
بسمه تعالی

مهارت های خود کنترلي و

 الگوهاي ارتباطي پرستاران

مولف:
مرجان سادات حسینی مقدم

انتشارات ارسطو
)چاپ و نشر ایران (

1398 



سرشناسه : حسینی  مقدم، مرجان سادات،   13۵۰ - 
 عنوان و نام پدیدآور: مهارت های خود کنترلی و الگوهای ارتباطی پرستاران/ مولف 

مرجان سادات حسینی مقدم.
 مشخصات نشر : مشهد: ارسطو،   1398. 

:   9۰ص.   مشخصات ظاهری 
 شابک :  978-6۰۰-432-32۵-3 

 وضعیت فهرست نویسی : فیپا
 یادداشت :   کتابنامه: ص. 73.

: ارتباط بین اشخاص -- جنبه های روان شناسی  موضوع 
Interpersonal communication -- Psychological aspects :  موضوع 

: خویشتن داری  موضوع 
Self-control :  موضوع 

: اخالق پرستاری  موضوع 
Nursing ethics :  موضوع 
   BF637    : رده بندی کنگره 

 رده بندی دیویی :  1۵8/2   
 شماره کتابشناسی ملی :  ۵698۰1۵  

نام کتاب : مهارت های خود کنترلي و الگوهاي ارتباطي پرستاران
مولف : مرجان سادات حسینی مقدم

ناشر : ارسطو ) با همکاری سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ایران ( 
صفحه آرایی، تنظیم و طرح جلد   : پروانه مهاجر

تیراژ : 1۰۰۰ جلد   
نوبت چاپ : اول – 1398  

چاپ : مد   یران
قیمت : 18۰۰۰ تومان

   شابک :  978-6۰۰-432-32۵-3 
تلفن های مرکز پخش : 3۵۰9614۵  –  3۵۰96146  - ۰۵1

www. chaponashr. ir

انتشارات ارسطو



فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                           شماره صفحه

مقــدمـه   ................................................................................................................   7

فصل اول   .....................................................................................................   15

موضع گیری های نظری درباره کیفیت روابط بین فردی   ........................................   17

تعریف کیفیت روابط بین  فردی   ...........................................................................   17

کیفیت روابط بین فردی و ظرفیت بالقوه ناپایداری در آن   ......................................   18

روابط بین فردي   ...................................................................................................   19

سطوح ارتباطات بین فردي با کیفیت   ....................................................................   19

نظریه هاي مرتبط با روابط بین فردي   .....................................................................   20

نظریه سالیوان   ......................................................................................................   20

نظریه فروید   ........................................................................................................   21

نظریه آلپورت   ......................................................................................................   22

نظریه راجرز   ........................................................................................................   22

نظریه مازلو   ..........................................................................................................   22

رویکردهای نظری به الگوهای ارتباطی خانواده   ....................................................   23

تعریف الگوهای ارتباطی خانواده   ........................................................................   23

ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده   ..............................................................................   25



ــه صفح ــوان              عن

جهت گیری گفت و شنود   ....................................................................................   26

جهت گیری همنوایی   ............................................................................................   26

انواع الگوهای ارتباطی خانواده   .............................................................................   27

خانواده های توافق کننده   ......................................................................................   27

خانواده های کثرت گرا   ........................................................................................   28

خانواده های محافظت کننده   ................................................................................   28

خانواده های بی قید   .............................................................................................   28

انواع ارتباطات به لحاظ محتوا و کارکرد   ...............................................................   30

ارتباط خانوادگی   ..................................................................................................   31

انواع مهارت های ارتباطی   ......................................................................................   31

اهمیت روابط بین فردی مؤثر    ..............................................................................   32

راهبردهای رابطه مؤثر با دیگران   ...........................................................................   33

نظریه های مهارت های ارتباطی   .............................................................................   34

نظریه  انفجار زبان   ................................................................................................   34

نظریه  تقلید از دیگران   ..........................................................................................   34

نظریه  نیاز و ارتباطات مؤثر   ..................................................................................   35

