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Abstract
Background & Aim: Given the fact that spiritual and emotional intelligence increase nursing
care quality in nurses through improving beliefs and overcoming stress, respectively, this
study aimed to evaluate the relationship between spiritual and emotional intelligence with
nursing care quality in nurses working in Ayatollah Taleghani Hospital in Kermanshah, Iran
in 2018.
Materials & Methods: This descriptive and correlational research was performed on 225
nurses selected by convenience sampling. Data were collected using King’s spiritual
intelligence self-report inventory, emotional intelligence questionnaire by Petrides &
Furnham, and quality patient care scale (QUALPAC). In addition, data analysis was carried
out in SPSS version 21 using Pearson’s correlation coefficient and simultaneous multiple
regression.
Results: According to the results, there was a significant and reverse relationship between
nursing care quality and components of spiritual intelligence, including personal meaningmaking (r=-0.229, P=0.042) and transcendental consciousness (r=-0.386, P=0.001). On the
other hand, the same relationship was observed between nursing care quality and components
of emotional intelligence, including the perception of emotions and feelings of oneself and
others (r=-0.433, P=0.001) and optimism and positive attitude (r=-0.276, P=0.018).
Furthermore, the results of multiple regression analysis demonstrated that the components of
spiritual and emotional intelligence explained 0.17 and 0.32 of changes in nursing care
quality, respectively.
Conclusion: Given the fact that higher emotional and spiritual intelligence improve the
nursing care quality of nurses, it is suggested that necessary training be provided to these
individuals to enhance the quality of their emotional and spiritual intelligence.
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بررسی ارتباط هوش معنوی ...

بررسی ارتباط هوش معنوی و عاطفی با کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران شاغل در مرکز
آموزشی-درمانی آیت اهلل طالقانی شهر کرمانشاه در سال 7931
2

زهرا امیری  ،*1حسن امیری

 -2استادیار ،گروه آموزشی روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه ،ایران.
نویسنده مسئول :زهرا امیری ،تلفن ،3744-48234171 :ایمیلEmail:z1990a1990@gmail.com :
تاریخ دریافت1438/11/30:

تاریخ پذیرش1438/12/32 :

چکیده
زمینه و هدف :نظر به اینکه هوش معنوی از طریق تقویت باورها و شخصیت و هوش عاطفی به واسطه غلبه بر استرس ،کیفیت
مراقبت پرستاری را در پرستاران افزایش میدهند ،مطالعه حاضر به بررسی رابطه هوش معنوی و عاطفی با کیفیت مراقبت پرستاری
در پرستاران شاغل در مرکز آموزشی -درمانی آیتاهلل طالقانی شهر کرمانشاه در سال  1438انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است .نمونههای مورد مطالعه را  220پرستاران شاغل در بیمارستان
آیتاهلل طالقانی شهر کرمانشاه در سال  1438تشکیل داده بودند که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .جهت
گردآوری اطالعات از پرسشنامههای استاندارد هوش معنوی  ،Kingهوش عاطفی Petrides & Furnhamو پرسشنامه سنجش
کیفیت مراقبت پرستار  QUALPAC Quality patient care scaleاستفاده شد .دادهها با تحلیل شدند .دادهها با استفاده از
آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  21تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد رابطه معکوس و معناداری بین کیفیت مراقبت پرستاری با مؤلفههای هوش معنوی از جمله معناسازی
شخصی ( p=3/332و  )r =-3/223و آگاهی متعالی ( p =3/331و  )r = -3/473و مؤلفههای هوش هیجانی ازجمله درک عواطف
و احساسهای خود و دیگران ( p =3/331و  )r = -3/344و خوشبینی و نگرش مثبت ( p =3/317و  )r = -3/283وجود دارد.
همچنین یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد مؤلفههای هوش معنوی  3/18و مؤلفههای هوش عاطفی 3/42
تغییرات مربوط به کیفیت مراقبت پرستاری را تبیین میکنند.
نتیجهگیری :از آنجا که هوش معنوی و عاطفی باالتر به ارتقاء کیفیت مراقبتهای پرستاری در پرستاران میانجامد لذا میتوان با
برنامهریزی و آموزش های الزم در جهت بهبود کیفیت هوش معنوی و عاطفی پرستاران اقدام نمود.
واژههای کلیدی :هوش معنوی ،هوش عاطفی ،کیفیت مراقبت ،پرستار
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-1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه ،ایران.

