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مقدمــه :هــدف سیاســتهای اجتماعــی ،ارتقــای رفــاه ،کیفیــت زندگــی و بــه طــور خــاص ســامت
اعضــای جامعــه اســت .در ایــن راســتا ،هــوش معنــوی یکــی از تواناییهــای شــناختی انســان اســت
کــه نقــش مهمــی در ابعــاد و جنبههــای مختلــف زندگــی انســان دارد و بهویــژه روی عملکــرد افــراد
در ســازمانها تأثیــر دارد.پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن ارتبــاط هــوش معنــوی بــا واکنشهــای
هیجانــی (اضطــراب ،افســردگی و اســترس) در پرســتاران انجــام گردیــد.
روش :پژوهــش حاضــر یــک پژوهــش توصیفــی همبســتگی میباشــد کــه در بیــن  270نفــر از
پرســتاران شــاغل در بيمارســتانهاي منتخــب دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران بــا نمونهگیــری در
دســترس (آســان) اجــرا شــد .ابــزار گــردآوری دادههــا ،پرس ـشنامهی ســه قســمتی شــامل اطالعــات
دموگرافيــك ،پرســشنامهی هــوش معنــوی و پرســشنامهی هــوش هیجانــی بــود کــه در اختیــار
پرســتاران در ســه شــیفت صبــح ،عصــر و شــب قــرار داده و پــس از  24ســاعت جمـعآوری گردیــد و
تحليــل شــدند.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه بیــن هــوش معنــوی و هــر ســه مولفــة واکنــش هیجانــی یعنــی
اضطــراب ،افســردگی و اســترس ارتبــاط وجــود دارد.
بحــث :جهــت دســتیابی بــه پیشــرفت و ارتقــاء عملکــرد و رفتــار پرســتاران و همچنیــن کنتــرل
واکنشهــای هیجانــی آنــان ،میبایســت عــاوه بــر آموزشهــای ضمــن خدمــت و دورهای معمــول،
تمهیــدات الزم جهــت ارتقــاء هــوش معنــوی نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد.

کلید واژهها :استرس ،اضطراب ،افسردگی،واکنشهای هیجانی ،هوش معنوی.
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هــوش بهعنــوان یــک توانایــی شــناختی در اوایــل قــرن بیســتم توســط آلفــرد بینــه
مطــرح شــد.اما در دو ده ـهی اخیــر مفهــوم هــوش بــه حوزههــای دیگــر ماننــد هــوش
طبیعــی ،هــوش وجــودی و هــوش معنــوی گســترش یافتــه است.ســالووی عنــوان کــرد
هــوش انســان متشــکل از مجموع ـهی محــدودی از قابلیتهــای شــناختی نیســت بلکــه
جنب ـهی هیجانــی نیــز مطــرح میباشــد .بهــرهی هوشــی عموم ـ ًا هــوش تحلیلــی ریاضــی
یــا زبــان شــناختی نامیــده میشــود .گاردنــر نظريــه ى هوشهــاي هشــت گانــه را عنــوان
مــى كنــد كــه عبارتنــد از :هــوش زباني-كالمــى ،منطقــي -رياضــي ،موســيقيايي -مــوزون،
ديــدارى -فضايــي ،بدنــي -جنبشــي ،درون فــردى (شــخصي) و هــوش بيــن فــردى و
هــوش طبيعــت گــرا .هــوش معنــوی هوشــی اســت کــه از طریــق آن مســائل مربــوط
بــه معنــا و ارزشهــا را حــل کنیــم ،،هوشــی کــه بــه مــا کمــک میکنــد بفهمیــم کــدام
اقدامــات یــا کــدام مســیر معنادارتــر از دیگــری اســت.
هــوش معنــوی بــرای کارکــرد اثــر بخــش بهــرهی هوشــی و هــوش عاطفــی ضــرورت
دارد .هــوش معنــوی افــراد را خــاق میکنــد .چــون بــه افــراد کمــک میکنــد قواعــد
را جایگزیــن کننــد و بــا مرزهــا بــازی کننــد ،بــه مــا توانایــی تمیــز و انتخــاب میدهــد،
مــا را ســر شــار از شــفقت و ادراک میکنــد و بــه مــا کمــک میکنــد محدودیتهــا را
ببینیــم.
امــرام معتقــد اســت هــوش معنــوی شــامل حــس معنــا و داشــتن رســالت در زندگــی،
حــس تقــدس در زندگــی ،درک متعــادل از ارزش مــادی و معتقــد بــه بهتــر شــدن دنیــا
میباشــد .كنــار آمــدن بــا فشــارهاي زندگــي و كســب مهارتهــاي فــردي و اجتماعــي
همــواره بخشــي از واقعيتهــاي زندگــي انســان بــوده و در ادوار مختلــف زندگــي بــه
اشــكال گوناگــون تجلــي مــي يابــد .معنویــت تمــام جنبههــای انســانیت را احاطــه میکنــد
و میتوانــد بــه عنــوان یــک بعــد منســجم در رفــاه و ســامتی هــر فــرد تعریــف شــود.
کســب آرامــش و اطمینــان و دوری از افســردگی و اضطــراب از اساسـیترین نیازهــای
فطــری ادمــی اســت و از دیــر بــاز جــزو مســائل اساســی بشــر بــوده اســت .از طــرف
دیگــر بهداشــت وســامت روانــی یکــی از نیازهــای اجتماعــی اســت چــرا کــه عملکــرد
مطلــوب جامعــه مســتلزم برخــورداری از افــرادی اســت کــه از حیــث ســامت و بهداشــت
روانــی در وضعیــت مطلوبــی قرارداشــته باشــند .بــر همیــن اســاس یکــی از اهــداف و
برنامههــای نظامهــای اجتماعــی تــاش بــرای بــاال بــردن ســطح رفــاه و بهزیســتی
جامعــه اســت .اســترس واکنــش بدنــی ،ذهنــی و شــیمیایی بــدن در برابــر رویدادهایــی
اســت کــه موجــب تــرس ،هیجــان ،دســت پاچگــی ،احســاس خطــر یــا خشــم میشــوند.

