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ارتباط هوش هیجانی با بهزیستی در کار پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل1396 :
محمدعلی مهدی زاده فیروزی ،1محبوبه صفوی ،2سیمین اسمعیل پور زنجانی
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 -1کارشناس ارشد پرستاری  ،بیمارستان شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 -2دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پزشکی تهران  ،تهران ،ایران
 -3کارشناس ارشد پرستاری  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پزشکی تهران  ،تهران  ،ایران

دریافت 96/7/29 :اصالح ،96/8/3 :پذیرش96/8/21 :

خالصه
مقدمه و هدف :هوش هیجانی به پرستاران اجازه میدهد در موقعیتهای دشوار بهتر تفکر کرده و با غلبه بر استرس ،احساس بهزیستی در کار
را افزایش دهند .هدف پژوهش ،تعیین ارتباط هوش هیجانی با بهزیستی در کار پرستاران بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی بابل بود.
روش بررسی :پژوهش از نوع توصیفی همبستگی به صورت مقطعی در سال  1396انجام شد .نمونه پژوهش  165نفر از پرستاران بخش
مراقبت ویژه بودند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه هوش هیجانی ( 33سئوال) و بهزیستی در کار ( 29سئوال) بود .تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای
آماری توصیفی و تحلیلی (میانگین ،انحراف معیار ،کای اسکوئر و همبستگی پیرسون) در نرمافزار  SPSS18انجام شد.
یافته ها :از  165پرستار مورد بررسی 124 ،زن ( 74/2درصد) 146 ،نفر لیسانس( 88/5درصد) 77 ،نفر سن بین  25تا  35سال( 46/7درصد)،
 114متاهل( 69/1درصد) و  105نفر( 63/3درصد) کمتر از  10سال سابقه کار داشتند .اکثریت نمونههای پژوهش ( 58/8درصد) دارای سطح
هوش هیجانی متوسط و ( 58/2درصد) دارای سطح متوسط بهزیستی در کار بودند .آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی آماری
معنیداری بین میانگین هوش هیجانی و سطح بهزیستی در کار پرستاران بخشهای مراقبت ویژه وجود ندارد(.)P=0/761 & r0/024
نتیجه گیری :این مطالعه نشان داد که میانگین هوش هیجانی و بهزیستی در کار بدون ارتباط معنیدار با همدیگر هر دو در بین پرستاران مورد
مطالعه در سطح متوسطی بود .پیشنهاد میشود برای بهبود مهارتهای هوش هیجانی ،دورههای آموزشی مناسب در محیطهای بالینی و دانشگاهی
برگزار گردد.
واژه های کلیدی :هوش هیجانی ،بهزیستی در کار ،پرستاران مراقبت ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی بابل

مقدمه
پرستاران از بعد تاثیر بر بهداشت و سالمت جامعه در جایگاه مهمی
قرار دارند ،از این رو پرستاران نیازمند توانمند کردن خود در ارزیابی
موقعیت و پیشبینی نتایج هستند .برای دست یافتن به این توانایی،
پرستاران باید دارای علم ،تجربه و مهارت بوده ،تا توانایی به کار بردن
 نویسنده مسئول:
آدرس :تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پزشکی تهران

