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 چکیده

های پرستاری از جمله منابع راهنما  ارتباط مؤثر بین پرستار و بیمار یکی از ارکان اساسی در پرستاری است. تئوریو هدف:  زمینه

باشد مطالعه حاضر با هدف  بیمار می-های پرستاری در زمینه ارتباط پرستار باشند. تئوری پپالئو یکی از تئوری در این زمینه می

 کاربرد تئوری پپالئو در پرستاری بالینی انجام شدمروری بر 

های تئوری بین فردی، تئوری پرستاری پپالئو، ارتباط  در این مطالعه مرور سیستماتیک با استفاده از کلیدواژهها: مواد و روش

 2770های  فاصله سال در Irandocو  Web of sciences ،PubMed ،Scopus ،SID، Magiranهای اطالعاتی  بیمار، پایگاه -پرستار

مقاله مورد بررسی قرار  4مقاله یافت شد که پس از بررسی معیارهای ورود به مطالعه  542جستجو شد. در جستجو اولیه،  2710تا 

 گرفت.

کارگیری تئوری ارتباط بین فردی پپالئو را در کاهش استرس بیماران  نتایج این مرور سیستماتیک تأثیر مثبت بهها:  یافته

یالیزی، افزایش رضایت بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی، کاهش اضطراب بیماران کاندید جراحی پیوند عروق همود

کرونر، جلب اعتماد بیماران مورد خشونت جنسی یا عاطفی، ارتقای سالمتی زنان باردار، کاهش آسیب کودکان دارای والدین در 

 ن داد.زندان و همکاری بیماران در امر مراقبت نشا

تئوری پرستاری مطرح شده با پیامدهای مثبتی در محیط بالینی همراه بود لذا ارتقاء سطح آگاهی پرستاران از چنین گیری:  نتیجه

 نماید. کارگیری آن در امر مراقبت از بیماران ضروری می مدلی و آموزش به

 بیمار، مرور سیستماتیک -ارتئوری بین فردی، تئوری پرستاری پپالئو، ارتباط پرست کلیدی:هایواژه

 

 

 مقدمه

به عنوان یک جزء حیاتی در تمام ای  حرفهارتباط 

بخشی،  فعالیت پرستاران )پیشگیری، درمان، توان

، 1) کند آموزش و ارتقاء سالمت( نقش مهمی ایفاء می

پرستاران جهت کسب موفقیت در کار خویش الزم . (2

و  است در دوران تحصیل آموزش روابط بین فردی

های مختلف در پرستاری را  کاربرد آن در موقعیت

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

پرستار و بیمار باعث نارضایتی از سازمان، تنش و 

اضطراب در بیمار و پرستار و تأخیر در روند بهبودی 

ارتباط مؤثر باعث اعتماد دوسویه بین شوند.  بیمار می

در صورتی که حس اعتماد د. شو بیمار و پرستار می

کننده و  های ناراحت شکل گیرد حتی در موقعیت

آزاردهنده، بیمار امیدوارانه اعتقاد خواهد داشت که 

mailto:vatandost1366@gmai.com
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تواند بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهد.  پرستار می

دهد بیمارانی که به پرستاران  نتایج مطالعات نشان می

ر بیماران خود اعتماد بیشتری داشتند در مقایسه با سای

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

ارتباط مناسب پرستار و بیمار باعث احساس امید، 

رضایت، تبعیت بیشتر از درمان و در نهایت بهبود نتایج 

. از سوی دیگر باعث (0شود ) درمانی در بیمار می

تر از  حال دقیق همکاری بیشتر بیمار در بیان شرح

تواند به کاهش  که می (8)شود  ش میوضعیت خوی

 .(4اشتباه کمک نماید ) احتمال اقدامات درمانی

فرد هستند ایده آل  ها منحصربه به دلیل اینکه انسان

توان با  ترین راه برقراری ارتباط وجود ندارد ولی می

هایی در این زمینه در جهت  کسب دانش و مهارت

 که ازآنجایی. (8بهبود و ارتقا این مهم گام برداشت )

