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ABSTRACT
Introduction: Intelligence is one of the main factors to consider while recruiting
new employees. Work ethic improves a company’s position in the market.
Acknowledging the relationship between the employees’ characteristics and
respecting the work ethics at work, is affective for the company’s efficiency;
therefore this study aims to determine the effectiveness of education of emotional
intelligence on work ethic belief of nurses.
Methods: This was a quasi-experimental study. The statistical population was
the whole nursing staff of Emam Reza Hospital in Kaboodarahang. 30 nurses were
randomly chosen and assigned to two groups of test and control. First the pre-test
was done evaluating the professional manners in both groups. Then the test group
experienced an intervention program for 10 sessions (once a week for 2 hours). At
the end the post-test was conducted and the results were analyzed using independent
t-test.
Results: The results showed that the function of test group was better comparing
to the control group in post-test (P≤0.05). The results of pre-test and post-test were
significantly different (P≤0.05).
Conclusion: It can be said that companies can improve the work ethic belief by
reinforcing the emotional intelligence of their employees.
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مجلة علمي دانشکدة پرستاري و مامايي همدان

مجلة علمي دانشکدة پرستاري و مامايي همدان  -شاپا الکترونيک2819-2008 :

(ع)

بررسي اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر اخالق کاري پرستاران بيمارستان امام رضا
شهرستان کبودرآهنگ
ليال نوري ،1يوسف
.1
.2

دهقاني*2

کارشناسارشد روانشناسي ،مددکار اجتماعي ،بیمارستان امام خمیني شهرستان بروجرد ،بروجرد ،ايران
استاديار ،گروه روانشناسي ،دانشکدة علوم انساني ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ايران

اطالعات مقاله

نويسندة مسئول:

چکيده
مقدمه :يکي از عوامل مهم هنگام جذب کارکنان و ارتقاي شغلي افراد در سازمان ،هوش آنها است.
رعايت اخالق حرفهاي کارکنـان ،بهبـود جايگـاه سازمان را در حوزة کسب و کار به دنبال دارد .شناخت
ارتباط میان ويژگيهاي شخصیتي افراد و رعايت اصول و موازين اخالقـي در محـیط کـار ،در بهرهوري و
اثربخشي سازمان مؤثر است؛ بنابراين هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش هوش هیجاني
بر اخالق کاري پرستاران است.

يوسف دهقاني
استاديار ،گروه روانشناسي ،دانشکدة علوم
انساني ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ايران

پست الکترونيک:
ydehghani@pgu.ac.ir
برای دانلود این مقاله ،کد زیر را
با موبایل خود اسکن کنید.

روشکار :اين پژوهش از نوع نیمه تجربي است و جامعة پژوهش کلیة پرستاران شاغل بیمارستان امام
(ع)

رضا کبودرآهنگ بودهاند .حجم نمونه شامل  30نفر از پرستاران بیمارستان است که بهطور تصادفي در
دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتهاند .ابتدا با آزمون اخالق کاري ،مرحلة پیشآزمون براي هر دو گروه
آزمايش و کنترل اجرا شد .سپس براي گروه آزمايش برنامة مداخلهاي آموزش هوش هیجاني به مدت 10
جلسه (هفتهاي يک بار به مدت  2ساعت) برگزار شد .در انتها براي هر دو گروه آزمايش و کنترل مرحلة
پسآزمون به اجرا درآمد و نتايج با استفاده از آزمون تي مستقل تحلیل شد.
يافتهها :نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل عملکرد بهتري
در پسآزمونِ اخالق کاري داشتهاند (  )P ≤ 0/05و اختالف نمرات پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه
آزمون و کنترل از نظر آماري معنيدار بوده است( .)P ≤ 0/05
نتيجه گيري :ميتوان ادعا کرد سازمانها با اهمیت دادن به تقويت هوش هیجاني کارکنان خود،
ميتوانند شاهد افزايش اخالق کاري آنها باشند.
کليدواژهها :اخالق کاري پرستاري ،آموزش ،هوش هیجاني ،پرستاران

