بیمار و پرستار و تأخیر در روند بهبودی

آموزش و ارتقاء سالمت) نقش مهمی ایفاء میکند (،1

بیمار میشوند .ارتباط مؤثر باعث اعتماد دوسویه بین

 .)2پرستاران جهت کسب موفقیت در کار خویش الزم

بیمار و پرستار میشود .در صورتی که حس اعتماد

است در دوران تحصیل آموزش روابط بین فردی و

شکل گیرد حتی در موقعیتهای ناراحتکننده و

کاربرد آن در موقعیتهای مختلف در پرستاری را

آزاردهنده ،بیمار امیدوارانه اعتقاد خواهد داشت که
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تاریخ پذیرش40/4/11 :

کاربرد مدل پرستاری پپالو در ....

خود اعتماد بیشتری داشتند در مقایسه با سایر بیماران

ارائه نام ،وضعیت حرفهای و بیان هدف ،ماهیت و زمان

روند بهبودی سریعتری را تجربه کرده بودند.)6 ،5( ،

در دسترس برای بیمار ،بیان میکند .در این مرحله،

ارتباط مناسب پرستار و بیمار باعث احساس امید،

مشکل و زمینههای مشترک ارتباط میان پرستار و بیمار

رضایت ،تبعیت بیشتر از درمان و در نهایت بهبود نتایج

به ترتیب تعریف و شناساییشده و در حقیقت اعتماد

درمانی در بیمار میشود ( .)0از سوی دیگر باعث

بیمار به پرستار آغاز میشود ( .)16در مرحله شناسایی،

همکاری بیشتر بیمار در بیان شرححال دقیقتر از

متناسبترین مراقبتهای حرفهای با توجه به نیازهای

وضعیت خویش میشود ( )8که میتواند به کاهش

بیمار مشخصشده و بیمار ،تعلق و همچنین احساس

احتمال اقدامات درمانی اشتباه کمک نماید (.)4

توانایی برخورد با مشکل را آغاز میکند .در مرحله

به دلیل اینکه انسانها منحصربهفرد هستند ایده آل

بهرهبرداری به منظور حل مشکالت بیمار ،از کمکها و

ترین راه برقراری ارتباط وجود ندارد ولی میتوان با

مداخالت حرفهای بر اساس نیازها و منابع او استفاده

کسب دانش و مهارتهایی در این زمینه در جهت

میشود و پرستار به بیمار برای کسب استقالل کمک

بهبود و ارتقا این مهم گام برداشت ( .)8ازآنجاییکه

میکند.