زهرا امیری

حرفه پرستاری یکی از مشاغل کلیدی و مهم در

همواره بر این مطلب تأکید داشت که توجه به بعد

محیطهای بهداشتی درمانی است .اخیراً پرداختن به

معنوی ،روحی و روانی بیماران برای پرستاران الزامی

کیفیت و سعی در بهبود کیفیت و ارزیابی در

است ( .)8در حقیقت معنویت یک مفهوم شناختهشده

سیستمهای مراقبت سالمت و پرستاری مورد توجه قرار

در مراقبت کلینگر پرستاری است ( .)7به عقیده

گرفته است ( .)1کیفیت مراقبت به عنوان بخش مهم

 )2333( Georgeمهمترین کاربرد هوش معنوی در

پرستاری ،مورد قبول بیشتر پرستاران و محققان پرستاری

محیط کار ایجاد آرامش خاطر ،درک متقابل و تفاهم

بوده و مترادف اقدامات پرستاری است .این مفهوم

بین همکاران و در نتیجه افزایش کیفیت مراقبت

نمونه بارز احساس ،فکر و عمل است که با خود رفاه

پرستاری میشود ( .)3مطالعه کریمی ( )1433نشان داد

جسمانی و روانی را فراهم میکند ( .)2به دلیل تنوع

حدود  %30پرستاران هوش معنوی پایینتر از نمره

شیفت در زمانهای مختلف ،ممکن است که پرستار در

میانگین دارند ( .)13ارتباط بین معنویت و هوش در

ازای روزهای هفته ساعتهای مختلفی از شبانهروز را

تحقیقات و در نظریهها مورد تأکید قرار گرفته است.

در بیمارستان به سر برد .بنا به گفته پرستاران ،کار

نتایج مطالعهای در این زمینه نشان میدهد که بین هوش

شیفتی ممکن است پیامدهای منفی بر روی کیفیت

معنوی و هوش عاطفی همبستگی باالیی وجود دارد

مراقبتهای پرستاری داشته باشد ( .)4در نتیجه نحوه

( .)11به این ترتیب که هوش معنوی یکی از پایههای

مقابله با مسائل و مشکالت کاری روزانه و عوامل مؤثر

مهم برای عملکرد مؤثر هوش عاطفی است در نتیجه

بر آن بسیار مهم است .کیفیت مراقبت پرستاری از

افرادی که از هوش معنوی باالیی برخوردارند از هوش

مؤلفههای مختلف هوش عاطفی و هوش معنوی تأثیر

عاطفی خوبی نیز برخوردارند (.)12

میپذیرد .این نوع هوش مجموعهای از فعالیتها و

هوش عاطفی همواره یکی از پدیدههای مورد توجه

تواناییهایی است که فرد را قادر میسازد مسائل خود

پژوهشگران بوده است .دلیل این امر توانایی باالی آن

را حل کند و به هدفهای خود در زندگی برسد (.)3
اول اینکه باورهای معنوی به افراد امکان میدهد که با
نامالیمات و فشارهای روانی که در زندگی رخ
میدهند مقابله کند؛ دوم اینکه ،حضور در مناسک

در حل بهتر مسائل و کاستن از میزان تعارضات بین
آنچه که انسان احساس میکند با آنچه که فکر میکند،
است ( Salovey & Mayer.)14هوش عاطفی را

مذهبی ،برای افراد حمایت اجتماعی فراهم میآورد و

توانایی برای تشخیص درست هیجانها و عواطف

سوم اینکه ،باورهای معنوی اغلب با سبک زندگی

دیگران و پاسخ متناسب به آنها ،همچنین برانگیختن،

سالمتری همراه است .همچنین هوش معنوی باعث

آگاهی و نظم بخشیدن و کنترل پاسخهای هیجانی

ایجاد معنی و هدف برای زندگی میگردد ( .)0سامانه

خویشتن میداند .هوش عاطفی با شناخت فرد از خود و

باورهای معنوی به افراد امکان میدهد که به نامالیمات،
فشارهای روانی و فقدانهای گریزناپذیر که در روند
چرخه زندگی رخ میدهد ،معنا بدهند و به زندگی
بعدی که در آن اینگونه دشواریها وجود ندارد،

دیگران ،ارتباط با دیگران ،سازگاری و انطباق با محیط
پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن خواستههای
اجتماعی الزم است ،ارتباط دارد ( .)13تحقیقات
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مقدمه

امیدوار و خوشبین باشند ( Nightingal .)3نیز

بررسی ارتباط هوش معنوی ...