نظریه شخص- محور کارل راجرز   ......................................................................   35

سبک های ارتباطی   ................................................................................................   35

صاحب  نظران الگوهای ارتباطی خانواده   ...............................................................   36

بامریند   .................................................................................................................   36

کوئرنر و فیتز پاتریک   ...........................................................................................   38

موضع گیری های نظری در باره خود کنترلی   .........................................................   40

سیر تاریخي خود کنترلي   .....................................................................................   40



ــه صفح ــوان         عن

خود کنترلی چیست   ..............................................................................................   42

جایگاه خود کنترلي در مغز   ...................................................................................   48

خود کنترلی و دوران کودکي   ................................................................................   49

عوامل اصلي در گسترش خودکنترلی   ....................................................................   49

والدین، خانواده و خود کنترلی   .............................................................................   50

مقایسه خود کنترلی باال و پایین   ............................................................................   51

اختالل هایی که با خود کنترلی باال و پایین همراه هستند   ......................................   54

ثبات خود کنترلی   ..................................................................................................   56

بافت اجتماعي و خود کنترلی   ...............................................................................   56

خود کنترلی رفتار   .................................................................................................   57

خود کنترلی  و مشکالت رفتاري    ..........................................................................   58

مولفه هاي خود کنترلی رفتاري    ............................................................................   58

منطق استفاده از خود کنترلی   .................................................................................   59

آموزش خود کنترلی   .............................................................................................   60

عوامل موثر در اجرای خود کنترلی و بازداری   .......................................................   61

خود کنترلی و سازگاری اجتماعی   ........................................................................   62

خود کنترلی و پرخاشگری   ....................................................................................   65

فهرست منابع فارسي و انگلیسي   ...........................................................................   67





7

مقــدمـه

ــر از زندگي اجتماعي اش  ــت و اغلب رفتارهایش متأث ــان موجودي اجتماعي اس انس
ــتاورد مهارت های ارتباطی او  ــد. گازدا1 اعتقاد دارد که روابط اجتماعی هر فرد دس مي باش
ــت که پیشتر آموخته است )به نقل از سلیمان زاده، 1388(. روابط اجتماعی سازگارانه  اس
ــاره دارد  ــب و موافق محیط و تغییرات محیطي اش به پذیرش و انجام رفتار و کردار مناس
ــان دادن واکنش نامناسب به محرك هاي محیط  )هرنکوهل و همکاران، 2007(. یعني، نش
ــد و فرد  ــا، به نحوي که براي خود فرد یا دیگران و یا هر دو زیانبخش نباش ــت ه و موقعی

بتواند انتظارات خود و دیگران را برآورده سازد )نویدي، 1385(.

ــی او  ــان برای ارضای نیازهای اساس الگوهای ارتباطی و کیفیت روابط بین فردی انس
ضروری هستند. داشتن روابط مثبت و سالم با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است. آنچه 
ــت.  ــه در آینده خواهیم بود، هر دو معلول رابطه ما با دیگران اس ــتیم و آنچ که امروز هس
روابط ما، هم رفتارمان را به صورت یک انسان اجتماعی شکل می دهند و هم در منحصر 
ــتن ما نقش عمده دارند )ثنایی، 1392(.  ــخصیت و هویت و مفهوم خویش به فرد بودن ش
ــود ارتباطات اجتماعی  ــالمت روانی و اجتماعی، وج ــانه های س ــا که یکی از نش از آن ج
مناسب و کیفیت روابط بین فردی است، داشتن چنین روابط گرم و صمیمی با انسان های 
دیگر منبع ایمنی، اعتماد، راحتی و آسایش هر انسان، سازمان و جامعه ای است )هابسون، 

اسکات و روبیا2، 2011(.