پرستاری یک نظام عملی مبتنی بر دانش حرفهای است؛

در مرحله پایانی که خاتمه فرآیند ارتباط پرستار با

ضروری است که پرستاران از دانش حرفهای خود

بیمار است ،ارزشیابی رسیدن به اهداف ،مؤثر بودن

جهت توسعه و بهبود مهارتهای خود در ارائه

مداخالت ،خالصه کردن و مروری بر فرآیند ارتباط،

مراقبتهای بالینی استفاده نمایند .در این راستا

مشاهده تغییرات رفتاری و احساسی مددجو و درنهایت

نظریههای ارائهشده توسط تئوریسینهای پرستاری،

سودمندی فرآیند ارتباط بیمار و پرستار مشخص

میتواند مؤثر واقع شود ( .)17نظریه ارتباط بین فردی

میشود (.)10 ،3

پپالئو روی ارتباط بین پرستار و بیمار تمرکز دارد و

مرور مطالعات در زمینه بهکارگیری تئوری پپالئو

پرستاری را رابطهای انسانی با چهارچوب مشخص

نشاندهنده مؤثر بودن این تئوری در ارتباط پرستار و

میداند ( .)11 ،8وی ارتباط بین فردی را از عوامل مؤثر

بیماران مزمن ( ،)18زنان باردار ( )14و کودکان ()27

در افزایش درک و شناخت نیاز بیماران ،مشکالت و

میباشد .نتایج تحقیقات مبتنی بر پایهی یک تئوری

انتظارات آنها از روند کنترل بیماری و همچنین

مهمترین عامل تائید کننده کاربرد عملی یک تئوری

برانگیختن و درگیر ساختن مددجویان برای پذیرش

در مرحله اجرا میباشد و هراندازه که نتایج تحقیقات

مسئولیت و کمک به بهبودی ،حفظ و ارتقای سالمت

نشاندهنده کاربرد و تأثیر مناسب یک تئوری باشند

آنها میداند ( .)14-12هدف پرستاری حرفهای از نظر

استفاده از آن تئوری در حرفهی مربوطه میتواند بیشتر

پپالئو ( )1452کمک به بیمار در آگاهی یافتن و حل

و وسیعتر باشد ( .)2لذا با توجه به اینکه نتایج مطالعات

مشکالتی است که با زندگی او تداخل دارد که این

یافتههای متفاوتی را ذکر کرده بودند و لذا این مطالعه

فرآیند شامل چهار مرحله آشنایی ،شناسایی،

مروری با هدف شناسایی موارد بهکارگیری این تئوری

بهرهبرداری و انحالل در ارتباط پرستار و بیمار میباشد
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نتایج مطالعات نشان میدهد بیمارانی که به پرستاران

آغاز میگردد ،در این مرحله پرستار هویت خود را با
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پرستار میتواند بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهد.

( .)15مرحله آشنایی از نخستین ارتباط بیمار با پرستار

مروری بر کاربرد تئوری پپالئو در پرستاری انجام شد.

 27آیتم (عنوان و خالصه ،زمینه ،شرکتکنندگان،
مداخله ،هدف ،پیامد ،حجم نمونه ،روش نمونهگیری،

مواد و روشها
مطالعه حاضر به روش مرور سیستماتیک در پنج
مرحله جستجوی متون ،انتخاب متون ،ارزشیابی دادهها،
استخراج دادهها و طبقهبندی دادهها روی پژوهشهای
انجامشده در زمینه بهکارگیری تئوری پپالئو در
 Scopus ،Pub med ،Web of scienceو Magi ،SID

 ranو  Iran docبا کلیدواژههای

interpersonal

شرکتکنندگان ،مدت پیگیری ،همسانی اولیه ،پیامدها،
آنالیزهای زیرگروهها ،نتایج غیرقابلانتظار ،تفسیر،
تعمیمپذیری ،شواهد کلی) ( )23و چکلیست
معیارهای یکپارچه برای گزارش تحقیق کیفی که شامل
 3آیتم کلی مشخصات فردی (مصاحبه فردی/گروهی،
مقطع تحصیلی ،شغل ،جنسیت ،تجربه فردی ،وجود یا
عدم وجود ارتباط قبلی با شرکتکنندگان ،آگاهی

peplau theory, peplau nursing theory of
peplau, systematic review, nurse- patient
 communicationجستجو شد .معیارهای ورود به

محقق) ،طراحی مطالعه (روش مطالعه ،روش

مطالعه شامل انجام پژوهش در حوزه پرستاری،

نمونهگیری ،حجم نمونه ،عدم تمایل به شرکت یا

دسترسی به متن کامل مطالعه ،چاپ مقاله به زبان

خروج از مطالعه ،محل مصاحبه ،وجود یا عدم وجود

فارسی یا انگلیسی از ژانویه  2770تا اوت .2710

افراد دیگر حین مصاحبه ،مشخصات نمونهها ،راهنمای

مقاالت ابزارسازی ،گزارشهای کوتاه ،تکراری بودن

مصاحبه ،تکرار مصاحبه ،ضبط مصاحبه ،یادداشت در

مقاله و عدم دسترسی به متن کامل مقاله معیارهای

عرصه ،مدت مصاحبه ،اشباع دادهها ،بازخورد به

خروج از مطالعه بودند.