اطالعات مفید در حل مسائل ،قضاوت و تصمیمگیریها را داشته باشند
( .)1پرستاران عالوه بر اینکه به دانش و مهارت نیاز دارند ،به یادگیری
نحوه برخورد با رفتارهای متفاوت با اشخاص مختلف هم نیاز دارند .از
این رو ،هوش هیجانی در موفقیت پرستاران در نظامهای ارائه خدمات
سالمت ،نقش مهمی داشته و به پرستاران اجازه میدهد که در
Email: s_esmaeilpour@yahoo.com
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موقعیتهای دشوار بهتر تفکر کرده و از اتالف وقت به دلیل احساساتی
مثل ترس ،عصباینت و اضطراب جلوگیری کرده و به راحتی ذهن را
آرام و ایدههای نو را خلق کنند ( .)2هوش هیجانی ،مجموعهی
گستردهای از ویژگیهای فردی و مهارتها را شامل میشود و اصوال
به آن دسته مهارتهای درون فردی و بین فردی اطالق میشود که
باالتر از دامنهی مشخص از دانشهای گذشته و مهارتهای فنی
است (.)3
 Toyama & Maunoدر مطالعه خود در سال  2017عنوان کردند
که رابطه مثبتی بین هوش هیجانی و متغیرهای حمایت اجتماعی،
مشارکت در کار و خالقیت در پرستاران وجود دارد به طوری که هر
چه هوش هیجانی باال باشد موجب تقویت رابطه مثبت بین حمایت
اجتماعی ،مشارکت در کار و خالقیت در پرستاران میشود (.)4
همچنین  Kimو همکاران ( )2016در مطالعه خود به این نتیجه
رسیدند که هوش هیجانی با تعارض نقش و رضایت شغلی همبستگی
مثبت دارد ،به طوریکه برای بهبود رضایت شغلی ،باید برنامهریزی
جهت مدیریت تعارض نقش پرستاران انجام شود که این مورد با داشتن
و استفاده از هوش هیجانی توسط پرستاران امکان پذیر است (.)5
پرستاران به ندرت به این فکر میکنند که تصمیم و قضاوت آنها در
انجام کار ،درست یا غلط بوده است .در نتیجه آنها آمادگی زیادی برای
رویارویی با مشکالتی که ضمن کار با آن مواجه میشوند را ندارند .در
این مواقع ،پرستارانی که دارای هوش هیجانی باالتری باشند ،در تقابل
با مشکالت کاری ،اجتماعی و شخصی و حل مسائل هیجانی خود،
راحتتر و موفقتر عمل کرده و احساس بهزیستی در کار میکنند (.)6
بهزیستی در کار ،عبارت است از وجود هیجانات و خلقیات مثبت و
رضایت فرد در کار ( Fussner .)7معتقد است که احساس بهزیستی
افراد در کار یکی از بزرگترین چالشهای علمی بشر بعد از پیشرفت
در زمینۀ فناوری ،پزشکی و ثروت است (.)8
پژوهشی نشان داده است که کارکنان با احساس بهزیستی باال در کار،
هیجانات مثبت بیشتری را تجربه میکنند و از رویدادها و حوادث
پیرامون خود ،ارزیابی مثبتی داشته ،احساس کنترل باالتری بر خود و
محیط کار دارند و در تعامل با دیگران موفقتر عمل میکنند .در حالی
که پرستاران با احساس بهزیستی پایین در کار ،رویدادها و موقعیت-
های کاری و زندگی خود را نامطلوب ارزیابی میکنند (.)9
شرایط پویا و متغیر حاکم بر محیط کار پرستاران ،همراه با وضعیت
نامطمئن و متغیر مددجویان مستلزم آن است که آنها تصمیمگیران
باکفایتی بوده و بتوانند با تلفیق مهارتهای فنی و دانش حرفهای خود،
قضاوتهای بالینی دقیق و مناسبی در مورد وضعیت سالمت بیماران
انجام دهند .این مساله در بخشهای مراقبت ویژه که در آن پرستاران
با سطح باالیی از استرس و همچنین کار تیمی مواجه هستند ،بسیار
مهمتر بوده و احساس بهزیستی پرستاران کاهش مییابد .شکنندگی
بسیار زیاد بیماران بستری در این بخشها ،افزایش انجام

پروسیجرهای پرخطر و تهاجمی توسط پرستاران ،از نگرانیهای گروه
پرستاری است .ضروری است پرستار بخش مراقبتهای ویژه به
سرعت و به طور مناسب به تغییر وضعیت بیمارش پاسخ دهد .خطا در
قضاوت و یا شکست در مداخله به موقع ،ممکن است سبب افزایش
تنش در پرستاران گردد .در این بین یکی از موضوعاتی که میتواند
باعث کاهش تنش و افزایش احساس بهزیستی در کار پرستاران شود،
هوش هیجانی آنهاست (.)10-9
از آنجا که تاکنون پژوهش چندانی در زمینه چگونگی ارتباط دو مقوله
هوش هیجانی و بهزیستی در کار پرستاران انجام نشده بود ،این مطالعه
به منظور تعیین ارتباط هوش هیجانی با بهزیستی در کار پرستاران
شاغل در بخشهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی بابل انجام گرفت.
روش بررسی
این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی
همبستگی ،از لحاظ ماهیت و روش انجام پژوهش از نوع کمی و بر
اساس نتایج پژوهش ،کاربردی است که به صورت مقطعی در سال
 1365انجام شد .جامعه پژوهش  290پرستار شاغل در بخش مراقبت-
های ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند
که با استفاده از جدول مورگان  165پرستار به عنوان نمونه پژوهش
انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها دو پرسشنامهی بهزیستی در کار
و هوش هیجانی بودند .پرسشنامه بهزیستی در کار توسط  Demoو
 ،)7(Paschoalطراحی و دارای سه مولفهی عاطفه مثبت ،عاطفه
منفی و تحقق با حداکثر  145نمره بود .افرادی که نمره آنها بین 88
تا  145باشد میزان بهزیستی در کار بسیار خوب ،بین  59تا  87میزان
بهزیستی در کار در سطح متوسط و بین  29تا  58میزان بهزیستی در
کار ضعیف است .پرسشنامه هوش هیجانی  ،Sheringدارای  5بعد
خودآگاهی ،خودکنترلی ،آگاهی اجتماعی ،مهارت اجتماعی و
خودانگیزی با  33سوال و حداکثر  165نمره بود .افرادی که نمره آنها
بین  132تا  165باشد دارای هوش هیجانی عالی ،بین  99تا 131
دارای هوش هیجانی خوب ،بین  66تا  98هوش هیجانی متوسط و
افرادی که نمره آنها بین  33تا  65باشد دارای هوش هیجانی کم
ارزیابی میشوند .برای تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی محتوایی
استفاده شد ،به این ترتیب که پرسشنامهها در اختیار  10نفر از اساتید
دانشگاه قرار گرفت و از نظرات اصالحی ایشان استفاده شد.
پایایی پرسشنامه هوش هیجانی در مطالعه فرزادنیا( ،)11مقدار آلفای
کرونباخ  0/84و در مطالعه آخوند لطفعلی( )12مقدار  0/85گزارش
شده است .ضریب پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز به مقدار
 0/82بدست آمد .پایایی پرسشنامه استاندارد بهزیستی در کار در مقاله
 Demoو  )7( Paschoalمقدار  0/92به دست آمده است .دادههای