مقدمه
امروزه مفهوم هوش هیجاني بهطور وسیعي در زمینههاي
مختلف آموزش ،پژوهش ،مديريت ،روانشناسي ،هنر،
بهداشت ،مشاوره ،روانشناسي صنعتي و سازماني و پرستاري
به کار گرفته ميشود و هدف اصلي از بهکارگیري آن نیز
افزايش و ارتقاي کیفیت خدمات است [ .]1پرستاران از نظر
تأثیري که بر سالمتي دارند ،در موقعیتي منحص بهفرد قرار
گرفتهاند؛ زيرا پرستاري ،حرفة کمکرساني است و الزمة آن
توانايي پرستار در بررسي موقعیت و پیشبیني نتايج است.
براي انجام چنین عملي پرستار بايد دانش و مهارت داشته
باشد و فعالیت ذهني هدفمند ،خلق انديشة نو و ارزشیابي آن
مجلة علمي دانشکدة پرستاري و مامايي همدان

در زمرة تواناييهاي او باشد تا بتواند اطالعات مفیدي را در
قضاوت و تصمیمگیريها و حل مسائل به کار برد [ .]2پرستار
تنها به دانش و مهارت نیاز ندارد ،بلکه شیوة برخورد با
رفتارهاي مختلفِ افراد متفاوت نیز مهم است .هوش هیجاني
در موفقیت افراد در سازمانهاي بهداشتي و درماني اهمیت
زيادي دارد .اين مهارتها به فرد اجازه ميدهد در شرايط
سخت بهتر فکر کند و از هدر رفتن زمان ،بهواسطة احساساتي
چون خشم و اضطراب و ترس جلوگیري نمايد و بهسادگي
ذهن خود را آرام سازد و راه را براي بصیرت دروني و ايدههاي
خالق به روي خود بگشايد [.]3
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اين پژوهش از نوع نیمهتجربي است که جامعة پژوهش
آن کلیة پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا(ع)
کبودرآهنگ بودهاند.
اجراي پژوهش به اين صورت است که در ابتدا رضايت
مسئوالن دانشگاه و مجوز کتبي براي انجام اين پژوهش
دريافت شد .روش گردآوري اطالعات بهصورت میداني بود؛
به اين شکل که پس از انتخاب جامعة آماري ،هدف و روش
تحقیق براي پرستاران شرح داده و بر حفظ اطالعات بهطور
محرمانه تأکید شد و فرم رضايتنامة آگاهانه براي شرکت در
Intelligent quotient