نارهت هاگشناد  ياهناتسراميب رد لغاش ناراتسرپ یناجیه یاهشنکاو اب يونعم شوه نيب طابترا نييعت
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هانــس ســلیه ،اســترس را پاســخ غیــر اختصاصــی بــدن در برابــر هــر گونــه درخواســت
تلقــی نمــوده و هــدف پاســخهای غیــر اختصاصــی را ایجــاد تعــادل و ســازگاری
س نشــان داد کــه اســترس ناشــی از میــزان کار زیــاد بــا
فیزیولــوژی میدانــد .مارگولیــ 
نشــانههای اســترس و بیماریهــای روا ن نژنــدی ارتبــاط دارد .نشــانههایی چــون غیبــت
از کار ،بیتفاوتــی در کار و کاهــش انگیــزش کاری در ایــن افــراد بیشتــر از ســایرین
اســت .اســترس از لحــاظ پزشــکی بــه عنــوان میــزان فرســایش جســم توصیــف شــده
اســت .اســترس بیمــاری شــایع قــرن  21اســت کــه در شــرایط مختلــف بــر انســان اثــر
میگــذارد .اســترس مســئول  30درصــد از بیماریهــا و غیبــت از کار در پرســنل مراکــز
بهداشــتی میباشــد کــه هزینــهای ســاالنه معــادل  300تا400میلیــون دالر را در بــر دارد.
ایــن رقــم تنهــا بعــد مــادی مســئلهی اســترس رابیــان میکنــد ،در حالیکــه اســترس
تأثیــرات بهســزایی بــر پرســنل ،خانــوادهی آنهــا و بیمــاران میگــذارد .استرســورها
عوامــل یــا موقعیتهایــی هســتند کــه روی ســامتی و عملکــرد افــراد تاثیــر میگذارنــد.
افســردگی و اضطــراب بــا ســرعت شــیوع 20- 10درصــد در ســال در جمعیــت عمومی
از شــایعترین اختــاالت روانپزشــکی هســتند .در حــال حاضــر افســردگي چهارميــن
بيمــاري شــايع در جهــان محســوب ميشــود و حــدودا  340ميليــون نفــر در جهــان از
افســردگي رنــج مــي برنــد.
تحقيقــات نشــان ميدهنــد كــه هــر ســاله در ايالــت متحــدهی آمريــكا در حــدود 19
ميليــون نفــر ازمــردم افســردگي را تجربــه ميكننــد .اعتقــاد بــر ايــن اســت كــه 10-20
درصــد مــردم ،افســردگي در حــد ضعيــف تــا شــديد دارنــد .افســردگی بنــا بــر تعریــف
یکــی از مهمتریــن اختــاالت خلقــی اســت کــه بــا کاهــش خلــق از دســت دادن عالقــه،
احســاس بــی ارزشــی و گنــاه ،اختــال خــواب و اشــتها ،کاهــش انــرژی و ضعــف تمرکــز
همــراه اســت .افســردگی یکــی از عمدهتریــن مســائل پزشــکی و اجتماعــی روز اســت
و در صــورت ادامــه یافتــن ،نیــروی کار و توانمندیهــای فــرد و وضــع اقتصــادی و
اجتماعــی او را زایــل میکنــد .هزین ـهی افســردگی در ایــاالت متحــدهی امریــکا ســاالنه
بیــش از  80بیلیــون دالر در ســال محاســبه شــده اســت .در ایــران بــر اســاس نتایــج
بررســی وضعیــت ســامت روان در افــراد  15ســال و باالتــر ( 21 )1387درصــد افــراد
مــورد مطالعــه مشــکوک بــه اختــال روانــی بــوده و عالیــم افســردگی بیشتریــن مــوارد
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .اضطــراب واکنــش در برابــر خطــری نامعلــوم درونــی،
مبهــم و از نظــر منشــا ناخــود اگاه و غیــر قابــل کنتــرل بــوده و عوامــل متعــددی آن را
ایجــاد میکننــد .طبــق آمارهــاي موجــود 15درصــد از افــراد جامعــه در آمريــكا مبتــا بــه
اختــاالت اضطرابــي هســتند.
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بــه علــت حســاس بــودن مســئولیتهای شــغلی و تعامــل بــا بیمــاران پرســتاران
همــواره در معــرض مخاطــرات بیماریهــای جســمی و روانــی قــرار میگیرنــد .از
ســویی میتــوان بــا تاکیــد بیــان کــرد کــه تعالــی معنــوی بــه عنــوان بعــد مؤثــر در تمــام
عرصـهی زندگــی حائــز اهمیــت اســت .معنویــت بــه مثابـهی اگاهــی از هســتی یــا نیرویــی
فراتــر از جنبههــای زندگــی اســت و احســاس عمیقــی از وحــدت یــا پیونــد بــا کائنــات را
بــه وجــود مـیآورد .افــکار مثبــت و ســخت رویــی هــر دو ،مؤلفههــای معنویــت هســتند