موضوعهای علمی ،دارای اصول و فنونی است که

بهداشتی است که خدمات مراقبتی و درمانی ارائه

برخی در آن مهارت دارند و عدهای هم ضعیف هستند

میکند ،هر چند بیمارستانها از نظر تعداد بخش

میزان مهارت پرستاران در هوش عاطفی میتواند آنها

کوچکی از نظام بهداشتی را تشکیل میدهند اما در

را در زندگی شخصی و اجتماعی ،افراد منعطف،

حقیقت مهمترین عنصر آن به شمار میروند ()13؛ لذا

سازگار ،انساندوست و موفق بکند ()10؛ بنابراین هوش

کیفیت مراقبت پرستاری میتواند نقش تعیینکننده و

عاطفی به علت مرتبط بودن با مهارت زندگی شخصی

مهمی در موفقیت آن به حساب بیاید .از طرفی هوش

و اجتماعی ،نقش مهمی در موفقیت و هدایت افراد
معنوی و هوش عاطفی با آموزش تقویت میشوند و با

 ،Kingهوش عاطفی  Petrides & Furnhamو

استفاده از آن میتوان شاهد افزایش کیفیت خدمات

پرسشنامه مراقبتهای پرستاری  QUALPACبود.

پرستاری باشیم؛ لذا هدف کلی این پژوهش بررسی
ارتباط هوش معنوی و عاطفی بر کیفیت مراقبت
پرستاری در پرستاران شاغل در مرکز آموزشی-

پرسشنامه هوش معنوی در سال  2337توسط King

ساخته شد .این پرسشنامه  23سؤال و  3خرده مقیاس
تفکر انتقادی وجودی ،معنا سازی شخصی ،آگاهی
متعالی و گسترش خودآگاهی دارد .سؤالهای

درمانی آیتاهلل طالقانی (ع) شهر کرمانشاه است تا از

پرسشنامه روی یک طیف  0درجهای لیکرت (کامالً

نتایج حاصل برای بهبود کیفیت خدمات مراقبت

مخالفم تا کامالً موافقم) تنظیم شده است .نمرهی هر

پرستاری استفاده شود.

خرده مقیاس برابر با مجموع نمرات هریک از

مواد و روشها

سؤالهای آن خرده مقیاس و نمره کل پرسشنامه برابر

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی-همبستگی

با مجموع نمرات خرده مقیاسها است .در این پژوهش

بود .جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل (رسمی،

نمرهی کل پرسشنامه در نظر گرفته شد .بدین ترتیب

پیمانی و قراردادی) در بخشهای (اورژانس ،ویژه و

نمره این مقیاس میتواند بین صفر تا  33متغیر باشد که

بستری) در بیمارستان آیتاهلل طالقانی (ع) شهر

نمرهی باال نشاندهنده هوش معنوی باال یا وجود چنین

کرمانشاه در سال  1438بود که با استفاده از روش

ظرفیتی است King .ضریب پایایی کل این پرسشنامه

نمونهگیری در دسترس  220نفر به عنوان حجم نمونه

را بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  3/30گزارش کرد

تعیین گردید .از جمله معیار ورود شامل حداقل یک

( .)18در ایران چاری و ذاکری روایی و اعتبار این

سال سابقه در نظام شیفتی و تمایل به شرکت در مطالعه

مقیاس درحد مطلوب گزارش کردهاند ( .)17در

خواهد بود و معیار خروج شامل داشتن بیماریهای

پژوهش حاضر نیز پایایی کل پرسشنامه با استفاده از

جسمی و روحی بود همچنین از شرکتکنندگان

ضریب آلفای کرونباخ  3/34به دست آمد.