57

فصلنامه مدیریت توسعه و منابع سالمت  ،دوره اول /شماره  / 1پاییز 1396
ارتباط هوشهیجانی با بهزیستی در کار پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای ؛ محمدعلی مهدی زاده و همکاران

جمعآوری شده با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی
(میانگین ،انحراف معیار ،کای اسکوئر و همبستگی پیرسون) در نرم-
افزار  SPSS18در سطح معنیداری  P>0/05انجام شد.

جدول  :2فراوانی سطح هوش هیجانی پرستاران مورد بررسی
شاغل در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی بابل
گروهبندی سطح هوش

یافته ها
در این مطالعه  165نفر مورد بررسی قرار گرفتند که  75/2( 124درصد)
زن بودند .از نظر سطح تحصیالت  88/5( 146درصد) نفر لیسانس ،از
نظر سنی بیشترین افراد ( 46/7درصد) در سنین بین  25تا  35سال
بود 114 .نفر ( 69/1درصد) متاهل بودند و سابقه کار  105نفر (63/3
درصد) کمتر از  10سال بود .جدول 1فراوانی دموگرافیک پرستاران
مورد بررسی شاغل در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای وابسته
به دانشگاه علوم پزشکی بابل را نشان میدهد.
جدول  :1فراوانی دموگرافیک پرستاران مورد بررسی شاغل
در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی بابل
متغیر
جنس

سن

تحصیالت
تاهل
سابقه
خدمت

مرد
زن
کمتر از 25
35-25
45-35
 45و بیشتر
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
مجرد
متاهل
کمتر از  10سال
 20-10سال
 20سال و بیشتر

فراوانی
41
124
27
77
43
18
146
19
51
114
105
46
14

درصد
24/8
75/2
16/4
46/7
26/1
10/9
88/5
11/5
30/9
69/1
63/3
27/9
8/5

میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی در بین پرستاران
 97/25±13/53بود .اکثریت پرستاران مورد بررسی دارای سطح هوش
هیجانی متوسط ( 58/8درصد) و هوش هیجانی خوب ( 40درصد)
بودند و فقط  1/2درصد از پرستاران دارای هوش هیجانی عالی بودند.
جدول  2فراوانی سطح هوش هیجانی پرستاران مورد بررسی شاغل
در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی بابل را نشان میدهد.