 است؛ ای حرفه دانش بر مبتنی عملی نظام یک پرستاری

 خود ای حرفه دانش از که پرستاران است ضروری

 ارائه در خود های مهارت بهبود و توسعه جهت

 راستا این در .نمایند استفاده بالینی های مراقبت

 پرستاری، های تئوریسین توسط شده ارائه های نظریه

بین فردی نظریه ارتباط (. 17د )شو واقع مؤثر تواند می

روی ارتباط بین پرستار و بیمار تمرکز دارد و  پپالئو

ای انسانی با چهارچوب مشخص  پرستاری را رابطه

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

در افزایش درک و شناخت نیاز بیماران، مشکالت و 

ری و همچنین ها از روند کنترل بیما انتظارات آن

برانگیختن و درگیر ساختن مددجویان برای پذیرش 

مسئولیت و کمک به بهبودی، حفظ و ارتقای سالمت 

 از نظر ای حرفه پرستاری هدف (.14-12داند ) ها می آن

 حل و یافتن آگاهی در بیمار به ( کمک1452)پپالئو 

که این  دارد تداخل او زندگی با که است مشکالتی

شناسایی،  آشنایی، مرحله ارفرآیند شامل چه

باشد  می بیمار پرستار و ارتباط در انحالل و برداری بهره

 پرستار با بیمارنخستین ارتباط  از . مرحله آشنایی(15)

 با را خود هویت پرستار مرحله این در گردد، می آغاز

 زمان و ماهیت هدف، بیان و ای وضعیت حرفه نام، ارائه

 مرحله، این در. کند می بیان بیمار، برای دسترس در

 بیمار و میان پرستار ارتباط مشترک های زمینه و مشکل

 اعتماد حقیقت در و شده شناسایی و تعریف ترتیب به

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

 نیازهای توجه به با ای حرفه های مراقبت ترین متناسب

احساس  نینهمچ و تعلق بیمار، و شده مشخص بیمار

 مرحله کند. در می آغاز را مشکل با برخورد توانایی

ها و  برداری به منظور حل مشکالت بیمار، از کمک بهره

ای بر اساس نیازها و منابع او استفاده  مداخالت حرفه

 کمک کسب استقالل برای بیمار به شود و پرستار می

 کند. می

 با رارتباط پرستا فرآیند خاتمه که پایانی مرحله در

بودن  مؤثر اهداف، به رسیدن ارزشیابی است، بیمار

 ارتباط، فرآیند بر مروری و کردن خالصه مداخالت،

 درنهایت و مددجو احساسی و تغییرات رفتاری مشاهده

 مشخص پرستار بیمار و ارتباط فرآیند سودمندی

 .(10، 3)شود  می

کارگیری تئوری پپالئو  مرور مطالعات در زمینه به

ده مؤثر بودن این تئوری در ارتباط پرستار و دهن نشان

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

ی یک تئوری  باشد. نتایج تحقیقات مبتنی بر پایه می

ترین عامل تائید کننده کاربرد عملی یک تئوری  مهم

باشد و هراندازه که نتایج تحقیقات  در مرحله اجرا می

تأثیر مناسب یک تئوری باشند  دهنده کاربرد و نشان

تواند بیشتر  ی مربوطه می استفاده از آن تئوری در حرفه

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

های متفاوتی را ذکر کرده بودند و لذا این مطالعه  یافته

کارگیری این تئوری  مروری با هدف شناسایی موارد به
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رو مطالعه حاضر با هدف  ایندر بالین یافت نشد از

 مروری بر کاربرد تئوری پپالئو در پرستاری انجام شد.

