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Abstract
Background & Aim: One of the important responsibilities of nurses is patient education.
Therefore, this study aimed to present the prediction model of nurses’ attitude toward patient
education based on the sense of coherence, compassion towards the lives of others and
personal intelligence.
Materials & Methods: This correlational research was conducted on 228 nurses of hospitals
of East Azerbaijan Province in 2017 selected via multistage cluster sampling. Data were
collected applying Antonovsky’s sense of coherence scale, Chang’s compassion of others'
lives scale (COOL), Meyer's personal intelligence survey and a researcher-made
questionnaire concerning the attitude of nurses toward patient education. Data analysis was
carried out in SPSS version 22 and AMOS using Pearson’s correlation coefficient, Bootstrap
and Sobel test.
Results: In this study, the sense of cohesion (0.32), compassion towards the lives of others
(0.20) and personal intelligence (0.11) had a significantly direct impact on patient education.
In addition, the sense of cohesion (t-value=2.09) and compassion towards the lives of others
(t-value=2.19) had a significantly indirect effect on the attitude of nurses toward patient
education. In the end, 27% of the variance of the attitude of nurses toward patient education
was explained by the variables of the model.
Conclusion: Considering the direct and indirect effect of intermediating and endogenous
variables on the attitude of nurses toward patient education, it seems that this attitude could
be improved by strengthening personal intelligence, sense of coherence, and compassion
towards the lives of others.
Keywords: Sense of Coherence, Compassion, Personal Intelligence, Attitude, Nurse,
Education.
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بررسی ارتباط حس انسجام و...

پژوهشی

بررسی ارتباط حس انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران با نگرش
پرستاران نسبت به آموزش بیماران :میانجیگری هوش شخصی
3

مظفر غفاری ،*1احمد اسمعلی ،2اکبر آتشگیر ،3سمانه حکم آبادی
ایمیلmozaffar.ghaffari@yahoo.com :
 -2استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه مراغه ،ایران.
 -3مربی گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.
تاریخ دریافت1331/60/22 :

تاریخ پذیرش1331/60/11 :

چکیده
زمینه و هدف :یکی از مسئولیتهای مهم پرستاران ،آموزش به بیماران هست .لذا ،پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیشبینی
نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران بر اساس حس انسجام ،دلسوزی نسبت به زندگی دیگران و هوش شخصی انجام گرفت.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع همبستگی است .نمونه آماری 220 ،نفر از پرستاران بیمارستانهای استان آذربایجان شرقی
در سال  1330بودند كه به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای حس
انسجام  ،Antonovskyدلسوزی نسبت به زندگی دیگران  ،Changهوش شخصی  Mayerو مقیاس محقق ساخته نگرش پرستاران
نسبت به آموزش بیماران استفاده شد .داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،بوت استراپ و سوبل ،از طریق
نرمافزارهای آماری  SPSS-22و  Amosمورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :اثر مستقیم حس انسجام ( ،)6/32دلسوزی نسبت به زندگی دیگران ( )6/26و هوش شخصی ( )6/11بر نگرش پرستاران
نسبت به آموزش بیماران معنادار است .اثر غیر مستقیم حس انسجام ( )t-value =2/63و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران
( )t-value=2/13بر نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران معنیدار هست .در مجموع  21درصد از واریانس نگرش پرستاران
نسبت به آموزش بیماران از طریق متغیرهای مدل تبیین شد.
نتیجهگیری :با توجه به اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای برونزا و میانجی بر میزان نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران ،به
نظر میرسد با تقویت هوش شخصی ،حس انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران میتوان گرایش پرستاران را نسبت به
آموزش بیماران افزایش داد.
واژههای کلیدی :حس انسجام ،دلسوزی ،هوش شخصی ،نگرش ،پرستار،آموزش.