1. Gazda
2. Hobson, Scott & Rubia
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ــب،  ــای ارتباطی و کیفیت روابط بین فردی مناس ــتن الگوه ــراب مربوط به نداش اضط
ــت )کارر3، 2000(. گزارش  ــناختي همراه اس اغلب به طور معناداري با تخریب ذهنی و ش
ــی،  حمایت اجتماعی ضعیف، عملکرد ضعیف در  تحقیقات بیانگر افزایش افکار خودکش
ــغلی و  ــرفت ش ــتند، اغلب در پیش ــت. افرادي که دارای اضطراب هس کار و تحصیل اس
ــروع روابط دوستانه و صمیمانه مشکل  ــدت در ش تحصیلی محدودیت دارند. آن ها به ش
ــتوارت،  ــود )اس ــوع به روابط اجتماعی محدود و تنهایی منجر می ش ــد که این موض دارن
ــناختی، الگوهای ارتباطی ناسالم و  ــامولوك و مک دونالد4،  2007(. بر اساس نظریه ش س
ــدید مي کند. افراد با دارای  کیفیت روابط بین فردی پایین عالئم اختالالت اضطرابي را تش
این مشکالت پاسخ برانگیختگي خود را آزار   دهنده مي یابند و بنابراین تجربه اضطراب در 
ــخ به محرك تقویت مي شود. بر این اساس، الگوهای ارتباطی ناسالم و کیفیت روابط  پاس
ــتاران ایفا مي کند  ــالت رواني پرس ــترش و تداوم مش بین فردی پایین نقش مهمي در گس

)ویتون، دیکون، مک گراس، برمن و آبراموویتس5، 2012(. 

ــخص شد  ـــلم، ورمییولن، فیلیپوت و کامپانال6 )2007( مش در پژوهش رزیگنال و آنس
ــم، احساس خصومت و روابط بین فردی  که نبود مهارت های اجتماعي موجب بروز خش
ــود. اروین، سار، دالبوداك، آنکیو و کاکماك7 )2009( دریافتند که  بی کیفیت در فرد می ش
آمــوزش مهـارت هـاي اجتمـاعي و الگوهای ارتبـاطي بر مشـکالت یادگیري و رفتاري 
مؤثر مي باشد، و کساني که تحـت آموزش مهارت هاي اجتماعي- ارتباطي قرار گرفتنـد، 
از لحـاظ پیشـرفت تحصـیلي موفقیـت بهتري کسب کردند. در نتیجـه، بـا یـادگیري خود 
ــکالت رفتاري  ــطح اعتماد به نفس، میزان مش کنترلی، ارتبـاط مؤثر با دیگران و افزایش س

کاهش یافت )شیرودی، خلعتبری، تودار و مبلغی، 1393(.

3. Carr
4. Stewart, Samoluk, MacDonald 
5. Wheaton, Deacon, McGrath, Berman & Abramowitz
6. Rosseignol, Anselme, Vermeulen, Philippot & Campanella
7. Sar, Dalbudak, Oncu & Cakmak
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در سال های اخیر، در زمینه کاربرد روش های شناختی- رفتاری برای اختالالت روانی 
ــه ای و اختالالت رفتاری  ــراب، اختالالت تغذیه، اختالالت  تکان ــردگی، اضط از قبیل افس
ــت. یکی از این روش های شناختی آموزش خود کنترلی  ــده اس تحقیقات زیادی انجام ش
ــد. اصطالح آموزش خود کنترلی رفتار، به اجرای  روش های خود نظارتی،  رفتار می باش
خود ارزیابی و خود تقویتی اشاره دارد. منظور از خود نظارتی حفظ توجه فعال به رخداد 
افکار و رفتارهای هدفمند خاص است. خود ارزیابی به قضاوت در مورد میزان یا کیفیت 
ــتانداردهای موجود تغییر  ــه در مقابل برخی از مال ك ها یا اس ــود ک رفتاری مربوط می ش
ــط خود فرد، در صورتی که یک معیار خاص  می کند. خود تقویتی به اجرای تقویت توس
ــاره دارد )صداقت، مرادي و احمدیان، 1393(. از این رو،  ــت باشد، اش برای رفتار در دس
ــی آموزش مهارت های خود کنترلي بر الگوهاي  ــی اثربخش هدف کلی این تحقیق بررس

ارتباطي و کیفیت روابط بین فردی پرستاران می باشد.