 

 ها مواد و روش

مطالعه حاضر به روش مرور سیستماتیک در پنج 

ها،  مرحله جستجوی متون، انتخاب متون، ارزشیابی داده

های  ها روی پژوهش بندی داده ها و طبقه استخراج داده

در  رگیری تئوری پپالئوکا شده در زمینه به انجام

های  . در گام نخست پایگاه(21پرستاری انجام شد )

Web of science ،Pub med ،Scopus  وSID، Magi 

ran  وIran doc های  با کلیدواژهinterpersonal 

peplau theory, peplau nursing theory of 

peplau, systematic review, nurse- patient 

communication جو شد. معیارهای ورود به جست

مطالعه شامل انجام پژوهش در حوزه پرستاری، 

دسترسی به متن کامل مطالعه، چاپ مقاله به زبان 

 .2710ت تا او 2770از ژانویه فارسی یا انگلیسی 

های کوتاه، تکراری بودن  مقاالت ابزارسازی، گزارش

مقاله و عدم دسترسی به متن کامل مقاله معیارهای 

 مطالعه بودند.خروج از 

های  مقاله در کل پایگاه 542در جستجوی اولیه 

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

 3مطالعه نیمه تجربی و  3مطالعه کارآزمایی بالینی، 

مطالعه کیفی گزارش شد. اعتبار مطالعات کارآزمایی 

های معتبر شامل  لیست بالینی با استفاده از چک

ای معتبر در گزارش مطالعات کارآزمایی استاندارده

بالینی که شامل )ذکر کارآزمایی بالینی در عنوان، 

خالصه ساختارمند، زمینه و هدف، طراحی مداخله، 

کنندگان، مداخله، پیامدها، حجم نمونه، نوع  شرکت

های آماری، دیاگرام  تصادفی سازی، کور سازی، روش

ها،  حدودیتپایه، تعداد آنالیز، م مطالعه، اطالعات

(، 22) پذیری، تفسیر، کد ثبت، منابع مالی( تعمیم

های غیر  لیست گزارش شفاف ارزیابی طرح چک

که شامل  جهت بررسی مطالعات نیمه تجربی تصادفی

کنندگان،  آیتم )عنوان و خالصه، زمینه، شرکت 27

گیری،  مداخله، هدف، پیامد، حجم نمونه، روش نمونه

ی، پیگیری کور سازی، واحدهای آنالیز

کنندگان، مدت پیگیری، همسانی اولیه، پیامدها،  شرکت

انتظار، تفسیر،  ها، نتایج غیرقابل آنالیزهای زیرگروه

لیست  چک ( و23)پذیری، شواهد کلی(  تعمیم

که شامل معیارهای یکپارچه برای گزارش تحقیق کیفی 

آیتم کلی مشخصات فردی )مصاحبه فردی/گروهی،  3

جنسیت، تجربه فردی، وجود یا  مقطع تحصیلی، شغل،

کنندگان، آگاهی  عدم وجود ارتباط قبلی با شرکت

کنندگان از هدف تحقیق، مشخصه و عالیق  شرکت

محقق(، طراحی مطالعه )روش مطالعه، روش 

گیری، حجم نمونه، عدم تمایل به شرکت یا  نمونه

خروج از مطالعه، محل مصاحبه، وجود یا عدم وجود 

ها، راهنمای  احبه، مشخصات نمونهافراد دیگر حین مص

مصاحبه، تکرار مصاحبه، ضبط مصاحبه، یادداشت در 

ها، بازخورد به  عرصه، مدت مصاحبه، اشباع داده

ها )تعداد کدها، توضیح  کنندگان(، آنالیز داده شرکت

افزار، بازخورد از  های اصلی، نرم کدها، تم

ها، وضوح  قول، سازگاری داده کنندگان، نقل شرکت

های اصلی( در مطالعات کیفی  ها، وضوح تم اب تمس

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

به صورت جداگانه نتایج با هم مقایسه شد و در صورت 

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

گونه تفسیری بر نتایج  بندی داده انجام شد و هیچ و جمع

ا حد امکان عین عبارات انجام نشد و سعی شد ت

کاررفته توسط مؤلف در اصل مقاالت استفاده شود.  به

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

 با زبان انگلیسی وارد مطالعه شدند.
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 PRISMA: فرآیند بررسی و انتخاب مقاالت موردپژوهش بر مبنای نمودار 1نمودار 