مقدمه

حیطههای آموزش به بیمار عبارت است از :آموزش

آموزش پیرامون سالمت ،برای سالمت روانی و

بهداشت ،آماده كردن بیمار برای همکاری در فرایند

جسمی بیماران الزم است ( .)1مداخالت آموزشی كه

درمان ،پرورش و توانبخشی ( .)2متغیرهای مختلفی با

پرستاران انجام میدهند دانش مددجویان را پیرامون

نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران رابطه دارند

سالمتی افزایش داده و اثرات منفی بیماری را كاهش

كه یکی از این متغیرها ،متغیر حس انسجام هست .حس

میدهد ( 2و  .)3فرایند آموزش به بیمار ،مراحل

انسجام سازهای است كه نگرش كلی فرد را نسبت به

مختلف و به هم پیوستهای دارد كه باید به صورت منظم

زندگی نشان میدهد و سه تا ویژگی دارد كه عبارتاند

و متوالی انجام شود تا به نتیجه مطلوب منجر گردد (.)4

از :ادراکپذیری ،كنترلپذیری و معناداری ( 0و .)1

82

فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره چهارم ،شماره دوم ،پاییز 7931

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 6:31 +0430 on Sunday March 24th 2019

 -1استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،ایران( .نویسنده مسئول)

مظفر غفاری

انسجام قوی در مقابل استرس بسیار مقاوم و

آموزشی و درمانی ارائهشده به بیماران رابطه وجود

سختكوش هستند ( .)0حس انسجام در پرستاران

دارد ( 22و  .)23دلسوزی در فرایند درمان عبارت است

باعث میشود كه آنها وظایف خودشان را به خوبی

از شناسایی درد و رنج مراجعهكننده و اقدام عملی

انجام و آموزش مورد نیاز را به بیماران ارائه دهند (.)3

(آموزشی و درمانی) برای درمان یا كاهش بیماری آنان

حس انسجام ،استرس شغلی و افسردگی پرستاران را

( .)24از اهداف دیگر مطالعه ،بررسی اثر مستقیم و اثر

پایین میآورد و باعث میشود كه پرستاران مسئولیت

میانجیگری هوش شخصی بر میزان نگرش پرستاران

خود ،از جمله مسئولیت آموزش به بیمار را به نحو

نسبت به آموزش بیماران میباشد .هوش شخصی

احسن انجام دهند ( .)16حس انسجام ،استرس شغلی

عبارت است از توانایی تفکر در مورد شخصیت و

پرستاران را كاهش میدهد ،پایین آمدن استرس شغلی

موضوعات مربوط به شخصیت كه باعث تقویت تفکر،

در پرستاران باعث میشود كه آنها حقوق بیماران (از

طرح و تجربههای زندگی میشود ( 22و .)20

جمله حقوق آموزش بیماران) را رعایت كنند (11،12

هوش شخصی ،تركیبی از هوش هیجانی و هوش

و  .)13حس انسجام باعث بهبودی عملکرد شغلی

اجتماعی است كه در موضوعات گرم و عاطفی نظیر

پرستاران از جمله عملکرد آموزش نسبت به بیماران

شخصیت ،اطالعات مرتبط با شخصیت و نیز در

میشود ( 14و  .)12حس انسجام میتواند یکی از

احساس درد و لذت كاربرد دارد ( 21و  .)20بین ابعاد

متغیرهای مهم پیشبینی كننده تنیدگی شغلی در

هوش شخصی با حساسیت اخالقی پرستاران رابطهی

پرستاران باشد (.)10

مثبت و معنیدار به دست آمد ( .)23رابطه هوش

عامل بعدی كه میتواند بر میزان گرایش پرستاران

اجتماعی و ابعاد هوش اخالقی با نگرش پرستاران نسبت

نسبت به آموزش بیماران اثر داشته باشد ،عامل دلسوزی

به آموزش بیماران رابطهی مثبت و معنیدار است (.)36

نسبت به زندگی دیگران است .دلسوزی نسبت به

 Larinو همکاران در مطالعه دیگر نشان دادند كه

زندگی دیگران به آگاهی عمیق از درد و رنج دیگران

آموزش هوش اجتماعی و هیجانی برای دانشجویان

همراه با تسکین آن اطالق میشود ( .)11دلسوزی

پرستاری و سایر دانشجویان علوم پزشکی در دوره

نسبت به زندگی دیگران ،یک گرایش نوعدوستانه

دانشجویی ،باعث بهبودی خدمات (آموزشی و درمانی)