شرکتکنندگان) ،آنالیز دادهها (تعداد کدها ،توضیح

شرکتکنندگان از هدف تحقیق ،مشخصه و عالیق

در جستجوی اولیه  542مقاله در کل پایگاههای

کدها ،تمهای اصلی ،نرمافزار ،بازخورد از

فارسی و یافت شد و در مرحله نهایی  4مطالعه شامل 3

شرکتکنندگان ،نقلقول ،سازگاری دادهها ،وضوح

مطالعه کارآزمایی بالینی 3 ،مطالعه نیمه تجربی و 3

ساب تمها ،وضوح تمهای اصلی) در مطالعات کیفی

مطالعه کیفی گزارش شد .اعتبار مطالعات کارآزمایی

( )24مورد بررسی قرار گرفت و سپس توسط دو محقق

بالینی با استفاده از چکلیستهای معتبر شامل

به صورت جداگانه نتایج با هم مقایسه شد و در صورت

استانداردهای معتبر در گزارش مطالعات کارآزمایی

تضاد با محقق سوم بحث و مشورت شد .تقلیل ،مقایسه

بالینی که شامل (ذکر کارآزمایی بالینی در عنوان،

و جمعبندی داده انجام شد و هیچگونه تفسیری بر نتایج

خالصه ساختارمند ،زمینه و هدف ،طراحی مداخله،

انجام نشد و سعی شد تا حد امکان عین عبارات

شرکتکنندگان ،مداخله ،پیامدها ،حجم نمونه ،نوع

بهکاررفته توسط مؤلف در اصل مقاالت استفاده شود.

تصادفی سازی ،کور سازی ،روشهای آماری ،دیاگرام

در نهایت  4مقاله شامل  3مقاله با زبان فارسی و  6مقاله

مطالعه ،اطالعاتپایه ،تعداد آنالیز ،محدودیتها،

با زبان انگلیسی وارد مطالعه شدند.

تعمیمپذیری ،تفسیر ،کد ثبت ،منابع مالی) (،)22
چکلیست گزارش شفاف ارزیابی طرحهای غیر
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پرستاری انجام شد ( .)21در گام نخست پایگاههای

کور

سازی،

واحدهای

آنالیزی،

پیگیری

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.2.1

در بالین یافت نشد ازاینرو مطالعه حاضر با هدف

تصادفی جهت بررسی مطالعات نیمه تجربی که شامل

کاربرد مدل پرستاری پپالو در ....

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.2.1

یافتهها

 12تا  345شرکتکننده متغیر بود .نتایج مطالعات در مورد

از میان مقاالت مورد بررسی 6،مقاله ( 66درصد) به زبان

استرس بیماران همودیالیزی ،رضایتمندی از خدمات در

انگلیسی ( )20-25 ،27 ،14 ،16و  3مقاله ( 34درصد) در

بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی ،اضطراب

مجالت داخلی و به زبان فارسی ( )37-28منتشر شده بودند.

بیماران کاندید جراحی پیوند عروق کرونر ،بیماران مورد

در رابطه با محیط پژوهش همهی مطالعات خارجی در

خشونت جنسی یا عاطفی ،مراقبتهای بارداری در زنان

کشور آمریکا و مطالعات داخلی در شهرهای رفسنجان

باردار ،کودکان دارای والدین در زندان و پرستاران تازهکار

( ،)24شیراز ( ،)16مشهد ( )37و ارومیه ( )18انجامشده بود.

بودند .نتایج مطالعات به تفکیک در جدول ( )1ذکر شده

از نظر نوع مطالعه  3مطالعه کارآزمایی بالینی 3 ،مطالعه نیمه

است.