ــتاری شغلی پر استرس است و پرستاران معموالً با انواعی از استرس ها در محیط  پرس
ــتاری عملکرد و فعالیت حیاتی می باشد  ــان مواجه هستند. پرس کار و روابط بین فردی ش
ــایع است. عواملی مانند واکنش های شخصی،  ــترس های شغلی در میان پرستاران ش و اس
ــش  و نگرانی های انجام کار روابط بین  ــخصی، نگرانی های کاری، انجام نق نگرانی های ش
ــان  ــتاراران را تحت تاثیر قرار می دهند. مطالعات نش ــای ارتباطی در پرس ــردی و الگوه ف
ــازمانی و مدیریتی  ــتاری، عوامل س داده اند که عالوه بر عوامل پر تنش داخلی محیط پرس
ــتاراران دخیل و مهم هستند )اپستین،  نیز در روابط بین فردی و الگوهای ارتباطی در پرس

 .)2010

ــاز تولـد تـا هنگـام  ــان از آغـ ــط بین فردي، از مهم ترین مؤلفه هاي زندگي انس رواب
مـرگ اسـت.  هیچ یک از توانمندي هاي بالقوه انسان، جز در سایه روابط بین فردي رشد 
ــالمت رواني،  ــزا در ایجاد س ــي کنـد. فراگیـري روابط بین فردي صحیح، اهمیتي بس نمـ
ــش کیفیـت زنـدگي،  ــغلي، افـزای ــخـصیت، هویـت یابي، افزایش بهره وري ش ــد ش رش
افـزایش سـازگاري و خودشـکوفایي دارد. افرادي که از مهارت هاي ارتباطي ضعیف تري 
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ــکالت کوتاه مدت  ــوند و با مش ــوي اطرافیان خود پذیرفته مي ش برخوردارند، کمتر از س
ـــم آبـادي، 1393(. پیامد عدم امکان  ــتند )نـوري قاس ــدت زیادي رو بـه رو هـس و بلندم
ــتر مـوارد تنهـایي، مـشکالت خـانوادگي، عـدم  ــایر افراد در بیـش برقراری ارتبـاط با س
ــغلي، فشار رواني، بیماري جسمي و حتـي مـرگ خواهـد بـود.  صالحیت و نارضایتي ش
ــد؛ یعني، هر  ــنا ش ــکالتي، باید با مجموعه اي از مهارت ها آش بـراي رهایي از چنین مش
ــالم و سازنده با دیگران را کسب  فرد بایـد دانـش و مهارت الزم، براي برقراري ارتباط س
کند )فیاض و کریمی، 1389(. شگفت آور نیست که پرستارانی که سطوح باالی رفتارهاي 
اجتنابي و رفتارهاي اجتماعی منفی را دارند، مورد عالقه همکاران نیستند. رفتار آشفته ساز، 
ــگرانه و وضعیت طردشدگی در این افراد به قدری زیاد است که برخی از منتقدان  پرخاش
پرخاشگری و رفتار اجتنابي و طرد همکاران را به عنوان رفتارهای متناظر توصیف می کنند 

)به نقل از نادری، پاشا و مکوندی، 1386(.  

یکی از متغییرهایی که در عملکرد پرستاران نقش بسزایی دارد الگوهای ارتباطي است. 
ــفتگی عاطفی و اجتماعی )هاوس، 1999(، رفتارهای پرخاشگرانه  الگوهای ارتباطي با آش
ــکاران )میدز9 و  ــری8، 2002( ضعف در روابط با هم ــبت به دیگران )گ ــه نس و زورمندان
همکاران، 1994( حرمت  نفس پایین )سالیمی10 و کالیاس، 1996( نارسایی در مهارت های 
ــراه گردیده و تصویر پیچیده ای از  ــی و غیرکالمی )مائر11 و همکاران، 1992( هم اجتماع
روابط بین فردی را  نمایان می سازند. رفتارهای ارتباطی پرستاران معلول تجربه گذشته و 
روابط بین فردي آنان است. محیط گذشته این افراد، آموزش ها، سرمشق ها و بازخوردهای 
الزم برای یادگیری رفتارهای مناسب نقش مهمی در الگوهای ارتباطي و کیفیت روابط بین 

فردی پرستاران دارد )به نقل از رحیم زاده، 1391(. 