رضایتنامه آگاهانه گرفته شد .ابزار گردآوری

جهت سنجش هوش عاطفی از پرسشنامه سنجش

اطالعات پرسشنامههای دموگرافیک ،هوش معنوی

ویژگیهای هوش عاطفی استفاده شد این پرسشنامه
توسط  )2334( Petrides & Furnhamتهیه شده و
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نشانگر آن است که احساسها و عواطف ،مانند سایر

دارد .با توجه به اینکه بیمارستان جز الینفک نظام

زهرا امیری

تا کامالً موافق) تعلق میگیرد که  10سؤال این مقیاس

روانی -اجتماعی ( 27سؤال) و بعد ارتباطی ( 14سؤال)،

به صورت معکوس نمرهگذاری میشود.

با پاسخهای رتبهای بهندرت ،گاهی ،بیشتر اوقات است

این پرسشنامه ،هوش عاطفی را در چهار حیطه درک

که به ترتیب نمرات یک تا سه به آن اختصاص یافت.

عواطف و احساسهای خود و دیگران ،کنترل

نمره کل مراقبت از جمع کل سؤاالت به دست آمده

احساسها و عواطف ،تنظیم روابط خود با دیگران

برابر با  124که بر این اساس در سه طبقه نامطلوب

(مهارتهای اجتماعی) و خوشبینی و نگرش مثبت

( ،)1-31مطلوب ( ،)32-74بسیار مطلوب ()73-124

میسنجد .هوش عاطفی فرد از مجموع نمرههای چهار

قرار داده شدند .در مطالعه حاضر پایایی کل پرسشنامه

عامل به دست میآید که بیشترین و کمترین نمره در

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  3/73به دست آمد.

کل آزمون  213و  43استPetrides & Furnham .

پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها با استفاده از

( )2334با استفاده از روش همسانی درونی سؤاالت

نرمافزار آماری  SPSSنسخهی  21مورد تجزیهوتحلیل

پرسشنامه ،پایایی آن را  3/73گزارش نمودهاند (.)13

قرار گرفت .جهت تجزیهوتحلیل دادهها ،آمار توصیفی

در پژوهش حاضر پایایی کل پرسشنامه با استفاده از

و آمار تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل

ضریب آلفای کرونباخ  3/73به دست آمد.

رگرسیون به شیوه همزمان) استفاده گردید.

جهت جمعآوری اطالعات مربوط به کیفیت مراقبت

یافتهها

پرستاری از پرسشنامه  QUALPACاستفاده شد .این

اکثر پرستاران شرکتکننده در این مطالعه متأهل

ابزار جهت بررسی فرآیند مراقبت و کیفیت مراقبت

( )%71/8و دارای جنسیت زن ( )%08/4در محدوده

پرستاری از سال  1380در کشورهای آمریکا ،انگلستان

سنی  41-33سال ( )%01/0با سابقه کاری  11تا  10سال

و نیجریه مورد استفاده قرار گرفته است ( .)23پرسشنامه

( )%43/0و شاغل در بخشهای بستری ( )%03/2با نوع

فوق در سال  1472در تبریز مورد بررسی قرار گرفته و

استخدام پیمانی ( )%34/1بودند .اطالعات بیشتر در

بومیسازی شد ( .)21پرسشنامه  QUALPACشامل

جدول  1گزارش شده است.

جدول شماره  :1توزیع بر حسب ویژگیهای دموگرافیک پاسخدهندگان

ویژگیهای دموگرافیک
وضعیت تأهل
جنسیت
بخش

سن (سال)

فراوانی

درصد

مجرد

31

2/17

متأهل

173

71/8

مرد

33

32/3

زن

123

08/4

اورژانس

03

23/7

ویژه

38

23/7

بستری

122

03/2

 43سال و کمتر

23

12/7

 41-33سال

113

01/0
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 43ماده دارد که به هر ماده ،نمره  1تا ( 8کامالً مخالف

سه بخش مشخصات فردی -اجتماعی ( 13سؤال) ،بعد

بررسی ارتباط هوش معنوی ...