 ها یافته

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

درصد( در  34مقاله ) 3 ( و20-25، 27، 14، 16)انگلیسی 

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

ی مطالعات خارجی در  در رابطه با محیط پژوهش همه

کشور آمریکا و مطالعات داخلی در شهرهای رفسنجان 

شده بود.  ( انجام18)و ارومیه  (37)هد ، مش(16، شیراز )(24)

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

مطالعه کیفی بودند. حجم نمونه مطالعات در بین  3تجربی و 

نتایج مطالعات در مورد  کننده متغیر بود. شرکت 345تا  12

مندی از خدمات در  استرس بیماران همودیالیزی، رضایت

اران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی، اضطراب بیم

بیماران کاندید جراحی پیوند عروق کرونر، بیماران مورد 

های بارداری در زنان  خشونت جنسی یا عاطفی، مراقبت

کار  باردار، کودکان دارای والدین در زندان و پرستاران تازه

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

 است.

 : خالصه نتایج مطالعات1جدول 

 گیری نتیجه روش اجرا عنوان نویسنده و سال انتشار

شاهی و همکاران  علی

2716(28) 

تأثیر اجرای نظریه 

ارتباطات بین فردی پپالئو 

تحت  بر استرس بیماران

 همودیالیز

بیمار همودیالیزی در بیمارستان طالقانی  66کارآزمایی بالینی، 

وری شامل مشخصات دموگرافیک و ارومیه، ابزار گردا

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

 گرفته شد. مداخله و دو هفته بعد از اتمام مجدداً آزمون

استفاده صحیح از نظریه ارتباطات بین 

تواند منجر به کاهش  فردی پپالئو می

 استرس بیماران همودیالیز شود
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حسینی و همکاران 

2710(24) 

تأثیر برقراری ارتباط با 

بیمار با استفاده از مدل 

مندی  پپالئو در رضایت

بیماران از کیفیت خدمات 

پرستاری در بخش 

 های ویژه قلبی مراقبت

بیمارستان علی ابن  CCUبیمار در بخش  68نیمه تجربی، 

گیری آسان، ابزار گردآوری  طالب رفسنجان با روش نمونه ابی

مندی از کیفیت  رضایت شامل مشخصات دموگرافیک و

مرحله مدل  4، اجرای (PSNCQQ)خدمات پرستاری 

برداری/ اختتام  پپالئو شامل آشنایی/ شناسایی مشکالت/ بهره

 از زمان پذیرش تا ترخیص بیمار

توان از مدل پپالئو جهت افزایش  می

مندی بیماران در بخش مراقبت  رضایت

 ویژه قلبی استفاده کرد

زارعی و همکاران 

2714(16) 

تأثیر تئوری بین فردی 

پپالئو بر اضطراب بیماران 

کاندید جراحی پیوند 

 عروق کرونر

طور  مطالعه کارآزمایی بالینی، دو گروه کنترل و مداخله به

نفر، در گروه مداخله جلسات  30تصادفی هر گروه شامل 

مرحله پپالئو اجرا شد. اضطراب بیماران  4ارتباطی بر اساس 

هار ماه بعد از مداخله با پرسشنامه اضطراب قبل، دو ماه و چ

Beck شده است. ها انجام بررسی و آنالیز داده 

دار  دهنده تأثیر مثبت معنی نتایج نشان

(p<0.001)  ارتباط بر اساس مدل

پپالئو بر اضطراب بیماران کاندید 

 جراحی پیوند عروق کرونر دارد.