1
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در سالهاي  1990تا  ،1920دانشمندان هوش شناختي
( )IQ1را روشي سريع براي جدا کردن افراد متوسط و
کمهوش از افراد باهوش معرفي کردند ،اما خیلي زود متوجة
محدوديتهاي اين روش شدند؛ زيرا مشخص شد بسیاري از
کساني که خیلي باهوش بودند ،هوش آنها تواناييشان را در
ادارة رفتار با ديگران و کنار آمدن با مردم محدود کرده بود.
ازاينرو امروزه يکي از اسرار برمالشدة روانشناسي اين است
که نمرههاي درسي و هوشبهر ،نميتواند قاطعانه موفقیت
افراد را پیشبیني کند .اين موضوع ،دانشمنداني چون گاردنر
را به کشف نوع ديگري از هوش به نام هوش هیجاني رهنمون
ساخت [ .]1در هوش هیجاني چهار عنصر اساسي وجود دارد
که عبارت است از :خودآگاهي ،خودکنترلي (خودمديريتي)،
آگاهي اجتماعي و مديريت اجتماعي (مديريت رابطه) .در
بحث تفاوتهاي فردي ،توانمندي انسانها در شناسايي ،فهم
و استفاده از هیجانات ،عواطف و مديريت کردن آنها متفاوت
است که اين توانمندي را هوش هیجاني ميگويند .از نظر
فیزيولوژي ،جايگاه اين هوش ،در «آمیگدال» واقع در قسمت
باالي ساقة مغز و نزديک حلقة «لیمبیک» است [.]4
ي پايین بر احساس شادي و سالمتي
همچنین هوش هیجان ِ
پرستاران تأثیر ميگذارد و مديريت آنها را در برخورد با
مشکالت و تعارضات با دشواري مواجه خواهد کرد [ .]5يکي
از جلوههاي اخالق کار باال اين است که ساعات کار مفید
کارکنان افزايش يابد .براي باال بردن ساعات کار مفید
کارکنان الزم است با نگرش ،انگیزش و عملکرد کارکنان به
شکلي منطقي برخورد شود؛ يعني با اندازهپذير کردن میزان
نگرش ،انگیزش و عملکرد آنها ،زمینههاي ايجاد انگیزش،
نگرش و عملکرد مطلوب شناسايي و اجرا شود [ .]6اخالق
کاري از جمله ارزشهايي است که چنانچه فرد ،سازمان يا
جامعهاي فاقد آن باشند ،خواهناخواه از انجام کار صحیح و
مولد باز ميمانند .پايین بودن میزان بهرهوري نیروي انساني
و کمکاري و مديريت غیراصولي اين نیرو؛ بهويژه در
سازمانهاي دولتي کشور ،از معضالت اساسي در دستیابي به
توسعة همهجانبه است .يکي از عوامل پايین بودن بهرهوري
در جوامعِ در حال توسعه و از جمله ايران ،ضعف فرهنگ و
اخالق کار است که بر توسعة جامعه اثرات منفي خواهد
گذاشت؛ بنابراين پرداختن به اين موضوع با توجه به اينکه
کمتر به آن از ديد جامعهشناسي پرداخته شده است ،اهمیت

ويژهاي دارد [ .]7بررسي کارشناسان و مديران نیز نشان
ميدهد اخالق و فرهنگ کار در ايران ،در مقايسه با
کشورهاي توسعهيافته در سطح پايینتري قرار دارد .پیامهاي
رهبران و مديران سیاسي و اجتماعي کشور نیز حاکي از
وجود اين مسئله است .نتايج سمینارها و همايشها دربارة
فرهنگ کار و بهرهوري نشان ميدهد اخالق و فرهنگ کار
در ايران ضعیف است و به ضرورتي اجتماعي تبديل شده
است؛ زيرا کار شديد و شرافتمندانه بهعنوان قاعدة اخالقي و
فرهنگي و درونيشده ،کمتر پذيرفته شده است .به عبارت
ديگر جوامع در حال توسعه مانند ايران ،بهشدت از پايین
بودن اخالق کار و نبود فرهنگ کار مناسب رنج ميبرند.
متأسفانه ضعف اخالق کار معضل بزرگ اجتماعي است که
آهنگ توسعة اقتصادي کشور را کند کرده است .نتايج
تحقیقات کارشناسان نشان ميدهد وقتي فرهنگ کار ضعیف
باشد ،ظرفیت کار نیز افت شديد ميکند و حس
مسئولیتپذيري کمرنگ خواهد شد؛ بنابراين الزم است
ضعف فرهنگ و اخالق کار مناسب در جامعه بهعنوان
مسئلهاي اجتماعي و اقتصادي تلقي شود و براي شناسايي
بهتر وضع موجود از نظر فرهنگ و اخالق کار و عوامل مؤثر
بر آن مطالعه و بررسي علمي صورت گیرد [ .]8ازاينرو
مطالعة حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش هوش
هیجاني بر اخالق کاري پرستاران انجام شد تا با نتايج حاصل
از آن ،گام مؤثري در تأکید و اهمیت هوش هیجاني برداشته
شود و برنامهريزان آموزشي کشور را بر آن دارد به عوامل
موفقیت شغلي پرستاران و از جمله هوش هیجاني توجه
بیشتري کنند .سؤال اصلي پژوهش اين است که آيا هوش
هیجاني بر اخالق کاري پرستاران اثربخش است؟
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اساسي ،شناخت نشانههاي خودآگاهي باال ،شناخت
نشانههاي خودآگاهي پايین
آموزش ارزيابيها و افکار :آموزش عوامل تأثیرگذار بر
احساسات ،آموزش استفاده از حواس ،آموزش دقت و توجه
نیات ،آموزش دقت و توجه رفتار
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آشنايي با هوش هيجاني :شناخت انواع هیجانهاي