و بــا ســامت و مقاومــت در برابــر اســترس ارتبــاط دارنــد .ایــن تکیــه گاه میتوانــد تاثیــر
ضربهگیــری در برابــر اســترس داشــته باشــد و همچنیــن میــان ســامت روانــی ،ســامت
جســمی ،رضایــت از زندگــی و ســر زنــده بــودن ،رابطـهی مثبــت و معنــادار وجــود دارد.
معنویــت بــه دلیــل تأثیــر ســودمند بــر ســامت و بهزیســتی شــخصیت افــراد ،میتوانیــم
ان را تــا حــدودی بــه عنــوان یــک جنب ـهی ســازماندهی شــدهی بنیــادی شــخصیت در
نظــر بگیریــم .شــخصیت انســان واجــد حیطـهی معنــوی اســت و افــراد زمانــی از زندگــی
خــود بهتــر بهــره میبرنــد کــه بــر طبــق اصــول کلــی زندگــی میکننــد و آن را نوعــی
احســاس شــخصی رشــد در ارتبــاط بــا خــدا میداننــد و معتقدنــد ارزیابــی هویــت
معنــوی فــرد بــه بهبــود و رشــد آنهــا کمــک میکنــد.
در مشــاغلی کــه در آنهــا ارتبــاط انســانی ،پزشــکی و اموزشــی مطــرح اســت تنیدگــی
بیشتــری وجــود دارد .فشــارهای روانــی ناشــی از شــغل از جملــه اســترسهایی اســت
کــه اگــر بیــش از حــد باشــد میتوانــد ســبب عــوارض جســمی ،روانــی و رفتــاری بــرای
فــرد شــده ،ســامت وی را بــه مخاطــره انداختــه و بــا تهدیــد اهــداف ســازمانی،موجب
کاهــش کیفیــت عملکــرد فــرد شــود .اعضــای گــروه خدمــات بهداشــتی درمانــی و بــه
ویــژه پرســتاران افــرادی هســتند کــه ســطح باالیــی از اســترس را در زندگــی روزمــرهی
حرف ـهای خــود تجربــه میکننــد و اســترس جــزو شــناخته شــدهای از پرســتاری مــدرن
محســوب میشــود .غفلــت از شــناخت و مقابلــه بــا ایــن اســترسها ســبب عــوارض
جبــران ناپذیــری خواهــد شــد .تــداوم حضــور و تشــدید اثــر عوامــل اســترس زا
میتوانــد ســبب فرســودگی شــغلی در پرســتاران گــردد .یکــی از مهمتریــن حوزههــای
توســعهی پایــدار ســامتی در جوامــع بشــری،بخش بهداشــت و درمــان اســت کــه ارتبــاط
مســتقیمی بــا ســامت انســانها دارد و وظیفـهی خطیــر حفــظ و اعــادهی ســامتی را بــه
جامع ـهی انســانی بــر عهــده دارد.
2
انجمــن پزشــکان خانوادگــی آمریــکا ،بــرآورد نمــوده انــد کــه حــدود ( دو ســوم )
3
کســانی کــه در محــل کار یــا دفتــر خــود مــورد معاینــه قــرار میگیرنــد دارای نشــانههایی
از تنــش یــا اســترس هســتند .شــناخت اثــرات زیانبــار مشــکالت روانــی بــر کیفیــت و
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میــزان کار کارکنــان ،بررســی اســترسهای شــغلی در کارکنــان درمانــی بیمارســتانی و
شــناخت روشهــای رویارویــی بــا اســترسها میتوانــد بــه افــراد بــرای رویارویــی بــا
اســترس کمــک نمایــد .ایــن نگرانیهــا و تشــویشها در پیشــههای گوناگــون متفــاوت
اســت پرســتاران در محیــط کار بــا اســترسهای شــغلی مواجــه هســتند کــه میتوانــد
ســامت جســم و روح آنهــا را بــه خطــر انــدازد .بــا توجــه بــه اجتنــاب پذیــر بــودن
برخــی از عوامــل اســترس زا در حرفــهی پرســتاری و لــزوم پیشــگیری از آثــار روانــی
و رفتــاری اســترس بــه کارگیــری تمهیــدات و اقداماتــی جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی
کاری و آمــوزش روشهــای مقابل ـهای از جملــه وظایــف مدیــران ســازمانهای خدمــات
بهداشــتی درمانــی اســت.
بــا در نظــر گرفتــن مطالعــات انجــام شــده در کشــورهای دیگــر و ایــران در ارتبــاط
بــا هــوش معنــوی و ارتبــاط آن بــا ســایر عوامــل و نقــش پرســتار در ســامت بیمــاران
و سیســتم بهداشــت و درمــان پژوهشگــران بــر آن شــدند تــا تحقیقــی بــا هــدف
تعييــن ارتبــاط بيــن هــوش معنــوي بــا واکنشهــای هیجانــی پرســتاران شــاغل در
بيمارســتانهاي دانشــگاه تهــران انجــام دهنــد تــا شــاید گامــی در جهــت ارتقــاء ســامت
روحــی پرســتاران باشــد.