Courey  و همکاران

2778(25) 

ئو و تئوری هیلگارد پپال

مواجه گروه درمان با 

بازماندگان خشونت 

 جنسی

مرد در کشور  37بیمار زن و  37مطالعه تحلیل محتوا، تجربه 

 آمریکا با مصاحبه نیمه ساختارمند بررسی شد.

 

های بهداشتی در  متخصصان مراقبت

هنگام کار، باید موضع توجه و دلسوزی 

با بازماندگان خشونت جنسی حفظ  را

ه در نقش مشاورند کنند و کسانی ک

برای پی بردن به چگونگی تأثیر 

خشونت جنسی بر زندگی این افراد نیاز 

 ها دارند. به جلب اعتماد آن

Drauker و 

 (26)2712همکاران 

 

 

خشونت عاطفی در 

جوانان و ابعاد خود در 

 پپالئو

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

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

ها  آوری داده مصاحبه باز و آنالیز داده است، روش جمع

ها بر اساس  بندی و زیر طبقه صورت کلمه به کلمه و طبقه به

 شده است. تعاریف و مفهوم خود انجام

افرادی که تجربه خشونت عاطفی 

هایی مربوط به مفهوم  داشتند نگرانی

شود روان  خود داشتند که توصیه می

ای  پرستاران با استفاده از نقش مشاوره

تئوری پپالئو سعی در کمک و اصالح 

 مفهوم خود در این بیماران داشته باشند.

Washington 

(27)2013 

کارگیری نظریه  تأثیر به

بین فردی پپالئو بر رابطه 

preceptor  و پرستاران

 التحصیل تازه فارغ

به روش نیمه تجربی و  ریکامطالعه در یکی از مراکز تروما آم

ماه در  6آزمون، به مدت  گیری هدفمند پیش و پس نمونه

 Preceptorتوسط  کار سازی پرستاران تازه دوره آماده

برداری و  مراحل ارتباط پپالئو شامل آشنایی، شناسایی، بهره

ها  تصمیم اجرا شد و با پرسشنامه لیکرتی محقق ساخته داده

 آوری و مقایسه شد. جمع

نتایج نشان داد که پرستاران تازه 

 6التحصیل بعد از اجرای این دوره  فارغ

ماه از مرحله دوم )شناسایی( این فرآیند 

 اند به بعد پیشرفت نداشته

   

Evans  و همکاران

2710(14) 

زنان روستایی در  حمایت

زمان بارداری: ارتقای 

 رفتارهای حین بارداری

زن  345در کشور آمریکا، مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی 

گیری  هفته با روش نمونه 24سال و کمتر از  18باردار باالی 

 6تصادفی انتخاب شدند، مداخله از طریق تماس تلفنی توسط 

های عاطفی و  های بارداری و دیگر حمایت پرستار آموزش

کننده بر اساس تئوری بین  اجتماعی برحسب نیاز شرکت

عنوان منبع اطالعات، معلم و  ار بههای پرست فردی پپالئو و نقش

 هفته انجام شد. 6بار و به مدت  ای یک مشاور به صورت هفته

دهنده امکان آموزش از راه  نتایج نشان

دور برای ارائه مراقبت پرستاری از راه 

دور و مؤثر بر اساس جلب اعتماد و 

شده برای  های تعریف رابطه مؤثر و نقش

نان باردار پرستار در تئوری پپالئو در ز

ها  که دسترسی به مراقبت و آموزش

 باشد ها دشوار می برای آن
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Falk (2714 )(27) 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی کار پرستاران با 