آشنايي با مؤلفة احترام به خود :افزايش
اعتمادبهنفس ،شناخت خودپنداره ،آشنايي با مؤلفة استقالل،
آشنايي با مؤلفة استقالل ،شناخت موانع بروز خالقیت
آموزش مهارت خود کنترلي :آموزش مهارت کنترل
هیجانات منفي ،آموزش متعادل کردن هیجانات ،آشنايي با
هیجانات مناسب
آموزش مهارت ابراز وجود :آموزش مهارت همدلي و
اجراي نمونهاي از رفتار همدالنه.
روشهاي انتقال حاالت دروني افراد :طبقهبندي
حالتهاي دورني ،آموزش مهارتهاي اجتماعي
شناسايي عوامل مؤثر در تصميمگيري :شناسايي
شیوههاي ناکارآمد تصمیمگیري ،شناخت واقعیت و
انعطافپذيري ،ايجاد توازن بین توانايي واقعي و اهداف
آموزش مهارت تعريف مسئله يا مشکل :ارائة
راهحلهاي ممکن با استفاده از بارش مغزي ،ارزشیابي
راهحلهاي ممکن ،انتخاب بهترين راهحل ،بهکارگیري راهحل
انتخابشده
آموزش تعريف جرئتورزي :آموزش راهکارهايي براي
ابراز جرئتمندي
پاسخگويي به سؤاالت ،تمرين و بهکارگیري عملي کلیة
فنون و مهارتهايي که پرستاران در طول نه جلسة گذشته
در کالس آموزش ديدهاند و اجراي مرحلة پسآزمون
در پايان دادهها با نرمافزار  SPSSنسخة 20
تجزيهوتحلیل شد.