هست كه با هدف نجات دیگران از درد ،رنج و

آنها نسبت به بیماران در دوره فعالیتشان میشود (.)31

مشکالت ظاهر میشود ( )10و ابعاد آن دیگران عبارت

عالوه بر نتایج تحقیقات اشاره شده Singh ،نیز دریافت

است از )1 :آگاهی و شناسایی درد و مشکالت

كه بین هوش اجتماعی و هیجانی با نگرش پرستاران

همنوعان؛  )2همدردی با فرد دردمند و مشکلدار؛ )3

نسبت به ارائه خدمات آموزشی رابطه مثبت و معنیدار

آرزوی تسکین درد تمامی دردمندان و  )4اقدام عملی

وجود دارد (.)32

برای تسکین درد دردمندان و نیازمندان ( .)13مراقبت

تحقیقات انجام شده در سایر گروههای شاغل در

دلسوزانه در پرستاران باعث میشود كه آنها در ارائه

حوزه پزشکی و درمانی هم نشاندهنده این هستند كه

خدمات درمانی و آموزشی به بیماران دقت بیشتری

بین هوش اجتماعی و نگرش نسبت به آموزش بیماران

كنند ( 26و .)21

رابطه وجود دارد.
فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره چهارم ،شماره دوم ،پاییز 7931

83

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 6:31 +0430 on Sunday March 24th 2019

 Antonovskyمطرح كرده است كه افراد دارای حس

بین ویژگی دلسوزانه پرستاران و كیفیت خدمات

بررسی ارتباط حس انسجام و...

به عنوان مثال  Mayerدریافت كه با افزایش هوش

صورت كامل و  16درصد آموزشها به صورت نسبی

اجتماعی در پزشکان ،میتوان نگرش آنها را نسبت به

به بیماران ارائه میشود و در  06درصد موارد هیچگونه

آموزش بیماران افزایش داد (.)33

آموزش توسط پرستاران به بیماران ارائه نمیشود (.)32

بیمار ،مسئولیت آموزش به بیمار بیشتر متوجه پرستاران

موضوع حاضر صورت نگرفته بود ،بنابراین هدف

است .ولی امروزه پرستاران ،توجه كمتری به این نقش

اجرای پژوهش ارتباط حس انسجام و دلسوزی نسبت

مهم خویش دارند ( .)34به عنوان مثال مطالعه سلطانی

به زندگی دیگران با نگرش پرستاران نسبت به آموزش

خبیصی و همکاران ( )1302نشان داد كه در حیطه

بیماران با میانجیگری هوش شخصی بود كه مدل

ماهیت بیماری در مجموع  3درصد آموزشها به

مفهومی مطالعه در نمودار  1آمده است.

نمودار  :1مدل مفهومی رابطه حس انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران
با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران با میانجیگری هوش شخصی

مواد و روشها

انتخاب شد .برای به دست آوردن حجم نمونه كافی،

این مطالعه همبستگی ،از نوع مقطعی است .جامعه

 220مجموعه پرسشنامه توزیع شد .محققان در محل

آماری پژوهش را كلیه پرستاران بیمارستانهای استان

كار پرستاران حاضر شده ،بعد از توضیح هدف مطالعه

آذربایجان شرقی در سال  1330تشکیل داده بودند.

و اخذ رضایت از آنان (پرستاران) ،اقدام به توزیع و

نمونه آماری پژوهش حاضر با توجه به طرح پژوهش و

جمعآوری پرسشنامهها و پاسخنامههای مربوط در

تعداد متغیرها 220 ،نفر ( 10نفر مرد و  126نفر زن) از

همان زمان و مکان نمود .در مدت چهار هفته (از یک

پرستاران بیمارستانهای استان آذربایجان شرقی بودند

دی تا  20دی) تمامی دادهها گردآوری شدند .حضور

2

كه با استفاده از فرمول

z z 
N       3
 C r  

محققان در محل كار و تأكید مکرر به پرستاران باعث
و به روش

شد كه تمامی پرستاران ،به سؤاالت پرسشنامهها با دقت

نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای

پاسخ دهند و این مطالعه ،پرسشنامه ریزشی نداشته باشد.