در طول سه دهه گذشته، جهت بررسی الگوهای ارتباطی، تحقیقات بسیاری در زمینه های 

8. Gary
9. Meadows
10. Salami & Calais
11. Mathura 
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ــت. الگوهای ارتباطی یا شیوه های بیان  ــده اس مختلف و در فرهنگ های مختلف انجام  ش
افکار و احساسات افراد در هر خانواده ای و محیطی متفاوت است. با شناخت این الگوها، 
ــهیل می گردد. کوئرنر و فیتزپاتریک )1997(  ــناخت جنبه های مختلف عملکرد افراد تس ش
چهار الگوی ارتباطی را بر اساس دو مؤلفه گفت  و شنود12 و جهت گیری همنوایی13 معرفی 
کرده اند. جهت گیری همنوایی در ارتباطات به معنای روابطی است که بر همسانی نگرشی، 
ــاال، در تعامالت بین  ــراد دارای جهت گیری همنوایی ب ــادی تأکید دارد. اف ــی و اعتق ارزش
ــی بهره مند هستند. چنین افرادی  ــانی و همگنی در اصول اعتقادی و نگرش فردی، از همس
ــا جهت گیری همنوایی  ــند؛ در مقابل، افراد ب ــات بین فردی می باش ــل تعارض دارای حداق
ــی و نگرشی و در نتیجه تعارضات باالی بین فردی را دارا هستند.  پایین از ناهمگنی ارزش
جهت گیری گفت  و شنود در الگوی ارتباطی افراد به معنای وسعت و مدت  زمان تعامالت 
ــرایطی  ــنود باال، دارای ش ــت. افراد و خانواده های با جهت گیری گفت  و ش بین فردی اس
ــویق می کنند و به استقبال  ــرکت در تعامالت تش ــتند که دیگران را به اظهار نظر و ش هس

ایده های جدید می روند )کوئرنر و مکی2004،14(.

ــر  ــرفت های بش به عقیده بولتن، با وجود آن که ارتباط بین  فردی جزء بزرگترین پیش
ــخص شده است که همه انسان های معمولی قادر به برقراری یک  ــمار می آید، اما مش به ش
ارتباط خوب و مؤثر نیستند )سهرابی، 1393(؛ که این روابط خود می تواند موجب برآورده 
ــمانی و روانی در فرد گردند. در همین  ــدن نیازهای انسان و به طبع آن مشکالت جس نش
راستا، از جمله مسائل دیگری که امروزه مورد توجه بسیاری از روان شناسان و متخصصان 

سالمت روانی می باشد، موضوع کیفیت روابط بین فردي است )دینر4، 2000(. 

ــتن  ــت، داش کیفیت روابط بین فردي با دیگران از درگیرکننده ترین تجارب زندگی اس
دوستانی خوب، رابطه خوب با والدین، افراد مهم محیط و همشیران برای همه بسیار حائز 
ــت. اکثر مردم داشتن روابط خوب با دیگران را برای خوشحالی خویش تقریبًا  اهمیت اس

12. -conversation orientation
13. conformity orientation
14. -Maki
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ــا  از هر چیزی ضروری تر می دانند. تحقیقات تجربی نیز این موضوع را ثابت کرده اند )پاش
و آتش پور، 1385(. همچنین، شواهد قابل توجهی در دست است دال بر این که این گونه 
ــورای بیمه  ــد. ش ــته باش روابط صمیمی و حمایت گر می تواند پیامدهای جدی در بر داش
ــان  ــی آمریکا )1978؛ به نقل از صادقي و همکاران، 1392( به طرز حیرت آوری نش زندگ
ــکالت سالمتی از  ــتری دارد که دچار مش ــته احتمال بیش می دهد که افراد تنها با غیر وابس
ــکته، سل، سرطان، الکلیسم و تصادف گردند. افراد تنها در مقایسه با افراد متأهلی  قبیل س
ــی باالتری  ــبکه ای از روابط صمیمی زندگی می کنند، نرخ مرگ و میر و خودکش که در ش
ــد  ــترس  آمیزترین تجارب زندگی می باش دارند. کیفیت پایین روابط بین فردي یکی از اس

)فورگاس؛ به نقل از فیروزبخت و بیگي، 1394(. 