يافتهها
آزمودنيها  30نفر ،بهصورت  15نفر ( 50درصد) در گروه
آزمايش و  15نفر ( 50درصد) در گروه کنترل بودند .از
مجموع  30نفري که در پژوهش شرکت کردند 6 ،نفر معادل
دورة  26شمارة  – 6بهمن و اسفند 1397
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مطالعه در اختیار آنها قرار گرفت ،براي نمونهگیري در
پژوهش حاضر پرسشنامة هوش هیجاني بین اعضاي جامعة
آماري ( 50نفر) اجرا شد و از بین کلیة پرستاران تعداد 30
نفر که نمرة کمتري در پرسشنامة هوش هیجاني به دست
آورده بودند وارد پژوهش شده و بهصورت تصادفي به دو گروه
آزمايش و کنترل تقسیم شدند .در اين پژوهش براي
جمعآوري دادهها از پرسشنامههاي هوش هیجاني شرينگ
و پرسشنامة استاندارد اخالق کار استفاده شد« .سیبريا
شرينگ» پرسشنامة هوش هیجاني شرينگ را طراحي کرده
است .اين آزمون  33گويه دارد که با مقیاس  5درجهاي
لیکرت درجهبندي شده است و پنج حوزة خودانگیختگي،
خودآگاهي ،خودکنترلي ،همدلي ،و مهارتهاي اجتماعي را
اندازهگیري ميکند .شرکتکنندگان با انتخاب  ،1بیشترين
موافقت خود را با عبارت مطرحشده اعالم ميکنند و اين
موافقت با انتخاب ديگر گزينهها تا  5تقلیل مييابد.
نمرهگذاري  9ماده از آزمون بهصورت وارونه در نظر گرفته
شده است .پايايي اين پرسشنامه روي دانشجويان دانشگاه
تهران 84 ،درصد گزارش شده است .همچنین براي تعیین
روايي آن از روايي محتوا استفاده شد [ .]9-12پرسشنامة
استاندارد اخالق کار نیز از سوي گريگوري ،سي ،پتي در سال
 1990ساخته شده است .ابعاد چهارگانة اخالق کار از نظر
پتي ( )1990عبارت است از :دلبستگي و عالقه به کار،
پشتکار و جديت در کار ،روابط سالم و انساني در محل کار،
روح جمعي و مشارکت در کار و شامل  23گويه ميشود.
بهطور کلي ،اخالق کار در اديان يکتاپرست اشارهاي است
به مجموعة آموزههاي ديني که بر مبناي آنها افراد نحوة کار
و فعالیت خود را تنظیم ميکنند و به پیش ميبرند .بر اين
اساس اخالق کار بخشي از اخالق زندگي است که به کار و
تجارت در سطوح خرد تا کالن معطوف است [ .]13اين
پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت از  1تا ( 5کامال مخالفم
 ،1مخالفم  ،2نه موافقم نه مخالف  ،3موافقم  ،4کامال موافقم
 )5درجهبندي شده است .قابلیت اعتماد يا پايايي ابزار عبارت
است از درجة ثبات آن در اندازهگیري هرآنچه اندازه ميگیرد؛
يعني اينکه ابزار اندازهگیري در شرايط يکسان تا چه اندازه
نتايج يکساني به دست ميدهد .پايايي اين پرسشنامه با
آزمون آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرمافزار  SPSSبیشتر
از  0/85به دست آمده است [ .]13براي مداخلة آزمايشي،
کارگاه آموزش هوش هیجاني طي  10جلسه ،هفتهاي يک

بار به مدت  2ساعت برگزار شد .جلسات با روشهاي
سخنراني ،بحث گروهي ،پرسش و پاسخ و توزيع پمفلت اداره
شد و مراحل و محتواي آن به شرح زير بود:
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جدول شمارة  .1توصيف دادههاي اخالق کاري آزمودنيها در دو گروه آزمايش و کنترل در دو مرحلة پيشآزمون و پسآزمون
گروه
آزمايش

کنترل

مراحل آزمون

ميانگين

انحرافمعيار

پیشآزمون

61/13

15/12

پسآزمون

97/00

10/16

پیشآزمون

54/06

11/50

پسآزمون

58/53

8/13

جدول شمارة  .2آزمون کولوموگروف ـ اسميرنف متغيرهاي تحقيق
گروه

آزمايش

کنترل

متغيرهاي تحقيق

يافتة توصيفي

میانگین

انحرافمعیار

کولموگروف-اسميرنف

سطح معنيداري

نتيجه

اخالق کاري-پیشآزمون

61/13

15/12

0/717

0/682

نرمال

اخالق کاري-پسآزمون

97/00

10/16

0/456

0/985

نرمال

اخالق کاري-پیشآزمون

54/06

11/50

0/788

0/563

نرمال

اخالق کاري-پسآزمون

58/53

8/13

0/436

0/991

نرمال

براي بررسي تأثیر آموزش هوش هیجاني بر اخالق کاري
پرستاران ،ابتدا تفاضل بین پسآزمون و پیشآزمونِ گروه
آزمايش و کنترل محاسبه و سپس با استفاده از آزمون تي
مستقل با يکديگر مقايسه شد (جدول .)3ازاينرو فرضهاي
آزمون به شرح زير است:
 : H 0آموزش هوش هیجاني بر اخالق کاري پرستاران
تأثیر ندارد.
مجلة علمي دانشکدة پرستاري و مامايي همدان