کودکان دارای والدین 

 زندانی

گیری در  مطالعه اقدام پژوهی در کشور آمریکا، با روش نمونه

گری  پرستار در نقش مربی که قبالً در برنامه مربی 12دسترس 

ت کرده بودند و دارای تجربه مراقبت از کودکانی که شرک

ها در زندان بودند داشتند انتخاب شدند. برنامه  والدین آن

پرستار مربی بر اساس تئوری پپالئو بر روی کودکان دارای 

ها با روش مصاحبه  آوری داده والدین زندانی اجرا شد. جمع

 شده است. حضوری و ضبط آن انجام

مؤثر بودن اجرای  دهنده نتایج نشان

مربی بر اساس تئوری -برنامه پرستار

باشد و باعث کاهش رفتارهای  پپالئو می

پرخطر در کودکان دارای والدین دز 

زندان، کاهش ترک تحصیل و تطابق 

باشد.  مؤثر با وضعیت موجود می

های  توان این برنامه را در گروه می

 پذیر دیگر نیز به کار گرفت آسیب

ان منظری و همکار

2714(37) 

 

 

بررسی تأثیر اجرای برنامه 

ارتباط درمانی 

شده بر اساس  طراحی

نظریه هیلگارد پپالئو بر 

مشارکت بیماران 

های  سوختگی در برنامه

 درمانی و مراقبتی

حجم ، مشهد رضا امام بیمارستان در تجربی نیمه ای طالعه

 بررسی ابزار زنان. سوختگی بخش در بستری بیمار 67 نمونه

لیست  چک دو و بیماران دموگرافیک اطالعات شنامهپرس

 همکاری وضعیت بررسی برای ساخته ای پژوهشگر مشاهده

 همکاری وضعیت ها بود. فیزیوتراپی تعویض پانسمان در بیمار

 دو هر در ها پانسمان تعویض در و فیزیوتراپی در بیماران

 .شد مقایسه و سنجیده مرحله سه در گروه

 با پرستار ارتباط اهمیت مطالعه نتایج

 در بیمار مشارکت روند بر را بیمار

 نتیجه در و درمانی و مراقبتی های برنامه

 .ساخت آشکار بیمار بالینی سیر بر

 
 گیری بحث و نتیجه

های پرستاری از جمله منابع مهم در راهنمایی  تئوری

پرستاران برای ارتقای حرفه پرستاری و کمک جهت ارائه 

باشند. از دیدگاه تئوری پپالئو پرستار  می مراقبت استاندارد

دهنده، مشاوره،  های مختلف شامل آموزش دارای نقش

باشد  کننده و منبع اطالعات می مدافع حقوق بیمار، تسهیل

ها بر اساس  که برای انجام درست هر کدام از این نقش

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

کارگیری تئوری  شده تأثیر به سی در مطالعات انجامموردبرر

باشد. استرس از  پپالئو بر استرس بیماران همودیالیزی می

های مزمن از جمله  عوارض شایع در بیماران دچار بیماری

. یکی از عوامل (32باشد ) در بیماران همودیالیزی می

زا برای این بیماران طوالنی بودن روند درمانی و به  استرس

نبال آن کاهش اعتماد به کادر درمان و از جمله پرستاران د

تواند باعث اعتماد دوسویه  باشد. برقراری ارتباط مؤثر می می

بیمار و کاهش استرس بیمار ناشی از عدم اطمینان  -پرستار

شده از جانب پرستاران شود که  به اقدامات درمانی ارائه

دهد  ی علی شاهی و همکاران نشان می نتیجه مطالعه

کارگیری تئوری پپالئو توسط پرستاران در ارتباط با  به

بیماران همودیالیزی سبب کاهش استرس این گروه از 

رسد که با رعایت مراحل  به نظر می .(18شود ) بیماران می

مختلف ارتباط در تئوری پپالئو شامل آشنایی، شناسایی، 

ترس توانند در کاهش اس برداری و انحالل پرستاران می بهره

بیماران همودیالیزی نقش مثبتی ایفا کنند و از مشکالت این 

بیماران کاسته شود. شاید بتوان از این تئوری در دیگر 

باشند  های بیماران مزمن که قادر به برقراری ارتباط می گروه

استفاده شود ولی جهت اطمینان نیاز به انجام مطالعات دیگر 

 باشد. در این زمینه می

های رعایت  مندی بیماران یکی از شاخص رضایت

. رضایت بیماران از (33باشد ) حقوق بیمار در بیمارستان می

ها از پرستاران  مراکز درمانی تا حدود زیادی به رضایت آن

ترین گروه  زیرا پرستاران بزرگ (34بستگی دارد )