ــت و مي تواند الگوهای  ــخصیتی اس یکي از ویژگي هایي که تحت تأثیر خصوصیات ش
ــتاران را تحت تأثیر قرار دهد، خود کنترلي است.  ارتباطي و کیفیت روابط بین فردی پرس
ــردد و ارتباط آن با الگوهای  ــرفت کاری گ ــن متغیر تا حد زیادي می تواند مانع از پیش ای
ــتاران نیز مورد بررسی قرار گرفته است )کاظمی،  ارتباطي و کیفیت روابط بین فردی پرس
کریمی، دالور و بشارت، 1391(. خود کنترلي یکی از ویژگی های شخصیتی است )هیوت 
و فلت، 2004( که با تالش برای تعیین معیارهای عالی و باال برای کنترل عملکرد، همراه 
با تمایل به خود ارزشیابی های کاماًل انتقادی از رفتار شخصی و حساسیت بیش از حد در 
ــود )فراست، هایمبرگ، ُهلت و همکاران، 1993؛ فراست،  مورد اشتباهات مشخص می ش

مارتین، الهارت و همکاران، 1990؛ رایس و دلیوو، 2002(. 

پرستاران از طریق برنامه هاي آموزش خود کنترلی، مي توانند ضمن بازسازي شناختي، 
ــازگارانه  ــارت هاي مورد نیاز را یاد گرفته و در موقعیت هاي گوناگون واکنش هاي س مه
ای از خود نشان دهند. از جمله این موارد می توان به شیوه هاي برخورد متفاوت با مسئله، 
ــئله از دیدگاه افراد دیگر، و  ــم، نگاه کردن به مس ــل به خش ــکل بدون توس حل کردن مش
جایگزیني استدالل به جاي پرخاشگري فیزیکي و کالمي اشاره کرد. )حاجتی، اکبرزاده و 

خسروی، 1395(.
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در سال های اخیر، آموزش و کاربرد روش های شناختی- رفتاری در زمینه های مختلف 
از قبیل الگوهای ارتباطي و کیفیت روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، اختالالت تغذیه 
ای و رفتاری کاماًل مفید و مؤثر بوده است. یکی از این روش های شناختی آموزش خود 
ــد. اصطالح آموزش خود کنترلی رفتار، به اجرای  روش های خود-  کنترلی رفتار می باش
ــور از خود نظارتی حفظ توجه  ــاره دارد. منظ ــی، خود- ارزیابی و خود- تقویتی اش نظارت
ــت. خود ارزیابی به قضاوت در مورد  فعال به رخداد افکار و رفتارهای هدفمند خاص اس
میزان یا کیفیت رفتاری مربوط می شود که در مقابل برخی از مال ك ها یا معیارهای موجود 
ــود فرد، در صورتی که یک معیار  ــط خ تغییر می کند. خود تقویتی به اجرای تقویت توس

خاص برای رفتار در دست باشد، اشاره دارد )دیوال و همکاران، 2011(.

ــئله و آموزش خود- تعلیمی، از روش های مناسب برای  ــیوه های آموزشی حل مس ش
ــامل آموزش راهبردهای منظم به  ــتاران است. آموزش حل مسئله، ش خود کنترلی در پرس
افراد برای حل مسئله است. آموزش خود تعلیمی، شامل آموزش پرستاران است تا بتوانند 
در مواجهه با مشکل، از طریق خود- بیانی مسئله را برای خودشان حل کنند. پرستاران در 
این روش یاد می گیرند که قبل از عمل فکر کنند و در مواقع مشکل آن را تشخیص دهند 
و راه حل های متفاوتی را در نظر بگیرند؛ به عواقب کار فکر کنند. موانع را پیش بینی کنند 

و برای کنترل رفتارشان راهبرد الزم را به خدمت گیرند. )کاالماری، 2003(.