گزینش اعضای نمونه ،از بین بیمارستانهای استان

قبل از جمعآوری اطالعات ،ضمن كسب اجازه از

آذربایجان شرقی 1 ،بیمارستان به صورت تصادفی ساده

مسئولین مربوطه ،به پرستاران در مورد هدف و روش
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با توجه به فرصت و طول زمان ارتباط پرستار با

از آنجا كه در داخل كشور تحقیق روشنی راجع به

مظفر غفاری

مشاركت در ارزشیابی شغلی آنان تأثیری نخواهد

گزینهای تشکیل یافته است؛ و به صورت لیکرت (یک

داشت و پاسخهای آنها كامالً محرمانه خواهد بود .تنها

الی هفت) نمرهگذاری میشود .حداقل و حداكثر نمره

مالک ورود به پژوهش ،داشتن تمایل همکاری با

دریافتی در این مقیاس به ترتیب عدد  13و  31است و

پژوهشگران بوده و عدم تمایل به ادامه همکاری ،باعث

سه خرده مقیاس دارد كه عبارتاند از :الف)

خروج پرستار از مطالعه میشد.

ادراکپذیری ،ب) كنترلپذیری و ج) معناداری .در

برای جمعآوری اطالعات از فرم مشخصات

ایران محمد زاده و همکاران ( )1336پرسشنامه مذكور

دموگرافیک (شامل اطالعات :سن ،جنس ،سابقه كار،

را پس از ترجمه بر روی دانشجویان ایرانی هنجاریابی

محل كار ،نوع استخدام ،محل سکونت) ،پرسشنامههای

كردند كه آلفای كرونباخ پرسشنامه در دانشجویان پسر

حس انسجام  ،Antonovskyدلسوزی نسبت به

و دختر به ترتیب  6/12و  6/10و روایی همزمان این

زندگی دیگران  Changو همکاران ،هوش شخصی

مقیاس با پرسشنامه  42سؤالی سرسختی روانشناختی

 Mayerهمکاران و مقیاس محقق ساخته نگرش

 6/24و ضریب اعتبار باز آزمایی كل مقیاس  6/00بود.

پرستاران نسبت به آموزش بیماران استفاده شد.

همچنین این پژوهشگران به منظور بررسی اعتبار

 -1فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصی :فرم كوتاه

پرسشنامه ،ارتباط خرده مقیاسهای ادراکپذیری،

پرسشنامه هوش شخصی توسط  Mayerو همکاران

كنترلپذیری و معناداری با نمره كل پرسشنامه بررسی

( )2613طراحی شده است و  12سؤال  4گزینهای دارد

كردند كه به ترتیب برابر  6/01 ،6/00و 6/10بود (.)30

كه از دو خرده مقیاس تشکیل یافته است كه عبارتاند

 -3مقیاس محقق ساخته نگرش پرستاران نسبت به

از :الف -شکل دادن مدلها ()Forming Models؛

آموزش بیماران :برای جمعآوری اطالعات مربوط به

ب -راهنمای انتخاب ( .)Guiding Choicesسؤاالت

متغیر نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران ،از

پرسشنامه همانند تست  IQاست یعنی فرد موقعی نمره

پرسشنامه محقق ساخته مصاحبهای كه مشتمل بر 10

میگیرد كه به سؤال مورد نظر پاسخ صحیح داده باشد

سؤال و بر طبق مقیاس لیکرت پنج گزینهای (كامالً

در غیر این صورت نمره نمیگیرد .برای بررسی روایی

مخالف ،مخالف ،نظری ندارم ،موافق و كامالً موافق) به

پرسشنامه ،از روایی همزمان استفاده شد و به علت

ترتیب از صفر تا  4امتیاز دهی شده بود ،استفاده شد.

همبستگی  6/01با فرم بلند پرسشنامه ،روایی همزمان

سؤاالت پرسشنامه بر اساس منشور اخالقی پرستاری

پرسشنامه مناسب ارزیابی شد .برای بررسی پایایی

طراحی شده بودند كه دامنه امتیازات از صفر تا  04بود.

پرسشنامه از روش دو نیمهسازی و بازآزمایی استفاده

برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش دو نیمه كردن و

شد كه میزان آنها به ترتیب  6/04و  6/01به دست آمد

آلفای كرونباخ استفاده شد كه میزان آنها به ترتیب

( .)30در مطالعه نریمانی و غفاری ( )1332برای بررسی

 6/02و  6/03به دست آمد .برای بررسی اعتبار

پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شد كه

پرسشنامه ،عالوه بر مطالعه مقدماتی ( 12نمونه) ،توسط

میزان آن  6/00به دست آمد (.)31

 2نفر از اساتید متخصص و كارشناس مورد بازبینی قرار

 -2فرم کوتاه مقیاس حس انسجام :فرم كوتاه
پرسشنامه حس انسجام توسط  Antonovskyدر سال

گرفت و پس از اعمال اصالحات پیشنهاد شده
پرسشنامه به صورت نهایی تدوین شد.
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مطالعه توضیح داده شد و ذكر شد كه مشاركت و عدم

 1301طراحی شده است .این پرسشنامه از  13سوال 1

بررسی ارتباط حس انسجام و...