 0سال و کمتر

47

13/7

 3-13سال

34

13/1

 11-10سال

73

43/0

بیشتر از  10سال

00

23/3

رسمی

78

47/3

پیمانی

38

34/1

قراردادی

31

17/2

سابقه کار

نوع استخدام

جهت بررسی رابطه مؤلفههای هوش معنوی و هوش

معکوس معنادار دارد ولی با سایر مؤلفههای هوش

عاطفی با کیفیت مراقبت پرستاری از روش همبستگی

معنوی رابطهی معناداری ندارد .همچنین کیفیت مراقبت

پیرسون استفاده شد .نتایج جدول  2نشان میدهد که

پرستاری با مؤلفههای هوش هیجانی از جمله درک

کیفیت مراقبت پرستاری با مؤلفههای هوش معنوی از

عواطف و احساسهای خود و دیگران (،p=3/331

جمله معنا سازی شخصی ( )r= -3/223 ،p=3/332و

 )r= -3/344و خوشبینی و نگرش مثبت (،p=3/317

آگاهی متعالی ( )r= -3/473 ،p-value=3/31رابطه

 )r= -3/283رابطه معکوس معنادار دارد ولی با سایر
مؤلفههای هوش هیجانی رابطهی معناداری ندارد.

جدول  .2ضرایب همبستگی و سطوح معناداری ارتباط میان مؤلفههای هوش معنوی و هیجانی با کیفیت مراقبت پرستاری
متغیر مالک

کیفیت مراقبت
پرستاری

متغیرهای پیشبین

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تفکر انتقادی وجودی

-3/373

3/237

معنا سازی شخصی

-3/223

3/332

آگاهی متعالی

-3/473

3/331

گسترش خودآگاهی

-3/333

3/413

درک عواطف و احساسهای خود و دیگران

-3/344

3/331

کنترل احساسها و عواطف

3/333

3/373

تنظیم روابط خود با دیگران (مهارتهای اجتماعی)

-3/113

3/237

خوشبینی و نگرش مثبت

-3/283

3/317
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بیشتر از  33سال

73

40/0

زهرا امیری

از جمله تفکر انتقادی وجودی ،معنا سازی

معنادار است ( )p< 3/334و مؤلفههای هوش

شخصی ،آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی در

معنوی حدود  3/18از واریانس متغیر کیفیت

پیشبینی کیفیت مراقبت پرستاری از تحلیل

مراقبت پرستاری در پرستاران را تبیین میکند .با

رگرسیون چندگانه به روش ورود همزمان استفاده

توجه به مقدار بتا به ترتیب گسترش خودآگاهی

شد .یکی از مفروضههای اساسی تحلیل رگرسیون

( ،)r= -3/313 ،p=3/337آگاهی متعالی

چندگانه غیرخطی بودن متغیرهای مستقل در

( )r = -3/103 ،p=-3/283و معنا سازی شخصی

پیشبینی متغیر وابسته است .در این پژوهش نمره

( )r= -3/13،p= -3/337میتوانند تغییرات مربوط

کیفیت مراقبت پرستاری به عنوان متغیر مالک و

به کیفیت مراقبت پرستاری را پیشبینی کنند.

مؤلفههای هوش معنوی به عنوان متغیر پیشبین
وارد معادله رگرسیون شدند.
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مؤلفههای هوش معنوی با نمرهی کلی کیفیت مراقبت پرستاری به روش ورود
همزمان
متغیر
مالک

متغیر پیشبین

تفکر انتقادی
وجودی
کیفیت
مراقبت
پرستاری

معنا سازی
شخصی
آگاهی متعالی

سطح

ضرایب

نسبت

رگرسیون

t

معناداری

-3/333

-3/810

3/374

-3/13

-3/137

3/337

3/103

1/373

F

P

R

R2

RS

دوربین
واتسون

2/13

2/383

3/334

3/317

3/182

3/133

3/283

گسترش
3/313

-2/870

3/337

خودآگاهی

برای تعیین تأثیر هر یک از مؤلفههای هوش

خود و دیگران ،کنترل احساسها و عواطف،

عاطفی در پیشبینی کیفیت مراقبت پرستاری از

تنظیم روابط خود با دیگران (مهارتهای

تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود همزمان

اجتماعی) و خوشبینی و نگرش مثبت به عنوان

استفاده شد ،به نحوی که نمره کیفیت مراقبت

متغیرهای پیشبین وارد معادله رگرسیون شدند .بر

پرستاری به عنوان متغیر مالک و مؤلفههای هوش

اساس نتایج جدول  3میزان  Fمشاهده شده معنادار

عاطفی از جمله درک عواطف و احساسهای

است ( )p >3/334و مؤلفههای هوش
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برای تعیین تأثیر هر یک از مؤلفههای هوش معنوی

بر اساس نتایج جدول  4میزان  Fمشاهده شده

بررسی ارتباط هوش معنوی ...