روش

169

] [ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2023-01-07

ايــن پژوهــش ،یــک پژوهــش توصیفــی همبســتگی اســت کــه روی  270نفــر انجــام
شــده اســت .نمونههــا بــه صــورت تلفیقــی از روشهــای نمونهگیــری خوشــهای و در
دســترس (آســان) از بیــن پرســتاران شــاغل در ســه بيمارســتان منتخــب دانشــگاه علــوم
پزشــكي تهــران یعنــی امــام خمینــی ،روزبــه وبهارلــو انتخــاب شــدند معیارهــای ورود در
ایــن مطالعــه بــراي واحدهــای مــورد پژوهــش بــه ایــن صــورت بــود :پرســتاران ســنین
 50-22ســال و دارای مــدرك ليســانس و باالتــر.
ابــزار گــردآوری دادههــا شــامل  3قســمت بــود )1 :ســؤاالت مربــوط بــه ویژگیهــای
جمعیــت شــناختی کــه شــامل مشــخصات دموگرافيــك ،ســن ،جنــس ،وضيعــت تأهــل،
ســابقهی كار ،مــدرك تحصيلــي و نــام بخشــي كــه مشــغول بــه كار هســتند مــي باشــد.
 )2ســؤاالت مربــوط بــه پرســشنامه هــوش معنــوی آقــا بابایــی و همــکاران داراي4
مؤلفـهی 24مــاده اي كــه شــامل تفکــر انتقــادی وجــودی ،تولیــد معنــای شــخصی ،اگاهــی
متعالــی و بســط حالــت هوشــیاری میباشــد کــه بیــن  0تــا  4نمرهگــذاری میشــود.
 )3ســؤاالت پرس ـشنامهی  DASSكــه توســط اصغــری مقــدم و همــکاران اعتبــار یابــی
شــد و شــامل 3مقولــه افســردگی،اضطراب واســترس ميباشــد .كــه توســط  4وضعیــت
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اص ً
ال،کم،زیــادو خیلــی زیــاد مشــخص مــي گــردد .شــامل 21مــاده کــه هــر کــدام از
مقولههــا شــامل  7ســئوال میباشــد.
اعتبــار پرســشنام ه هــوش معنــوی از طریــق اعتبــار ســازه (از نــوع اعتبــار همگــرا)
و بــا محاســبة همبســتگی بیــن هــوش معنــوی بــا آزمــون جهتگیــری مذهبــی
( )r=0/35 p<0/01و مقیاس خود ارزیابی معنویت ( )p<0/01,r=0/45حاصل شد.
اعتبــار آزمــون DASSبــه دو صــورت مــورد بررســی قــرار گرفت)1:اســتفاده از اعتبــار
ســازه بــا روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و )2اســتفاده از اعتبــار ســازه بــا روش اعتبــار
همگــرا جهــت بررســی ضرایــب همبســتگی پیرســون بیــن نمرههــای افــراد آزمودنــی در
 2خــرده مقیــاس افســردگی و اضطــراب بــا نمرههــای آزمودنیهــا در دو پرســشنامهی
افســردگی بــک و مقیــاس چهــار ســامانهای اضطــراب نتایــج بــه دســت آمــده از 420
نفــر نمونــه غیــر بالینــی بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی مــورد بررســی
قــرار گرفت.ابتــدا بــه منظــور بررســی عاملپذیــری دادههــا ،آزمــون کیــزر میــر اوکلیــن
انجــام شــد کــه در ضریــب بهدســت آمــده رضایتبخــش و در نتیجــه اجــرای تحلیــل
عاملــی ممکــن بــود ( .)KMO=0/960همچنیــن ،بــه عنــوان روش دیگــری بــرای تشــخیص
عاملپذیــری دادههــا جهــت انجــام تحلیــل عامــل ،از آزمــون کرویــت بارتلــت اســتفاده
شــد کــه طبــق نتایــج بهدســت آمــده (p</0001؛  ،)x2=76/10318ماتریــس همبســتگی