همچنین روایی صوری و محتوایی و هماهنگی

یافتهها

قرار گرفت؛ و برای بررسی روایی آزمون ،از روایی

آقا و  126نفر خانم) از پرستاران بیمارستانهای استان

همزمان استفاده شد.

آذربایجان شرقی بودند كه  106نفر تحصیالت لیسانس

 -4پرسشنامه دلسوزی نسبت به زندگی دیگران:

و  40نفر تحصیالت فوقلیسانس داشتند .میانگین و

پرسشنامه دلسوزی نسبت به زندگی دیگران توسط

انحراف معیار سن  ،36/11 ±2/64میانگین و انحراف

 Changو همکاران ( )2614طراحی شده است و 20

معیار نگرش نسبت به آموزش بیماران ،41±0/0

گویه دارد كه به صورت  1درجهای لیکرت

میانگین و انحراف معیار حس انسجام ،21/10±12/0

نمرهگذاری میشود .حداقل و حداكثر نمره در این

میانگین و انحراف معیار دلسوزی نسبت به زندگی

مقیاس به ترتیب  20و  102است كه نمره باالتر،

دیگران  ،16/03 ±10/30میانگین و انحراف معیار

منعکسكننده دلسوزی بیشتر است .از بین  20گویه13 ،

هوش شخصی  4/3±1/3بوده است.

گویه مربوط به خرده مقیاس همدلی و  13گویه مربوط

به منظور بررسی ارتباط متغیرهای پیشبین با

به خرده مقیاس تسکین درد و رنج است ( .)13حاجلو و

نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران از آزمون

رنجبر نوشری ( )1334جهت بررسی روایی همگرا و

همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج به دست آمده در

افتراقی مقیاس ،از طریق همبستگی با مقیاس همدلی

جدول  1نشان داد كه بین نگرش پرستاران نسبت به

عاطفی و زیر مقیاس شخصیت آزارگر محاسبه كردند

آموزش بیماران با متغیر حس انسجام ( r=6/400و

كه نتایج معنادار به دست آمد .همسانی درونی مقیاس

 ،)P=6/661دلسوزی نسبت به زندگی دیگران

بر اساس آلفای كرونباخ  6/01و همبستگی گویهها با

( r=6/433و  )P=6/661و هوش شخصی ( r=6/223و

نمره كل در دامنه  6/41و  6/06به دست آمد كه نشان

 )P=6/661رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.

از اعتبار و پایایی مطلوب پرسشنامه میباشد (.)33

بهعبارتدیگر میزان نگرش نسبت به آموزش بیماران

در این پژوهش دادهها با استفاده از ضریب همبستگی

در پرستارانی كه از حس انسجام ،دلسوزی نسبت به

پیرسون ،بوت استراپ و سوبل از طریق برنامه

زندگی دیگران و هوش شخصی باالیی برخوردار

نرمافزارهای  SPSSو  Amosبا نسخه  22مورد تحلیل

بودند ،بیشتر بوده است.

قرار گرفتند و  P<6/62به عنوان ارتباط معنیداری در
نظر گرفته شد.
جدول  :1ضرایب همبستگی ساده نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران
با حس انسجام ،دلسوزی نسبت به زندگی دیگران و هوش شخصی
متغیر
نگرش نسبت به آموزش بیماران

1

حس انسجام

**6/400

دلسوزی نسبت به زندگی دیگران

**6/433

هوش شخصی

**6/223

 **P>6/61و ( *P>6/62آزمون دو دامنه)
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درونی مؤلفههای آن توسط متخصصان مورد تائید

نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  220نفر ( 10نفر

مظفر غفاری

بوت استراپ و سوبل استفاده شده است نتایج حاكی از

پرستاران نسبت به آموزش بیماران معنیدار است .اثر

این بود كه متغیر حس انسجام و دلسوزی نسبت به

غیر مستقیم حس انسجام ( )t-value =2/63و دلسوزی

زندگی دیگران در تعامل با نقش واسطهای هوش

نسبت به زندگی دیگران ( )t-value =2/13با

شخصی در تبیین نگرش پرستاران نسبت به آموزش

میانجیگری هوش شخصی بر میزان نگرش پرستاران

بیماران نقش دارند كه در مجموع  21درصد از

نسبت به آموزش بیماران معنیدار بود كه در نمودار ،2

واریانس نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران از

اثرات مستقیم و غیر مستقیم به صورت واضح نشان داده

طریق متغیرهای مدل تبیین میشود .اثر مستقیم حس

شده هست.