تجربی و  3مطالعه کیفی بودند .حجم نمونه مطالعات در بین
جدول  :1خالصه نتایج مطالعات
نویسنده و سال انتشار

عنوان
تأثیر

اجرای

روش اجرا
نظریه

کارآزمایی بالینی 66 ،بیمار همودیالیزی در بیمارستان طالقانی

علی شاهی و همکاران

ارتباطات بین فردی پپالئو

ارومیه ،ابزار گرداوری شامل مشخصات دموگرافیک و

)28(2716

بر استرس بیماران تحت

پرسشنامه ) ،(DASS-21اجرای فردی نظریه پپالئو در گروه

همودیالیز

مداخله و دو هفته بعد از اتمام مجدداً آزمون گرفته شد.
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نتیجهگیری
استفاده صحیح از نظریه ارتباطات بین
فردی پپالئو میتواند منجر به کاهش
استرس بیماران همودیالیز شود
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نمودار  :1فرآیند بررسی و انتخاب مقاالت موردپژوهش بر مبنای نمودار PRISMA

بیمار با استفاده از مدل

ابیطالب رفسنجان با روش نمونهگیری آسان ،ابزار گردآوری

حسینی و همکاران

پپالئو در رضایتمندی

شامل مشخصات دموگرافیک و رضایتمندی از کیفیت

)24(2710

بیماران از کیفیت خدمات

خدمات پرستاری ) ،(PSNCQQاجرای  4مرحله مدل

بخش

پپالئو شامل آشنایی /شناسایی مشکالت /بهرهبرداری /اختتام

در

پرستاری

مراقبتهای ویژه قلبی

میتوان از مدل پپالئو جهت افزایش
رضایتمندی بیماران در بخش مراقبت
ویژه قلبی استفاده کرد

از زمان پذیرش تا ترخیص بیمار

تأثیر تئوری بین فردی
)16(2714

کاندید جراحی پیوند
عروق کرونر

تصادفی هر گروه شامل  30نفر ،در گروه مداخله جلسات
ارتباطی بر اساس  4مرحله پپالئو اجرا شد .اضطراب بیماران
قبل ،دو ماه و چهار ماه بعد از مداخله با پرسشنامه اضطراب
 Beckبررسی و آنالیز دادهها انجامشده است.

) (p<0.001ارتباط بر اساس مدل
پپالئو بر اضطراب بیماران کاندید
جراحی پیوند عروق کرونر دارد.
متخصصان مراقبتهای بهداشتی در

تئوری هیلگارد پپالئو و
 Coureyو همکاران
)25(2778

مواجه گروه درمان با
بازماندگان

خشونت

هنگام کار ،باید موضع توجه و دلسوزی
مطالعه تحلیل محتوا ،تجربه  37بیمار زن و  37مرد در کشور

را با بازماندگان خشونت جنسی حفظ

آمریکا با مصاحبه نیمه ساختارمند بررسی شد.

کنند و کسانی که در نقش مشاورند
برای پی بردن به چگونگی تأثیر

جنسی

خشونت جنسی بر زندگی این افراد نیاز
به جلب اعتماد آنها دارند.

 Draukerو
همکاران )26(2712

مطالعه در کشور آمریکا از نوع کیفی که به بررسی تجربه 30
در

زن و  10مرد جوان  18-21ساله از خشونت عاطفی پرداخته

خشونت

عاطفی

جوانان و ابعاد خود در

است ،روش جمعآوری داده مصاحبه باز و آنالیز دادهها

پپالئو

بهصورت کلمه به کلمه و طبقهبندی و زیر طبقهها بر اساس
تعاریف و مفهوم خود انجامشده است.

افرادی که تجربه خشونت عاطفی
داشتند نگرانیهایی مربوط به مفهوم
خود داشتند که توصیه میشود روان
پرستاران با استفاده از نقش مشاورهای
تئوری پپالئو سعی در کمک و اصالح
مفهوم خود در این بیماران داشته باشند.