بیــن گویههــا ،ماتریــس همانــی نبــوده و دادههــا بــرای تحلیــل عاملــی مناســب اســت.
جهــت اســتخراج عوامــل از روش تحلیــل عوامــل اصلــی اســتفاده شــد.در تحلیلــی دیگــر
مقــدار آزمــون کیــزر میــر اوکلیــن رضایتبخــش بود(.)KMO=0/960همچنیــن نتایــج
آزمــون کرویــت بارتلــت نیــز معنــادار بــود( p<0/001و .)x2=9327/23روش تحلیــل
عوامــل اصلــی منجــر بــه اســتخراج  3عامــل بــا ارزشهــای ویــژهی بزرگتــر از یــک
گردیــد(ارزش ویــژهی عامــل اول ،16/25عامــل دوم  2/70و عامــل ســوم .)1/75ایــن ســه
عامــل در مجمــوع  54/5درصــد واریانــس مشــترک را تعییــن کردند.کــه هماننــد تحلیــل
قبلــی باالتریــن ضریــب همبســتگی بیــن عامــل اول و عامــل ســوم وجــود داشــت(.)r=0/61
پایایــی پرســشنامهی هــوش معنــوی اقــا بابایــی و همــکاران برابــر بــا  0/88بــوده
اســت.
پایایــی پرســشنامهی  DASSضریــب آلفــای کرونبــاخ تمــام خــرده مقیاسهــای
 DASSاز حداقــل میــزان قابــل قبــول توصیــه شــده بــه وســیلهی نانالــی و برنشــتاین
( )0/70باالتــر اســت بــه عــاوه چــون تمــام ضرایــب همســانی درونــی خــرده مقیاسهــای
 DASSاز حداقــل میزانــی کــه بــرای بــه کارگیــری در فعالیتهــای بالینــی توصیــه شــده
اســت ()0/90باالتــر اســت.بنابراین مقیــاس افســردگی،اضطراب و اســترس را میتــوان در
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فعالیتهــای بالینــی نیــز بــه کار گرفت.خــرده مقیاسهــای DASSدر یــک نمونــهی 40
نفــری از جمعیــت عمومــی جامعــه بــه فاصل ـهی  3هفتــه دو بــار اجــرا گردیــد 20،مــرد
و  20زن بــا میانگیــن ســن  27/4ســال (انحــراف معیــار 7/38ســال)این نمونــه کوچــک
را تشــکیل میداد.ضرایــب بازآزمایــی (پیرســون) بــرای مقیــاس افســردگی  0/84و بــرای
مقیــاس اضطــراب  0/89و بــرای مقیــاس اســترس  0/90بهدســت آمد.ضرایــب همبســتگی
مذکــور در ســطح  p<0/001معنــادار اســت.عالوه بــر ایــن همبســتگی درون طبقـهای بیــن
دو بــار اجــرا بــرای  3خــرده مقیــاس افســردگی،اضطراب و اســترس بــه ترتیــب برابــر
0/87 ،0/78و  0/80بهدســت آمــد ،بــا توجــه بــه ایــن کــه همبســتگی درون طبقـهای 0/74
و باالتــر را میتــوان دال بــر پایایــی قابــل قبــول یــک آزمــون تفســیر کــرد و نیــز بــا توجــه
بــه معنــادار بــودن ضرایــب همبســتگی بیــن  2بــار اجــرای آزمــون میتــوان گفــت کــه
پایایــی  DASSدر حــد قابــل قبولــی اســت.
پرســشنامههای هــوش معنــوی DASS،ومشــخصات فــردی در اختیــار پرســتاران
در ســه شــیفت صبــح ،عصــر و شــب قــرار داده شــد پــس از  24ســاعت پرس ـشنامهها
جمــعآوری گردیــد .جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نــرم افــزار آمــاري SPSS
اســتفاده شــد .بــراي توصيــف و تحليــل اطالعــات از روشهــای آمــار توصیفــی (جــداول
توزیــع فراوانــی مطلــق و نســبی ،میانگیــن و انحــراف معیــار) و آمــار اســتنباطی (ضریــب
همبســتگی پیرســون) اســتفاده گرديــد.