عاطفی حدود  3/42از واریانس متغیر کیفیت

احساسها و عواطف ( )r= -3/273 ،p=3/318و

مراقبت پرستاری پرستاران را تبیین میکند.

تنظیم روابط خود با دیگران (-3/213 ،p=3/318

همانطور که مالحظه میشود با توجه به مقدار بتا

= )rمیتوانند تغییرات مربوط به کیفیت مراقبت

به ترتیب درک عواطف و احساسهای خود و

پرستاری را پیشبینی کنند.

جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مؤلفههای هوش عاطفی با نمرهی کلی کیفیت مراقبت پرستاری به روش
ورود همزمان
متغیر
مالک

متغیر پیشبین

ضرایب

نسبت

سطح

رگرسیون

t

معناداری

F

P

R

R2

RS

دوربین
واتسون

درک
عواطف و
احساسهای

-3/312

-3/223

1/88

3/331

خود و
دیگران

کنترل
کیفیت
مراقبت
پرستاری

احساسها و

-3/273

-2/030

3/318

4/370

عواطف
تنظیم روابط
خود با

3/213

1/302

3/318

دیگران
خوشبینی و
نگرش مثبت

3/334

-3/313

3/332
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دیگران ( ،)r= -3/312 ،p=3/331کنترل

زهرا امیری

نتایج حاصل از بررسی رابطه مؤلفههای هوش معنوی

ذهنی خود ،یعنی خلق یک معنای شخصی در برخورد

با کیفیت مراقبت پرستاری نشان داد که مؤلفههای

با مشکالت و تنشها ،استفاده میکنند ( .)23آنها به

هوش معنوی  18درصد از واریانس متغیر کیفیت

فلسفه و چرایی انجام کار خود پی میبرند و محیط کار

مراقبت پرستاری را تبیین میکنند .مؤلفههای هوش

و انجام وظایف را فرصتی برای رشد و بروز تواناییها و

معنوی از جمله گسترش خودآگاهی ،آگاهی متعالی

ارزشهای شخصی خود تلقی میکنند درواقع ،ماهیت

بیش از سایر مؤلفهها میتوانند تغییرات مربوط به

کلنگر و استفاده از سمبلها در هوش معنوی باعث

کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران را پیشبینی کنند.

میشود ادراک فرد از خود و اطرافیان عمیقتر و به

این یافته با مطالعات میری ( ،)22اکبری زاده ( )24و

دنبال آن انجام دادن کار و تعهد کاری غنیتر شود و

 )23( Amraهمخوانی دارد .البته این مسئله با توجه به

ارتقای تعهد کاری و مسئولیتپذیری نیز میتواند به

جو دینی و معنوی حاکم بر جامعه کنونی ما دور از

افزایش کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران کمک

انتظار نیست ،چرا که ویژگیهای الزمه هوش معنوی

کند.

در کنار تواناییهای دیگری چون اعتقاد به معنویات و

نتایج حاصل از بررسی رابطه مؤلفههای هوش عاطفی

داشتن باورها و ارزشهای دینی تبلور پیدا میکنند.

با کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران نشان داد که

همچنین اعتقادات و باورهای مذهبی قوی که در باور

مؤلفههای هوش عاطفی  42درصد از واریانس متغیر

عمومی مردم است احتماالً دلیلی برای درصد هوش

کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران را تبیین میکنند.

معنوی به دست آمده در مطالعه حاضر است؛ اما در

مؤلفههای هوش عاطفی از جمله عواطف و

مطالعهای که  Yangبه بررسی هوش معنوی پرستاران

احساسهای خود و دیگران و کنترل احساسها و

در کشور چین پرداخت گزارش کرد که هوش معنوی

عواطف بیش از سایر مؤلفهها میتوانند تغییرات مربوط

در پرستاران این کشور نقش چندان پررنگی ندارد،

به کیفیت مراقبت پرستاری پرستاران را پیشبینی کنند.