. رضایت بیمار (35دهنده خدمات به بیماران هستند ) ارائه

های پیشرفته به دست  کارگیری فناوری طریق بهتنها از 

آید بلکه رفتار و عملکرد کارکنان نیز نقش بسزایی در  نمی

. نتایج مطالعه حسینی (36مندی بیماران دارد ) ایجاد رضایت

کارگیری تئوری  دهد که به ( نشان می2710و همکاران )

 ارتباط بین فردی پپالئو در ارتباط با بیمار شامل آشنا کردن

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

صحبت کردن در مورد مشکل بیمار و احساسات وی، 

ریزی و اجرای اقدامات با هماهنگی بیمار و کمک به  برنامه
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سوی استقالل باعث رضایت بیماران از  حرکت بیمار به

توان  رو می . ازاین(24شود ) کیفیت خدمات پرستاری می

شنا کردن بیشتر پرستاران با تئوری پپالئو و فراهم گفت با آ

توان  ی برای اجرای آن در محیط بالینی می کردن زمینه

گامی جهت افزایش رضایت از کیفیت خدمات پرستاری 

تواند به بهبود رضایت از سیستم  برداشت که در نهایت می

درمانی بیماران را  -درمانی و کمک بیشتر به روند بهداشتی

 ل داشته باشد.به دنبا

 -های چالش زا در سیستم بهداشتی یکی از موقعیت

درمانی ارائه مراقبت توسط روان پرستاران به افرادی که 

باشد زیرا  اند می مورد خشونت جنسی یا عاطفی قرارگرفته

های زیادی از قبیل افسردگی،  این افراد دچار آسیب

شوند  اختالالت اضطرابی، اختالل استرس بعد از حادثه می

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

Drauker ( 26و همکاران)  نشان داد که بر اساس نقش

ای که برای پرستاران در تئوری پپالئو ذکر شده  مشاوره

کارگیری مراحل ارتباط بین فردی اعتماد این  است و به

ها  بیماران را جلب کنند و باعث بهبود تصور از خود در آن

زیرا عدم برقراری ارتباط مناسب با این بیماران  شوند؛

تواند باعث احساس طردشدگی و عدم تمایل به پیگیری  می

 شود. می درمان

کار یکی از  سازی پرستاران تازه آشنا کردن و آماده

باشد که در این راه نقش  های محیط بالینی می چالش

پرستار حائز اهمیت -پرستاران باتجربه تحت عنوان مربی

توانند این فرآیند را  باشد. برقراری ارتباط مناسب می یم

و  Washingtonنتایج مطالعه  (38تسهیل نمایند )

کارگیری تئوری پپالئو در  نشان داد که به (20همکاران )