یافتهها:
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در ارتبــاط بــا ســن نمونههــای مــورد پژوهــش 37/4 ،درصــد از پاســخگویان در
گــروه ســنی  30تــا  35ســال و  30درصــد در گــروه ســنی  25تــا  30ســال قــرار گرفتهانــد.
در ارتبــاط بــا جنــس 68/5 ،درصــد زن و مابقــی مــرد بودنــد.در ارتبــاط بــا وضعیــت تأهــل
نمونههــا 70/4 ،درصــد از پاســخگویان متأهــل بودنــد .در ارتبــاط بــا تعــداد فرزنــدان،
 41/5درصــد از پاســخگویان  1فرزنــد و  41/5درصــد  2فرزنــد داشــتند .در ارتبــاط بــا
ســابقهی کاری 44/1 ،درصــد از پاســخگویان  5تــا  10ســال و  24/8درصــد کمتــر از 5
ســال ســابقهی کاری داشــتند.
در ارتبــاط بــا محــل کار نمونههــا 21/1 ،درصــد از پاســخگویان در بخــش داخلــی
 20/7درصــد در بخــش اورژانــس مراکــز جســمی 12/2 ،درصــد در بخــش جراحــی و
 11/9درصــد در بخشهــای روانپزشــکی شــاغل بودنــد .بیشتریــن نســبتهای بعــدی
فعالیــت پرســتاران نیــز بــه ترتیــب مربــوط بــه بخشهــای اوژانــس روانپزشــکیCCU،
 ،ICUاطفــال ،Post CCU ،دیالیــز و زایشــگاه بودنــد.
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نتايــج پژوهــش نشــان داد میانگیــن نمــرهی هــوش معنــوی 59/01اســت .ماکســیمم
نمــرهی هــوش معنــوی  76اســت .میانگیــن نمــرهی اســترس  ،15میانگیــن نمــرهی
اضطــراب  14/35و میانگیــن نمــرهی افســردگی  16/45بود(جــدول.)1
جدول ( .)1میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین میزان مؤلفههای هوش معنوی و واكنشهاي هيجاني