مطالعه در یکی از مراکز تروما آمریکا به روش نیمه تجربی و
Washington
(27)2013

تأثیر بهکارگیری نظریه

نمونهگیری هدفمند پیش و پسآزمون ،به مدت  6ماه در

نتایج نشان داد که پرستاران تازه

بین فردی پپالئو بر رابطه

دوره آمادهسازی پرستاران تازهکار توسط Preceptor

فارغالتحصیل بعد از اجرای این دوره 6

 preceptorو پرستاران

مراحل ارتباط پپالئو شامل آشنایی ،شناسایی ،بهرهبرداری و

ماه از مرحله دوم (شناسایی) این فرآیند

تازه فارغالتحصیل

تصمیم اجرا شد و با پرسشنامه لیکرتی محقق ساخته دادهها

به بعد پیشرفت نداشتهاند

جمعآوری و مقایسه شد.
مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی در کشور آمریکا 345 ،زن

نتایج نشاندهنده امکان آموزش از راه

باردار باالی  18سال و کمتر از  24هفته با روش نمونهگیری

دور برای ارائه مراقبت پرستاری از راه

حمایت زنان روستایی در

تصادفی انتخاب شدند ،مداخله از طریق تماس تلفنی توسط 6

دور و مؤثر بر اساس جلب اعتماد و

 Evansو همکاران

زمان بارداری :ارتقای

پرستار آموزشهای بارداری و دیگر حمایتهای عاطفی و

رابطه مؤثر و نقشهای تعریفشده برای

)14(2710

رفتارهای حین بارداری

اجتماعی برحسب نیاز شرکتکننده بر اساس تئوری بین

پرستار در تئوری پپالئو در زنان باردار

فردی پپالئو و نقشهای پرستار بهعنوان منبع اطالعات ،معلم و

که دسترسی به مراقبت و آموزشها

مشاور به صورت هفتهای یکبار و به مدت  6هفته انجام شد.

برای آنها دشوار میباشد
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زارعی و همکاران

پپالئو بر اضطراب بیماران

مطالعه کارآزمایی بالینی ،دو گروه کنترل و مداخله بهطور

نتایج نشاندهنده تأثیر مثبت معنیدار

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.2.1

تأثیر برقراری ارتباط با

نیمه تجربی 68 ،بیمار در بخش  CCUبیمارستان علی ابن

کاربرد مدل پرستاری پپالو در ....

دسترس  12پرستار در نقش مربی که قبالً در برنامه مربیگری
بررسی کار پرستاران با

شرک ت کرده بودند و دارای تجربه مراقبت از کودکانی که

کودکان دارای والدین

والدین آنها در زندان بودند داشتند انتخاب شدند .برنامه

زندانی

پرستار مربی بر اساس تئوری پپالئو بر روی کودکان دارای
والدین زندانی اجرا شد .جمعآوری دادهها با روش مصاحبه
حضوری و ضبط آن انجامشده است.

)37(2714

درمانی

نمونه  67بیمار بستری در بخش سوختگی زنان .ابزار بررسی

طراحیشده بر اساس

پرسشنامه اطالعات دموگرافیک بیماران و دو چکلیست

نظریه هیلگارد پپالئو بر

مشاهدهای پژوهشگر ساخته برای بررسی وضعیت همکاری

بیماران

بیمار در فیزیوتراپی تعویض پانسمانها بود .وضعیت همکاری

سوختگی در برنامههای

بیماران در فیزیوتراپی و در تعویض پانسمانها در هر دو

درمانی و مراقبتی

گروه در سه مرحله سنجیده و مقایسه شد.

ارتباط

مشارکت

بحث و نتیجهگیری

پپالئو میباشد و باعث کاهش رفتارهای
پرخطر در کودکان دارای والدین دز
زندان ،کاهش ترک تحصیل و تطابق
مؤثر با وضعیت موجود میباشد.
میتوان این برنامه را در گروههای
آسیبپذیر دیگر نیز به کار گرفت

نتایج مطالعه اهمیت ارتباط پرستار با
بیمار را بر روند مشارکت بیمار در
برنامههای مراقبتی و درمانی و در نتیجه
بر سیر بالینی بیمار آشکار ساخت.