بهطوری که  72درصد پرستاران دارای هوش معنوی

این یافته با نتایج ایزدی ( )27( Sy ،)28و Benson

پایین و  18/1درصد هوش معنوی متوسط داشتند (.)20

( )23همخوانی دارد .در تبیین این یافته که نشان داده

افزون بر این با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر ارتباط

شد درک عواطف و احساسهای خود و دیگران

بین هوش معنوی با کیفیت مراقبت پرستاری در

بیشترین نقش را در کیفیت مراقبت پرستاری داشت

پرستاران به نظر میرسد که پرستاران با هوش معنوی

میتوان بیان داشت که توانایی درک احساسات

باالتر ،به علت داشتن قابلیت شناخت خود و دیگران،

دیگران از طریق ارتباط کالمی مانند لحن صدا ،توانایی

مهارت تعیین هدف و چرایی حضور در بیمارستان،

درک احساسات دیگران از طریق شناخت توقعات

میزان باالیی از ارزشهایی مانند مسئولیتپذیری،

اجتماعی در مورد این که کدام عواطف با موقعیت

دلسوزی و مدیریت هیجانها را به نمایش میگذارند؛

خاص تناسب دارد و توانایی ابراز واکنش در برابر

بنابراین ،میتوان انتظار داشت که کیفیت مراقبت

احساسات افراد است ( .)43درک هیجان همچنین

پرستاری باالیی را گزارش کنند.
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بحث و نتیجهگیری

پرستاران دارای هوش معنوی باالتر از ظرفیت ذاتی و

بررسی ارتباط هوش معنوی ...

احساسات

مشاهده

میشود ()41؛ بنابراین پرستاران دارای هوش عاطفی

مطالعه را داشت لذا آموزش هوش معنوی و هوش

باال احساسات و عواطف خود را میفهمند و به آنها

عاطفی یک تحول و نیاز اساسی در پرستاری محسوب

احترام میگذارند ،از احساسات دیگران آگاهی دارند،

میشود؛ زیرا هوش معنوی و هوش عاطفی خطمشی

توانایی همکاری سازنده در موقعیتهای بین فردی و

پایداری را برای توسعه هنر ورزی در ارتباط بین

اجتماعی را دارند و در نهایت میتوانند با بیمار همدلی

پرستار -مددجو ایجاد میکند و به عنوان یک مهارت

بیشتری را نشان دهند .پرستاری که هوش عاطفی الزم

حرفهای ،میتواند موجب ارتقای حرفه شود .بنابراین

را داشته باشد ،خدمات را بهگونهای عرضه میکند که

توصیه میشود آموزش هوش معنوی و هوش عاطفی

موجب رضایت بیشتر مراجعین میشود؛ به عبارت

در دستور کار برنامهریزان آموزش پرستاری قرار گیرد.

دیگر پرستاران دارای هوش عاطفی باالتر ،در روابط

از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به روش

بین شخصی خود پیامها را بهتر درک میکنند ،دارای

نمونهگیری در دسترس اشاره کرد که تعمیمپذیری

مهارت گوش دادن بیشتری هستند ،نسبت به دیگران

نتایج به سایر جمعیتها را کاهش میدهد ،اشاره کرد.

از بینش بیشتری برخوردارند ،در روابط خود قاطعیت

همچنین یکی دیگر از محدودیتهای این مطالعه

بیشتری نشان میدهند و مهارت آنها در نظم دهی به

جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه بود که جنبهی

هیجانها بیشتر است ( .)42استفاده از مهارتهای هوش

خودگزارشدهی دارد ،بنابراین بهتر است در تحقیقات

عاطفی به عنوان یک راه کمککننده برای پرستاران

بعدی از مصاحبه نیز جهت جمعآوری اطالعات نیز

است؛ زیرا به این وسیله دیدگاه ارزشمندی نسبت به

استفاده شود.

پیچیدگیهای بالین پیدا نموده و دید آنها نسبت به

تشکر و قدردانی

نقشهایشان متحول خواهد شد و موجب اداره

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از کلیه عزیزانی که

خردمندانه و بهبود کیفیت مراقبت پرستاری میگردد

ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند ،بهویژه از

(.)44

تمامی پرستاران که در این پژوهش شرکت کردند،

با توجه به اینکه هوش معنوی و هوش عاطفی توانایی

صمیمانه قدردانی و تشکر نمایند.

پیشبینی کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران مورد
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