انسجام ( ،)6/32دلسوزی نسبت به زندگی دیگران

نمودار  :2مدل رابطه حس انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران
با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران با میانجیگری هوش شخصی

به منظور ارزیابی میزان برازش مدل از شاخص

استفاده شد كه مقادیر بهدستآمده نشانگر آن است كه

برازندگی یا  )Goodness of fit index( GFIشاخص

متغیر هوش شخصی ،قادر است نقش میانجی بین حس

برازندگی تعدیل شده یا Adjusted ( AGFI

انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران با نگرش

 ،)Goodness of fit indexشاخص برازش افزایشی یا

پرستاران نسبت به آموزش بیماران ایفا كنند زیرا مقادیر

 )Incremental fit index( IFIو شاخص برازش

شاخص برازندگی یا  ،GFIشاخص برازندگی

تطبیقی یا  ،)Comparative fit index( CFIشاخص

تعدیلشده یا  ،AGFIشاخص برازش افزایشی یا  IFIو

نسبت كای اسکوئر به درجه آزادی یا  X2/dfو

شاخص برازش تطبیقی یا  CFIدر مدل بیشتر  6/3است.

شاخص ریشه میانگین مربع خطای برآورد یا RMSEA

همچنین در مدلهای مناسب ،شاخص نسبت كای

()Root mean square error of approximation

اسکوئر به درجه آزادی  X2/dfباید در دامنه  1الی 3
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برای تعیین معنیداری روابط میانجی مدل ،از آزمون

( )6/26و هوش شخصی ( )6/11در برآورد نگرش

بررسی ارتباط حس انسجام و...

باشد كه در این مدل شاخص نسبت كای اسکوئر به

 6/61به دست آمد كه نشان میدهد اعتبار این مدل

درجه آزادی  X2/dfدر دامنه  1الی  3قرار گرفته است.

مطلوب است؛ بنابراین ،مدل ارائهشده كامالً اشباع شده

ضمناً شاخص ریشه میانگین مربع خطای برآورد یا

است كه نتایج در جدول  2قابل مشاهده است.