مختلف ارتباط در تئوری پپالئو شامل آشنایی ،شناسایی،

تئوریهای پرستاری از جمله منابع مهم در راهنمایی

بهرهبرداری و انحالل پرستاران میتوانند در کاهش استرس

پرستاران برای ارتقای حرفه پرستاری و کمک جهت ارائه

بیماران همودیالیزی نقش مثبتی ایفا کنند و از مشکالت این

مراقبت استاندارد میباشند .از دیدگاه تئوری پپالئو پرستار

بیماران کاسته شود .شاید بتوان از این تئوری در دیگر

دارای نقشهای مختلف شامل آموزشدهنده ،مشاوره،

گروههای بیماران مزمن که قادر به برقراری ارتباط میباشند

مدافع حقوق بیمار ،تسهیلکننده و منبع اطالعات میباشد

استفاده شود ولی جهت اطمینان نیاز به انجام مطالعات دیگر

که برای انجام درست هر کدام از این نقشها بر اساس

در این زمینه میباشد.

شرایط ،نیاز به ارتباط مناسب با بیمار دارد ( .)31از جنبههای

رضایتمندی بیماران یکی از شاخصهای رعایت

موردبررسی در مطالعات انجامشده تأثیر بهکارگیری تئوری

حقوق بیمار در بیمارستان میباشد ( .)33رضایت بیماران از

پپالئو بر استرس بیماران همودیالیزی میباشد .استرس از

مراکز درمانی تا حدود زیادی به رضایت آنها از پرستاران

عوارض شایع در بیماران دچار بیماریهای مزمن از جمله

بستگی دارد ( )34زیرا پرستاران بزرگترین گروه

در بیماران همودیالیزی میباشد ( .)32یکی از عوامل

ارائهدهنده خدمات به بیماران هستند ( .)35رضایت بیمار

استرسزا برای این بیماران طوالنی بودن روند درمانی و به

تنها از طریق بهکارگیری فناوریهای پیشرفته به دست

دنبال آن کاهش اعتماد به کادر درمان و از جمله پرستاران

نمیآید بلکه رفتار و عملکرد کارکنان نیز نقش بسزایی در

میباشد .برقراری ارتباط مؤثر میتواند باعث اعتماد دوسویه

ایجاد رضایتمندی بیماران دارد ( .)36نتایج مطالعه حسینی

پرستار -بیمار و کاهش استرس بیمار ناشی از عدم اطمینان

و همکاران ( )2710نشان میدهد که بهکارگیری تئوری

به اقدامات درمانی ارائهشده از جانب پرستاران شود که

ارتباط بین فردی پپالئو در ارتباط با بیمار شامل آشنا کردن

نتیجه مطالعهی علی شاهی و همکاران نشان میدهد

بیمار با کادر درمانی بخش بستری و محیط و امکانات آن،

بهکارگیری تئوری پپالئو توسط پرستاران در ارتباط با

صحبت کردن در مورد مشکل بیمار و احساسات وی،

بیماران همودیالیزی سبب کاهش استرس این گروه از

برنامهریزی و اجرای اقدامات با هماهنگی بیمار و کمک به

بیماران میشود ( .)18به نظر میرسد که با رعایت مراحل
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منظری و همکاران