 : H 1آموزش هوش هیجاني بر اخالق کاري پرستاران
تأثیر دارد.
همانطور که از نتايج جدول مشحص است ،چون مقادير
ارزش  fمعادل  0/411و سطح معنيداري آزمون لون معادل
 0/527و بیشتر از  0/05است ،با فرض برابري واريانسها،
سطوح معنيداري بررسي ميشوند .از آنجا که مقدار آمارة
تي مستقل معادل  -1/440و سطح معنيداري در آزمون تي
دورة  26شمارة  – 6بهمن و اسفند 1397
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( %20درصد)  20تا  25سال 15 ،نفر (معادل  %50درصد)
 26تا  30سال 3 ،نفر ( %10درصد)  30تا  35سال و  6نفر
( %20درصد)  36سال و بیشتر سن داشتند 5 .نفر (%16.7
درصد) تحصیالت ديپلم و  25نفر ( %83/3درصد) تحصیالت
لیسانس داشتند 13 .نفر ( %43/33درصد) سابقة خدمت 5
سال و کمتر 8 ،نفر ( %26/66درصد) سابقة خدمت  6تا 10
سال 3 ،نفر ( %10درصد) سابقة خدمت  11تا  15سال و 6
نفر ( %20درصد) سابقة خدمت بیشتر از  15سال داشتند.
همچنین  23نفر ( %76/7درصد) زن و  7نفر ( %23/3درصد)
مرد بودند.
میانگین نمرات اخالق کاري شرکتکنندگان گروه
آزمايش در پیشآزمون  61/13 ± 15/12و در پسآزمون
 97/00± 10/16و میانگین نمرات اخالق کاري
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شرکتکنندگان گروه آزمايش در پیشآزمون ±11/50
 54/06و در پسآزمون  58/53± 8/13بود ( جدول.)1
طبق اطالعات جدول ،میانگین نمرات اخالق کاري
شرکتکنندگان گروه آزمايش در پیشآزمون ± 15/12
 61/13و در پسآزمون 97/00± 10/16و میانگین نمرات
اخالق کاري شرککنندگان گروه آزمايش در پیشآزمون
 54/06 ±11/50و در پسآزمون 58/53± 8/13بود.
پیش از تحلیل دادههاي پژوهش مفروضههاي زيربنايي
بررسي و تحلیل شدند .يکي از مهمترين مفروضهها ،مفروضة
نرمال بودن است .براي بررسي مفروضة نرمال بودن دادههاي
توزيع ،از روش کولموگروف ـ اسمیرنف استفاده شد.
همانطور که جدول نشان ميدهد ،هیچيک از متغیرهاي
پژوهش از مفروضة نرمال بودن تخطي ندارند( جدول.)2
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مستقل بیشتر از  0/05و برابر با  0/161است ،فرض صفر را
رد نميکنیم و آن را ميپذيريم؛ يعني اخالق کاري پرستاران

جدول شمارة  .3نتيجة آزمون تي مستقل براي مقايسة اخالق کاري پرستاران دو گروه آزمايش و کنترل در پيشآزمون
گروه

آزمون لون

آزمايش و کنترل

آزمون تي

ارزش f

Sig.

ارزش تي

درجة آزادي

Sig.

0/411

0/527

-1/440

28

0/161

جدول شمارة  .4نتيجة آزمون تي مستقل براي مقايسة تفاضل پسآزمون و پيشآزمون اخالق کاري پرستاران در دو
گروه آزمايش و کنترل
انحراف استاندارد