 RMSEAباید كوچکتر از  6/63باشد كه در این مدل

میزان شاخصها

0/22

3

2/12

بحث و نتیجهگیری

6/302

6/312

6/330

CFI

RMSEA

6/303

6/61

و آموزش مورد نیاز را به بیماران آموزش دهند ( 3و

آموزش به بیمار یکی از نقشهای مهم و

 ،)16همخوانی دارد .همچنین در تائید نتیجه مطالعه

مسئولیتهای خطیر پرستاران است كه نیاز به توجه

 Takeuchiو  Yamazakiهست كه بیان داشت

ویژه دارد ،بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی

پرستاران توانمند به حس انسجام به علت نداشتن تنش و

ارتباط حس انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی

تعارض شغلی ،گرایش بیشتری نسبت به آموزش

دیگران با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران با

بیماران دارند ( .)11میتوان گفت كه پرستاران توانمند

میانجیگری هوش شخصی انجام گرفت .نتایج حاصل

به حس انسجام به علت سازگاری و انعطافپذیری

نشان داد كه الگوی مفهومی پیشنهادی مطالعه مبنی بر

بیشتری كه با شرایط شغلی و محیطی خود دارند این

رابطه حس انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران

ویژگی ،وضعیت شغلی آنها را بهبود میبخشد ،زیرا

با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران با توجه به

حس انسجام استرس شغلی پرستاران را كاهش میدهد،

نقش واسطهای هوش شخصی از برازش مطلوبی

پایین آمدن استرس شغلی در پرستاران باعث میشود

برخوردار است .همچنین نتایج آزمون بوت استراپ و

كه آنها حقوق بیماران (از جمله حقوق آموزش

سوبل حاكی از آن هست كه متغیر حس انسجام و

بیماران) را رعایت كنند ( 12و .)13

دلسوزی نسبت به زندگی دیگران در تعامل با نقش

همچنین در این مطالعه نتایج آزمون بوت استراپ

واسطهای هوش شخصی در تبیین نگرش پرستاران

نشان داد كه اثر مستقیم دلسوزی نسبت به زندگی

نسبت به آموزش بیماران نقش دارند كه در مجموع 21

دیگران در برآورد نگرش پرستاران نسبت به آموزش

درصد از واریانس نگرش پرستاران نسبت به آموزش

بیماران معنادار است .بدین معنا كه با باالرفتن دلسوزی

بیماران از طریق متغیرهای مدل تبیین میشود كه در این

پرستاران نسبت به زندگی دیگران ،نگرش آنان نسبت

مدل اثر مستقیم حس انسجام در تبیین نگرش پرستاران

به آموزش بیماران مثبت میشود؛ كه این یافته با نتایج

نسبت به آموزش بیماران ( )6/32بوده هست .یافته به

مطالعات  Kvangarsnesو همکاران؛  Giesbrechtو

دست آمده با یافته  Coleو  Kikuchiو همکاران كه

همکاران ( 26و  )21همخوانی دارد كه بیان داشتند

نشان دادند حس انسجام در پرستاران منزل ،باعث

آموزش دلسوزی به پرستاران منجر به بهبودی خدمات

میشود كه آنها وظایف خودشان را خوب انجام دهند

درمانی و آموزشی آنها نسبت به بیماران میشود.
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شاخصها

جدول  :2میزان شاخصهای برازندگی مدل
IFI
AGFI
GFI
X2/df
DF
X2

مظفر غفاری

( 22و  )23هست كه ارتباط ویژگی دلسوزانه پرستاران

پرستاران مجهز به هوش شخصی ،با توجه به شناختی

را با كیفیت خدمات آموزشی و درمانی ارائه شده به

كه از شخصیت ،ارزشها و اهداف خود دارند سعی

بیماران معنیدار نشان دادند .میتوان گفت كه دلسوزی

میكنند در محل كار ،شغلی را انتخاب كنند كه

پرستاران با بیماران ،در افزایش نگرش مثبت آنها

متناسب با خصوصیات شخصیتیشان باشد؛ زیرا آگاهی

نسبت به آموزش بیماران تأثیر بسزایی دارد و باعث

از شخصیت خود و دیگران باعث میشود كه فرد در

میشود كه پرستاران با مهربانی ،مالطفت ،همدلی و

انتخاب خود موفق عمل كند همچنین استفاده مطلوب

محترمانه با بیماران رفتار كنند و حتی پرستاران در

از هوش شخصی باعث میشود كه جو عاطفی و

چنین شرایطی خود را بهجای بیماران میگذارند تا

اجتماعی مناسب در خانواده و محل كار ایجاد شود

نیازهای آنها را درک كنند و با آموزش بیماران،

( )31كه همین عوامل هم به نوبت خود به افزایش

آسودگی را برای آنان ارمغان بیاورند كه تبیین حاضر

عملکرد شغلی خصوصا عملکرد آموزشی پرستاران

در تائید یافته  Crawfordو همکاران ( )24هست كه

منجر میشوند.

نشان داد دلسوزی در فرایند درمان منجر میگردد كه

در مطالعه حاضر برای بررسی اثر غیر مستقیم

درد و رنج مراجعهكننده شناسایی شود و اقدام عملی

متغیرهای مستقل با میانجیگری هوش شخصی در تبیین

(آموزشی و درمانی) در جهت درمان یا كاهش بیماری

نگرش نسبت به آموزش بیماران از آزمون سوبل

مراجعهكننده صورت گیرد.