بررسی تأثیر اجرای برنامه

طالعهای نیمه تجربی در بیمارستان امام رضا مشهد ،حجم

برنامه پرستار-مربی بر اساس تئوری

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.2.1

)27( )2714( Falk

مطالعه اقدام پژوهی در کشور آمریکا ،با روش نمونهگیری در

نتایج نشاندهنده مؤثر بودن اجرای

کیفیت خدمات پرستاری میشود ( .)24ازاینرو میتوان

دسترسی کمتر به منابع اطالعاتی و همچنین سطوح پایین

گفت با آشنا کردن بیشتر پرستاران با تئوری پپالئو و فراهم

اقتصادی بیشتر نیازمند اجرای این نقش از سوی پرستاران

کردن زمینهی برای اجرای آن در محیط بالینی میتوان

میباشند .نتایج مطالعه  Evansو همکاران نشان داد ()14

گامی جهت افزایش رضایت از کیفیت خدمات پرستاری

که ایفای نقش مشاور و دادن اطالعات الزم به مادران باردار

برداشت که در نهایت میتواند به بهبود رضایت از سیستم

روستایی بر اساس تئوری پپالئو باعث بازخوردهای مثبتی از

درمانی و کمک بیشتر به روند بهداشتی -درمانی بیماران را

طرف شرکتکنندگان داشته است .بهکارگیری تئوری

به دنبال داشته باشد.

پپالئو در ارتباط پرستار و مادران باردار و اجرای نقش

درمانی ارائه مراقبت توسط روان پرستاران به افرادی که

دسترسی بیشتر به جواب سؤاالت و دغدغههای دوران

مورد خشونت جنسی یا عاطفی قرارگرفتهاند میباشد زیرا

بارداری ،عدم محدودیت به زمان و مکان خاص و دادن

این افراد دچار آسیبهای زیادی از قبیل افسردگی،

شانس بیشتر به زنان باردار کمبضاعت جهت داشتن فرزندان

اختالالت اضطرابی ،اختالل استرس بعد از حادثه میشوند

سالم میشود.

( .)30مطالعه  Coureyو همکاران ( )25و همچنین

کودکانی که والدین آنها سرپرستیشان را بهطور کامل

 Draukerو همکاران ( )26نشان داد که بر اساس نقش

یا مناسب عهدهدار نیستند از گروههای در معرض

مشاورهای که برای پرستاران در تئوری پپالئو ذکر شده

آسیبهای مختلف به شمار میآیند .نتایج مطالعه

است و بهکارگیری مراحل ارتباط بین فردی اعتماد این

 Kathelenو همکاران ( )27نشان داد که بهکارگیری

بیماران را جلب کنند و باعث بهبود تصور از خود در آنها

پرستاران در نقش پرستار-مربی بر اساس نقش رهبر ،مدافع

شوند؛ زیرا عدم برقراری ارتباط مناسب با این بیماران

و مشاور در کودکانی که والدین آنها در زندان به سر

میتواند باعث احساس طردشدگی و عدم تمایل به پیگیری

میبرند باعث کاهش رفتارهای پرخطر ،کاهش ترک

درمان میشود.

تحصیل و تطابق مؤثر با وضعیت موجود در آنها میشود

آشنا کردن و آمادهسازی پرستاران تازهکار یکی از

ازاینرو به نظر میرسد با توجه به آسیبپذیری باال در

چالشهای محیط بالینی میباشد که در این راه نقش

کودکان بیسرپرست به نظر بهکارگیری پرستاران میتواند

پرستاران باتجربه تحت عنوان مربی-پرستار حائز اهمیت

نقش مؤثری داشته باشد .یکی از عوامل مهم در بهبود

میباشد .برقراری ارتباط مناسب میتوانند این فرآیند را

بیماری بهویژه بیماریهایی که دورههای درمانی و مراقبتی

تسهیل نمایند ( )38نتایج مطالعه  Washingtonو

آن طوالنی و مداوم میباشد همکاری و مشارکت فعال بیمار

همکاران ( )20نشان داد که بهکارگیری تئوری پپالئو در

در فرآیند درمان و بازتوانی میباشد از جمله این نمونه

آمادهسازی پرستاران تازهکار تأثیر معناداری در پیشرفت این

میتوان بیماران دچار سوختگی را ذکر نمود ( .)34مطالعهی

گروه ندارد و پرستاران از مرحله دوم ارتباط در تئوری

منظری و همکاران ( )37نشان داد که بهکارگیری تئوری

پپالئو (شناسایی) پیشرفتی نداشتهاند .با توجه به اندک بودن

پپالئو باعث مشارکت و همکاری بیماران دچار سوختگی

مطالعات در این زمینه نمیتوان بهطور قطعی تأثیر تئوری

در مراقبتهای از جمله تعویض پانسمان و فیزیوتراپی

پپالئو در آمادهسازی پرستاران تازهکار را رد کرد و به نظر

اندامها میشود .مشارکت بیمار باعث میشود که روند

میرسد برای بررسی بیشتر نیاز به مطالعات دیگر میباشد.