هیجانی
سطح کم ()33-65
سطح متوسط ()66-98
سطح خوب ()99-131
سطح عالی ()132-165

تعداد

درصد

0
97
66
2

0
58/8
40
1/2

میانگین و انحراف معیار بهزیستی در کار در بین پرستاران
 84/91±14/15بود .اکثریت نمونههای پژوهش دارای سطح بهزیستی
در کار متوسط ( 58/2درصد) و بهزیستی در کار بسیار خوب (38/8
درصد) بودند.
جدول  :3فراوانی سطح بهزیستی در کار پرستاران مورد
بررسی شاغل در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل
گروهبندی سطح بهزیستی
در کار
سطح ضعیف ()29-58
سطح متوسط ()59-87
سطح بسیار خوب ()88-145

تعداد

درصد

5
96
64

3
58/2
38/8

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی آماری معنیداری
بین میانگین هوش هیجانی و میانگین سطح بهزیستی در کار
پرستاران شاغل در بخشهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی بابل در سال  1396وجود ندارد (& r0/024
.)P=0/761
بحث و نتیجهگیری
یافتههای این مطالعه نشان داد که هوش هیجانی بیش از نیمی از
پرستاران مورد مطالعه ،در سطح متوسطی قرار داشت .در مطالعه
مهدیزاده و همکاران ( ،)14نمره هوش هیجانی  3/58از  5بوده که
تا حدود زیادی با مطالعه حاضر همخوانی دارد .در مطالعه رستمی و
همکاران ( )13نمره هوش هیجانی  77/71و در مطالعه  Kimو
همکاران ( )5نمره هوش هیجانی در پرستاران در یک طیف امتیازبندی
(بین  1تا  )7نمره  5به دست آمده و در سطح خوب گزارش شد که
باالتر از مطالعه حاضر میباشند .از دالیل باالتر بودن سطح هوش
هیجانی در مطالعات مذکور ،کسب نمرات باالتر برخی مولفههای
هوش هیجانی از جمله مولفههای حل مساله ،روابط بین فردی،
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مسئولیتپذیری و خودآگاهی بوده است .آنها بیان کردند که پرستاران
از سطح برقراری روابط بین فردی باالیی برخوردار بوده و توان حل
مسائل در محیط کار توسط خودشان را داشتهاند که اینها سبب افزایش
هوش هیجانی آنها شده است که نتیجه آن ارائه خدمات با کیفیت به
بیماران و نهایتا رضایت از شغل خود شده است 5( .و  .)13از دیگر
دالیل تفاوت نتایج مطالعه حاضر با مطالعات دیگران ،میتوان به نوع
محیط بخش انجام کار و همچنین ندیدن آموزشهای الزم در ارتباط
با مسائل هوش هیجانی ،روابط بین بیمار و کارکنان بالینی ،کم تجربه
بودن پرسنل بخش مراقبتهای ویژه از نظر مهارتهای ارتباطی،
تعاملی ،حل مساله و کنترل بر خود به دلیل تازه کار بودن و سابقه کم
بالینی در محیط بیمارستان را ذکر نمود .شواهد بسیاری ثابت میکنند،
افرادی که مهارت هیجانی دارند ،یعنی کسانی که احساسات خود را به
خوبی میشناسند و هدایت میکنند و احساسات دیگران را نیز درك و
به روشی اثربخش با آن برخورد می کنند ،در هر حیطهای از زندگی
ممتازند (.)13
بهزیستی در کار به وجود هیجانات و خلقیات مثبت و رضایت فرد در
کار مربوط است .بین فراوانی رویدادهای مثبت روزانه و هیجانات
مثبت ارتباط قوی وجود دارد ،طوری که هیجانات مثبت از طریق
افزایش تابآوری باعث رضایت کاری و زندگی میشود .برعکس
عاطفه منفی با سطوح بیشتری از نشانگان جسمی و روانی مانند درد
و اختالل عملکرد و برداشت سالمتی ضعیفتر مرتبط است و باعث
عدم رضایت از کار و زندگی میشود ( .)7یافتههای پژوهش نشان داد
که سطح بهزیستی در کار در بیش از نیمی از پرستاران مورد مطالعه،
در سطح متوسطی قرار داشت .در مطالعه تقربی و همکاران ( )15نمره
سطح بهزیستی  57/04بود و در سطح متوسط ارزیابی شد که با مطالعه
حاضر همخوانی دارد .از دالیل متوسط بودن سطح بهزیستی ،میتواند
به عدم معرفی رشتههای تحصیلی به دانشجویان قبل از ورود به
دانشگاه ،توجه کمتر به وضعیت سالمت جسمی و روانی آنها ،پایین
بودن سطح عاطفه مثبت به دلیل پایین بودن هیجانات و خلقیات مثبت
در دانشجویان مربوط باشد .در مطالعه سبزی و همکاران ( )16نمره
احساس بهزیستی  106/71بود و در سطح خیلی خوب ارزیابی شد که
با مطالعه حاضر همخوانی ندارد .از دالیل متفاوت بودن نتایج مطالعه
حاضر با مطالعه فوق ،میتواند به عدم طراحی و اجرای برنامههای
آموزشی در بعدهای هیجانی ،روانشناختی و اجتماعی جهت
توانمندسازی پرستاران در طول سال مربوط باشد .همچنین ثابت بودن
و عدم گردش شغلی پرستاران بخش مراقبتهای ویژه از دالیل
کاهش بهزیستی در کار میباشد.
در زمینه تعیین ارتباط هوش هیجانی با بهزیستی در کار پرستاران
مورد مطالعه ،نتایج نشان دادند همبستگی آماری معناداری بین هوش