آموزش خود کنترلی، که در زمینه الگوهای ارتباطي و کیفیت روابط بین فردی استفاده 
می شوند، برای پرستاران بسیار کارآمد معرفی شده است. این رویکرد آموزشی معطوف به 
شناسایي و تعدیل پاسخ هاي شناختي، رفتاري و جسمانی به تحریک ادراك شده از طریق 
فنون آموزشی مختلف است. آموزش های شناختی- رفتاری از جمله خودکنترلی، آموزش 
ــتقیم بر الگوهای  ــی، آموزش ابراز وجود و دیگر آموزش های کاربردی به طور مس گروه
ــتاران تاثیر گذاشته و رابطه معناداری دارند )دیوال  ارتباطي و کیفیت روابط بین فردی پرس
و همکاران، 2007(. در پژوهش حاضر، آموزش مهارت های خود کنترلی بر مبنای الگوی 
ــد. در این الگو، آموزش برخورد مناسب با دیگران، پیروی از  ــتر و همکاران می باش بامیس
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ــتورات، رعایت نظم و سکوت، کمک به دیگران، افزایش توانایی توجه، داشتن صبر و  دس
ــد. رویکرد آموزشی برنامه یاد شده، بیشتر بر  حوصله،  قبول نتیجه کار و نظایر آن می باش
رویکرد یادگیری شناختی- رفتاری و اجتماعی مبتنی است و بیشتر از روش های مستقیم 
ــون، فی، کو، و اسمیت، 2000(. از اینرو، در پژوهش  ــتقیم بهره می گیرد. )ماتس و غیر مس
ــوال است که آیا آموزش مهارت های خود کنترلي بر  ــخ به این س حاضر هدف محقق پاس

الگوهای ارتباطي و کیفیت روابط بین فردی پرستاران موثر است؟
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موضع گیری های نظری درباره کیفیت روابط بین فردی

تعریف کیفیت روابط بین  فردی

روابط بین فردی ارتباطی است که بین دو نفر با تعداد بیشتری از افراد که ممکن است 
ــق، مسئولیت مشترك،  ــت بر پایه عش ــد. این ارتباطات ممکن اس زودگذر یا مدت دار باش
تعامالت تجاری منظم یا دیگر انواع تعهدات اجتماعی باشد. افراد در این ارتباطات تمایل 
ــتراك بگذارند و در  ــان را به اش ــات و افکارش دارند که بر یکدیگر تأثیر بگذارند؛ احساس
ــکل  فعالیت ها با یکدیگر همکاری کنند. روابط بین فردی در بافت اجتماعی و فرهنگی ش

می گیرد)هاروی و پاول، 2009؛ به نقل از گنجعلی دشتی، 1393(.

ــیعی از مهارتهای برقراری  ــه روابط بین فردی به دامنه وس ــن، معتقدند ک بالك و هرس
ارتباط اجتماعی یا دوستانه با دیگران اشاره می کند. این مهارت اجتماعی سازه ای گسترده 
است که گونه های مختلفی از پاسخ های بین فردی نظیر بیانگری، مهربانی، گرمی، سهولت 
در گفتگو و همدلی را با هم می آمیزد. هر یک از این ابعاد، پاسخ های کالمی و غیرکالمی 

متعددی را شامل  می شود )ایزدی، 1391(.

ــان ها است. اما اخیراً  ــاالن از باورهای دیرینه انس ــالمت روانی ارتباط بزرگس تأمین س
ــتمر از 1477 شهروند بزگسال  ــاله، به زور مس یک تیم تحقیقاتی در طرح تحقیقاتی ده س
استرالیایی میزان ارتباط آنان را با فرزندان، بستگان، دوستان و دوستان محرم دنبال کردند،" 