استفاده شد نتایج نشان داد كه اثر غیر مستقیم حس

عالوه بر این ،نتیجه آزمون بوت استراپ نشانگر

انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران با

این است كه اثر مستقیم هوش شخصی ( )6/11در

میانجیگری هوش شخصی بر میزان نگرش پرستاران

برآورد نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران

نسبت به آموزش بیماران معنیدار است .نتایج به دست

معنادار است؛ كه یافته حاضر با یافته  Larinو همکاران

آمده با نتایج صبحی و همکاران ( )46كه نشان دادند

( )31كه نشان دادند آموزش هوش اجتماعی و هیجانی

ابعاد هوش شخصی میتوانند نقش میانجی در ارتباط

برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان علوم

بین متغیرهای روانشناختی و شخصیتی داشته باشند ،به

پزشکی در دوره دانشجویی ،باعث بهبودی خدمات

عبارت دیگر ،متغیر هوش شخصی میتواند میزان و

آنها نسبت به بیماران در دوره فعالیتشان میشود و نیز

شدت همبستگی متغیرهای روانشناختی و شخصیتی را

با یافته  )32( Singhكه بیان داشت بین هوش اجتماعی

تعدیل كند ،همخوانی دارد .در خصوص یافته

و هیجانی با نگرش پرستاران نسبت به ارائه خدمات

بهدستآمده ،بر اساس مدل associative network

آموزشی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد ،همخوانی

میتوان گفت كه پرستاران توانمند به هوش شخصی،

دارد .همچنین تحقیقات انجام شده در سایر گروههای

هر اطالعاتی را كه در ذهن نگهداری ،پردازش ،بازیابی

شاغل در حوزه پزشکی كه نشان دادند با افزایش هوش

و یادآوری میكنند با حالتهای شخصیتیشان پیوند

اجتماعی در پزشکان ،میتوان نگرش آنها را نسبت به

تنگاتنگی دارد؛ به عبارت دیگر در این افراد ،توانایی

آموزش بیماران مثبت كرد ( ،)33به نوعی با نتایج

آگاهی و شناخت از ویژگیهای درونی و شخصیتی

پژوهش حاضر همخوانی دارد.

خود و بیماران؛ مثل یک صافی عمل میكند و بر
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همچنین همسو با یافته مطالعه  Straughairو Cornwell

در خصوص یافته به دست آمده میتوان گفت كه

بررسی ارتباط حس انسجام و...

تصمیمگیری و تفسیر ،تأثیر میگذارد و باعث ایجاد

است از آنجایی كه پرستاران بنا بر گزارش سازمان

باورهای جامعه پسند و انسان دوستانه مثل من میتوانم

بهداشت جهانی ،یکی از بزرگترین گروههای

وظایف خود را به نحو احسن انجام بدهم ،من میتوانم

بهداشتی و آموزشی در جهان هستند و در سطوح

یک پرستار اخالق مدار باشم و ...میشود ،همین باورها

مختلف آموزش بهداشت و درمان مشاركت دارند،

هم به نوبه خود منجر به افزایش عملکرد شغلی نظیر

بنابراین به منظور تقویت ارتباط متغیرهای حس انسجام،

عملکرد آموزشی در این پرستاران میشوند.

دلسوزی نسبت به زندگی دیگران و نگرش پرستاران

پژوهش حاضر محدودیتهای داشت از جمله

نسبت به آموزش ،همچنین عالقهمندی پرستاران نسبت

اینکه در این مطالعه به منظور افزایش برازش مدل ،فقط

به آموزش مطلوب بیماران و به دنبال آن كاهش

اثر نمره كلی هوش شخصی بررسی شد و نقش خرده

هزینههای سرسامآور درمان ،الزم است كارگاههای

مقیاسهای در مدل حذف شدند بنابراین در مطالعات

آموزشی در زمینه تقویت هوش شخصی پرستاران به

بعدی پیشنهاد میشود كه نقش خرده مقیاسهای هوش

عمل آید.

شخصی به عنوان متغیر میانجی در مدل بررسی شود.
نتایج مطالعه نشان داد كه متغیر حس انسجام و
دلسوزی نسبت به زندگی دیگران در تعامل با نقش
واسطهای هوش شخصی در تبیین نگرش پرستاران
نسبت به آموزش بیماران نقش دارند؛ به عبارت دیگر،
اثر غیر مستقیم حس انسجام و دلسوزی نسبت به
زندگی دیگران با میانجیگری هوش شخصی بر میزان

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه
پیام نور با كد  23406د است كه با حمایت مالی دانشگاه
پیام نور اجرا شده است محققان بر خود الزم میدانند از
تمامی كسانی كه در انجام این پژوهش همکاری داشتند،
كمال تشکر و قدردانی را داشته باشند.
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