کار تأثیر معناداری در پیشرفت این  سازی پرستاران تازه آماده

ی گروه ندارد و پرستاران از مرحله دوم ارتباط در تئور

با توجه به اندک بودن  اند. پپالئو )شناسایی( پیشرفتی نداشته

طور قطعی تأثیر تئوری  توان به مطالعات در این زمینه نمی

کار را رد کرد و به نظر  سازی پرستاران تازه پپالئو در آماده

باشد.  رسد برای بررسی بیشتر نیاز به مطالعات دیگر می می

س تئوری پپالئو مشاوره و های پرستاران بر اسا یکی از نقش

های با  باشد. گروه منبع اطالعاتی برای مددجویان می

دسترسی کمتر به منابع اطالعاتی و همچنین سطوح پایین 

اقتصادی بیشتر نیازمند اجرای این نقش از سوی پرستاران 

 (14و همکاران نشان داد ) Evansباشند. نتایج مطالعه  می

العات الزم به مادران باردار که ایفای نقش مشاور و دادن اط

روستایی بر اساس تئوری پپالئو باعث بازخوردهای مثبتی از 

کارگیری تئوری  کنندگان داشته است. به طرف شرکت

پپالئو در ارتباط پرستار و مادران باردار و اجرای نقش 

ها،  مشاور و منبع اطالعاتی باعث ایجاد اعتماد، کاهش هزینه

های دوران  سؤاالت و دغدغهدسترسی بیشتر به جواب 

بارداری، عدم محدودیت به زمان و مکان خاص و دادن 

بضاعت جهت داشتن فرزندان  شانس بیشتر به زنان باردار کم

 شود. سالم می

طور کامل  شان را به ها سرپرستی کودکانی که والدین آن

های در معرض  دار نیستند از گروه یا مناسب عهده

آیند. نتایج مطالعه  می های مختلف به شمار آسیب

Kathelen ( 27و همکاران) کارگیری  نشان داد که به

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

ها در زندان به سر  و مشاور در کودکانی که والدین آن

برند باعث کاهش رفتارهای پرخطر، کاهش ترک  می

شود  ا میه تحصیل و تطابق مؤثر با وضعیت موجود در آن

پذیری باال در  رسد با توجه به آسیب رو به نظر می ازاین

تواند  کارگیری پرستاران می سرپرست به نظر به کودکان بی

نقش مؤثری داشته باشد. یکی از عوامل مهم در بهبود 

های درمانی و مراقبتی  هایی که دوره ویژه بیماری بیماری به

ارکت فعال بیمار باشد همکاری و مش آن طوالنی و مداوم می

باشد از جمله این نمونه  در فرآیند درمان و بازتوانی می

ی  . مطالعه(34توان بیماران دچار سوختگی را ذکر نمود ) می

کارگیری تئوری  نشان داد که به (37)منظری و همکاران 

پپالئو باعث مشارکت و همکاری بیماران دچار سوختگی 

ن و فیزیوتراپی های از جمله تعویض پانسما در مراقبت

شود که روند  شود. مشارکت بیمار باعث می ها می اندام

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

رسد کلید  و روانی احساس بهتری داشته باشد. به نظر می
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اصلی در این زمینه برقراری ارتباط مناسب جهت جلب 

ا در روند درمانی ه همکاری بیماران و فعال نمودن نقش آن

باشد که در این راه استفاده از تئوری ارتباط  و بهبودی می

 باشد. بین فردی پپالئو مؤثر می

کارگیری  دهد که به نتایج مطالعه مروری حاضر نشان می

های مختلف از  تئوری ارتباط بین فردی پپالئو در گروه

ر به بیماران هوشیار باعث پیامدهای مثبتی از قبیل اعتماد بیما

پرستار و بیان مشکالت، کاهش استرس، افزایش 

رو پیشنهاد  شود. ازاین شده می مندی از خدمات ارائه رضایت

های آموزش  شود که اساتید و مربیان پرستاری در محیط می

دانشگاهی و همچنین مسئولین پرستاری در محیط بالینی با 

با آشنا نمودن بیشتر دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل 

کارگیری آن  تئوری ارتباط بین فردی پپالئو و چگونگی به

کارگیری این  سعی در فراهم کردن بسترهای الزم در به

 تئوری نمایند.

 تشکر و قدردانی

مطالعه حاضر حاصل فعالیت پروژه تحقیقاتی کالسی 

های پرستاری مقطع دکتری پرستاری دانشگاه  واحد تئوری

از تمام افرادی که تیم  باشد لذا علوم پزشکی همدان می

 پژوهش را در این فعالیت یاری نمودند کمال تشکر داریم.
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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 

 

 

 

 