متغیرها

مؤلفهها

تعداد

بسط حالت هشیاری

270

8

تولید معنای شخصی

270

5

22

آگاهی متعالی

270

5

20

2/52

تفکر انتقادی وجودی

270

6

21

2/45

15/18

استرس

270

8

18

1/85

15

اضطراب

270

9

21

2/60

14/35

افسردگی

270

7

19

3/20

16/45

هوش
معنوی

واکنشهای
هیجانی

انحراف معیار

میانگین

کمترین بیشترین
22

3/08

15/04

2/98

15/62
13/16
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ارتبــاط هــوش معنــوی بــا هــر ســه خردهمقیــاس واکنــش هیجانــی یعنــی اضطــراب
( ،)p=0/001،r=0/53اســترس ( )p=0/001 ،r=0/48و افســردگي ( )p=0/001،r=0/48
معنــیدار بــود .بیــن هــر چهــار مولفــة هــوش معنــوی بــا افســردگی یعنــی بســط
حالــت هوشــیاری ( ،)p=0/001،r=0/45تولیــد معنــای شــخصی ( )p=0/001،r=0/48و
آگاهــی متعالــی()p=0/03،r=0/35و تفکــر انتقــادی وجــودی ( )p=0/001،r=0/43ارتبــاط
معن ـیداری وجــود داشــت (جــدول  .)3ارتبــاط مؤلفههــای هــوش معنــوی بــا اضطــراب
نیــز در هــر چهــار مؤلف ـهی شــامل بســط حالــت هوشــیاری ( ،)p=0/001،r=0/38تولیــد
معنــای شــخصی ( ،)p=0/001،r=0/45آگاهــی متعالــی()p=0/02،r=0/35و تفکــر انتقــادی
وجــودی ( )p=0/001،r=0/31معنــیدار بــود (جــدول شــماره .)4و در نهایــت ارتبــاط
مؤلفههــای هــوش معنــوی بــا اســترس در مــورد هــر چهــار مؤلفــهی بســط حالــت
هوشــیاری ( ،)p=0/001،r=0/48تولیــد معنــای شــخصی ()p=0/001،r=0/51و آگاهــی
متعالــی()p=0/03،r=0/38و تفکــر انتقــادی وجــودی ( )p=0/001،r=0/43معن ـیدار بــود
(جــدول .)2

نارهت هاگشناد  ياهناتسراميب رد لغاش ناراتسرپ یناجیه یاهشنکاو اب يونعم شوه نيب طابترا نييعت