هیجانی و بهزیستی در کار وجود ندارد .در مطالعه کوچکزاده و
همکاران ( ،)17رابطه معنادار قوی بین هوش هیجانی و مهارتهای
ارتباطی پرستاران گزارش و عنوان داشتند که پرستاری که از هوش
هیجانی باالتری برخوردار باشد ،از منظر مهارتهای ارتباطی در سطح
باالتری قرار خواهد داشت و از این طریق نه تنها خدمات را به گونهای
ارائه میکند که مورد رضایت بیماران باشد ،بلکه خود نیز از منظر
رضایت شغلی در سطح باالتری قرار خواهد گرفت .در مطالعه مافی و
همکار ( )9و مدنیپور و همکاران ( )18نتایج پژوهش ها نشان دادند
که بین مولفههای هوش هیجانی با رضایت شغلی پرستاران رابطه
مثبت معنیدار وجود دارد .که این مطالعات نیز با مطالعه حاضر
همخوانی ندارد .محققان بیان کردند که از آن جا که افزایش هوش
هیجانی ،شیوهای موثر جهت ارتقای مهارتهای ارتباطی پرستاران و
در نتیجه بهبود کیفیت مراقبت است ،پیشنهاد میشود آموزش هوش
هیجانی در بیمارستانها مورد توجه قرار گیرد.
به طور کلی ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط مثبت و معنی-
داری بین هوش هیجانی با بهزیستی در کار پرستاران مورد مطالعه
وجود نداشت .این موضوع احتماال به دلیل نوع محیط انجام خدمت
که شدیدا استرسزا میباشد ،نبود آموزش مداوم ،حضور پرستاران
طرحی ،حجم کاری زیاد ،رعایت نشدن استانداردهای پرستاری مانند
تعداد شیفتهای موظف ،ساعات کار اضافه در ماه ،خستگی و
فرسودگی ،که همه اینها بر پرستاران بخش مراقبتهای ویژه تاثیر
گذاشته و منجر به کاهش هوش هیجانی و کاهش احساس بهزیستی
در کار شده است .بنابراین پیشنهاد می شود برای بهبود مهارتهای
هوش هیجانی ،دورههای آموزشی مناسب در محیطهای بالینی و
دانشگاهی طراحی و اجرا گردد.
تقدیر و تشکر
این مقاله در راستای کار پایان نامه دانشجویی با شماره
 13610401952004استخراج شده است .در پایان از کلیه پرستاران
شرکت کننده در این پژوهش  ،مسئوالن و مدیران دانشکده پرستاری
و مامایی تهران و بیمارستان هایی که زمینه را برای انجام این پژوهش
فراهم نمودند ،قدردانی و تشکر می شود.
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Abstract
Background: Emotional intelligence (EI) allows the nurses to think better in difficult situations and increase
the sense of well-being (WB) in work through overcoming stress. The purpose of this study was to determine
the relationship between EI and WB among nurses of intensive care units (ICUs) in hospitals affiliated to
Babol University of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional, descriptive, correlational study was conducted on 165 nurses of ICUs in
2017. Data were collected using EI and WB questionnaires containing 33 and 29 questions, respectively.
Data were analyzed by SPSS using descriptive and analytical statistics (mean, standard deviation, Chi-square
and Pearson correlation).
Findings: Of 165 nurses, 124 (74.2%), 146 (88.5%), 77 (46.7%) and 114 (69.1%) persons were female,
bachelor, 25-35 years old, married and 105 (63.3%) had less than 10 years of work experience, respectively.
The majority of research samples (58.8%) had moderate EI and (58.2%) had moderate WB in their work.
Spearman correlation test showed that there was no significant correlation between the mean of EI and WB
level among nurses of ICUs (P = 0.761 & r0.024)
Conclusion: The results indicated that there was no significant relationship between the means of EI and
WB in work but these means were moderate among the nurses. It is recommended to hold proper training
courses in clinical and academic environments to improve the EI skills.
Keywords: Emotional Intelligence, Well-being in work, Nurses of ICU, Babol University of Medical
Sciences
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