درمانی بیمار تسریع یابد و عالوه بر آن بیمار از لحاظ روحی

یکی از نقشهای پرستاران بر اساس تئوری پپالئو مشاوره و

و روانی احساس بهتری داشته باشد .به نظر میرسد کلید
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یکی از موقعیتهای چالش زا در سیستم بهداشتی-

مشاور و منبع اطالعاتی باعث ایجاد اعتماد ،کاهش هزینهها،

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.2.1

حرکت بیمار بهسوی استقالل باعث رضایت بیماران از

منبع اطالعاتی برای مددجویان میباشد .گروههای با
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.... کاربرد مدل پرستاری پپالو در

دانشگاهی و همچنین مسئولین پرستاری در محیط بالینی با

اصلی در این زمینه برقراری ارتباط مناسب جهت جلب

آشنا نمودن بیشتر دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل با

همکاری بیماران و فعال نمودن نقش آنها در روند درمانی

تئوری ارتباط بین فردی پپالئو و چگونگی بهکارگیری آن

و بهبودی میباشد که در این راه استفاده از تئوری ارتباط

سعی در فراهم کردن بسترهای الزم در بهکارگیری این

.بین فردی پپالئو مؤثر میباشد

.تئوری نمایند
تشکر و قدردانی

نتایج مطالعه مروری حاضر نشان میدهد که بهکارگیری
تئوری ارتباط بین فردی پپالئو در گروههای مختلف از

مطالعه حاضر حاصل فعالیت پروژه تحقیقاتی کالسی

بیماران هوشیار باعث پیامدهای مثبتی از قبیل اعتماد بیمار به

واحد تئوریهای پرستاری مقطع دکتری پرستاری دانشگاه

 افزایش، کاهش استرس،پرستار و بیان مشکالت

علوم پزشکی همدان میباشد لذا از تمام افرادی که تیم

 ازاینرو پیشنهاد.رضایتمندی از خدمات ارائهشده میشود

.پژوهش را در این فعالیت یاری نمودند کمال تشکر داریم

میشود که اساتید و مربیان پرستاری در محیطهای آموزش
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Abstract
Background & Aim: Effective communication is one of the basic elements in nursing.
Nursing theories are among the sources of guidance in this area. Peplau’s theory is one of the
nursing theories which emphasize the importance of the nurse - patient relationship. The
objective of this study was to investigate the application of the Peplau’s theory in clinical
nursing practice.
Materials & Methods: The present study was a systematic review in which the keywords "
Peplau, Interpersonal Theory, Peplau Nursing Theory" were searched in English in Web of
Science, PubMed, and Scopus and in Persian in SID, Magi Ran and Iran Doc between
January 2007 and August 2017. The initial comprehensive search resulted in 592 articles in
all databases and after considering the inclusion criteria nine articles were finally chosen.
Results: The results showed the positive effect of the application of Peplau’s theory of
interpersonal relations in reducing the stress of hemodialysis patients, increasing the
satisfaction of patients in the cardiac care unit, reducing the anxiety of patients undergoing
coronary artery bypass graft surgery, gaining the trust of patients with sexual and emotional
abuse, promoting the health of pregnant women, reducing the harms of children with a parent
in jail and increase patients’ cooperation in care.
Conclusion: considering of positive outcomes of the use of Peplau Nursing Theory in
practice, it is suggested to consider the promotion of nurses’ awareness of this theory and its
training and application in nursing.
Keywords: Interpersonal Theory, Peplau’s Nursing Theory, nurse-patient relationship,
systematic review

11

Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, Vol 3 (2), Autumn 2017