جدول ( .)2ارتباط بين مؤلفههای هوش معنوي و مؤلفههای واکنشهای هیجانی

بسط حالت
هوشیاری
تولید معنای
شخصی

آگاهی متعالی

تفکر انتقادی
وجودی

p

متغیرها

تعداد

r

میزان افسردگی

270

0/45

0/001

میزان اضطراب

270

0/38

0/001

میزان استرس

270

0/48

0/001

میزان افسردگی

270

0/48

0/001

میزان اضطراب

270

0/45

0/001

میزان استرس

270

0/51

0/001

میزان اقسردگی

270

0/35

0/03

میزان اضطراب

270

0/35

0/02

میزان استرس

270

0/38

0/03

میزان افسردگی

270

0/43

0/001

میزان اضطراب

270

0/31

0/001

میزان استرس

270

0/43

0/001

بحث و نتیجهگیری
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هــدف كلــي ايــن پژوهــش تعييــن ارتبــاط هــوش معنــوی پرســتاران بــا ســه مولفــة
واکنــش هیجانــی یعنــی اســترس ،اضطراب و افســردگی در پرســتاران شــاغل در بیمارســتان
بــود کــه طبــق نتایــج بهدســت آمــده ،،ایــن رابطــه در کل شــاخص واکنــش هیجانــی
معنـیدار بــود .در مــورد ایــن ارتبــاط هــوش معنــوی بــا مؤلفههــای واکنــش هیجانــی نیــز
بایــد گفــت کــه در مــورد ارتبــاط آن بــا مولفــة اســترس پرســتاران ،رابطــه معنـیدار بــود.
بدیــن مفهــوم کــه بــا افزایــش هــوش معنــوی ،کاهــش در میــزان اســترس افــراد مشــاهده
شــده اســت کــه نتایــج بهدســت آمــده مشــابه پژوهــش فرهنگــی و همــکاران ()1388
اســت .دالیــل همخوانــی را میتــوان اینگونــه تفســیر کــرد کــه پرســتاران دارای هــوش
معنــوی بــاال بــا توجــه بــه تواناییهــای شــناختی بیشتــر ،اعتمــاد بــه نفــس و قــدرت
کنتــرل درونــی بیشتــری دارنــد و ایــن عامــل میتوانــد بــه کنتــرل اســترس و یــا تعدیــل
آن در فــرد کمــک نمایــد .افــراد بــا داشــتن هــوش معنــوی بــاال بــا اضطــراب کمتــری
در زندگــی روب ـهرو شــده و یــا شــدت اضطــراب کمتــری را تجربــه کردنــد کــه نشــان
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دهنــدهی ارتبــاط معن ـیدار بیــن هــوش معنــوی و اضطــراب در ایــن پژوهــش اســت .در
مطالع ـهی بلقــان آبــادی و همــکاران ( ) 1391بــا عنــوان تأثیــر هــوش معنــوی بــر روی
دانشــجویان ،نشــان داده شــد افــراد بــا هــوش معنــوی و شــناخت معنویــت بیشتــر،
مکانیســمهای جبرانــی کارآمدتــری در برابــر اضطــراب از خــود نشــان داده و قــدرت
تطبیــق بیشتــری دارنــد کــه نشــان دهنــده همخوانــی بــا پژوهــش حاضــر اســت .شــاید
بتــوان گفــت افــراد بــا هــوش معنــوی بــاال ،کنتــرل بهتــر و بیشتــری بــر روی رفتارهــای
هیجانــی خــود داشــته و بنابرایــن اضطــراب را در ســطح خفیفتــر تجربــه خواهنــد نمــود .با
معنـیدار شــدن ارتبــاط بیــن هــوش معنــوی و افســردگی ،در ایــن پژوهش نشــان داده شــد
کــه افــراد بــا ســطوح پاییــن هــوش معنــوی ،بیشتــر در معــرض افســردگی قــرار دارنــد.
نتایــج پژوهــش حاضــر بــا مطالعــه بــای و همــکاران ( )2010مطابقــت دارد .از آنجایــی
کــه معنویــت حســی واال اســت کــه شــور و شــوق گرایــش و کنــش انســان را بــرای
عدالــت خواهــی و انصــاف افزایــش میدهــد و هــم نوایــی و پیوســتگی و ارتبــاط بــا
خــود و جهــان آفرینــش بهوجــود م ـیآورد ،میتــوان نتیجــه گرفــت انســان بــا داشــتن
معنویــت ،دیــد کلــی نگــر بــه جهــان و پیرامــون آن خواهــد داشــت و از احساســاتی چــون
پــوچ گرایــی و نــا امیــدی کــه ســر منشــاء اختالالتــی چــون افســردگی اســت دور خواهــد
شــد.
در مجمــوع ،يافتههــاي ايــن پژوهــش نشــان داد كــه هــوش معنــوی بــا واكنشهــاي
هيجانــي پرســتاران ارتبــاط دارد .از آنجايــي كــه اســترس و اضطــراب بــه تدريــج منجــر
بــه افســردگي مــي گردنــد بــه نظــر ميرســد كنتــرل و مديريــت اســترس و اضطــراب مــي
توانــد در طــول زمــان منجربــه كاهــش بــروز افســردگي و شــدت آن گــردد .لــذا بــا توجــه
بــه تغييــرات و پيچيدگيهــاي روز افــزون جامعــه ،آمــاده ســازي افــراد بــه خصــوص
پرســتاران ،کــه بهطــور مرتــب در مواجهــه بــا موقعیتهــای دشــوار هســتند ،امــري
ضــروري بــه نظــر مــي رســد.
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