آزمايش

35/89

19/08

کنترل

4/73

4/73

ارزش f
9/74

همانطور که از نتايج جدول معلوم است؛ چون مقادير
ارزش  fمعادل  9/74و سطح معنيداري آزمون لون معادل
 0/004و کمتر از  0/05است ،سطوح معنيداري ،با فرض
نابرابري واريانسها ،بررسي ميشود (در اين حالت دو داده
براي ما وجود دارد :سطح معنيداري با فرض برابري و سطح
معنيداري با فرض نابرابري واريانسها که در صورت
تأيیدنشدن برابري واريانسها ،بايد از سطح معنيداري
متناسب با آن که در جدول خروجي  SPSSارائه ميشود،
استفاده کنیم) .از آنجا که مقدار آمارة تي مستقل معادل
 -5/84و سطح معنيداري در آزمون تي مستقل کمتر از
 0/05و برابر  0/000است .ازاينرو فرض صفر را رد ميکنیم
و فرض مقابل را مبني بر اينکه آموزش هوش هیجاني بر
اخالق کاري پرستاران تأثیر دارد ،ميپذيريم.

بحث
مطالعة حاضر با هدف افزايش اخالق کاري و با استفاده
از آموزش هوش هیجاني انجام شد .براساس نتايج
بهدستآمده ،در گروه آزمون ،اخالق کاري شرکتکنندگاني
که در برنامة آموزش هوش هیجاني شرکت کردند نسبت به
اعضاي گروه کنترل افزايش معناداري نشان داد؛ بنابراين
آموزش هوش هیجاني بر اخالق کاري پرستاران تأثیر
معناداري دارد .به اين ترتیب فرضیة پژوهش «آموزش هوش
هیجاني بر اخالق کاري پرستاران تأثیر دارد» تأيید شده
است.
مجلة علمي دانشکدة پرستاري و مامايي همدان

آزمون تي
Sig.

ارزش تي

درجة آزادي

Sig.

0/004

-5/84

18/59

0/00

هوش هیجاني مشخص ميکند در روابط اجتماعي و در
شرايط خاص چه عملي مناسب و چه عملي نامناسب است و
داشتن آن تعیین ميکند افراد در شرايط مختلف بتوانند امید
را در خود زنده نگه دارند ،با ديگران همدلي کنند ،احساسات
آنها را بشنوند ،در برابر مشکالت پايداري کنند و در همه
حال انگیزة خود را حفظ کنند .اين استعداد عاطفي تضمین
ميکند از مهارتهاي خود چگونه به بهترين نحو استفاده
کنیم.
هوش هیجاني افراد را قادر ميسازد جلوي وضعیتهاي
دشوار را پیش از اينکه غیرقابلکنترل شود ،بگیرند و با اين
کار مديريت استرس سادهتر ميشود .کساني که هوش
هیجاني خود را به کار ميگیرند با محیط اطراف خود
سازگاري بیشتري دارند و اعتمادبهنفس باالتري نشان
ميدهند و از تواناييهاي خود آگاهند .پرستاراني که از هوش
هیجاني بااليي برخوردارند ،ميتوانند در برابر هیجانات و
احساسات خود ،تصمیمات بهتر و معطوف به هدفي بگیرند.
همچنین هوش هیجانيِ پايین بر شادي و سالمتي پرستاران
تأثیر ميگذارد و مديريت آنها را در برخورد با مشکالت و
تعارضات مشکل ميکند.
براساس مطالعات انجامشده ،موضوع پژوهش در حوزة
خود نوآوري دارد و پژوهشي مشابه آن انجام نشده است ،اما
برخي از نتايج آن را ميتوان با نتايج پژوهشهاي ديگر
مقايسه کرد .نتايج با پژوهش  ghorbanshiroodiو
 )1392( rangrazianکه با هدف تعیین تأثیر آموزش هوش
دورة  26شمارة  – 6بهمن و اسفند 1397
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گروه

تفاضل

آزمون لون
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در دو گروه آزمايش و کنترل در پیشآزمون يکسان و همگن
بوده است ( جدول .)4
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در اين پژوهش ،عامل هوش بهعنوان يکي از عوامل
تأثیرگذار بر رعايت اخالق کاري پرستاران بررسي شد.
براساس پیشینة پژوهش سه نوع هوش (هیجاني ،فرهنگي و
هوش منطقي) شناخته شده و به تفکیک ،بین کارکنان
سازمانهاي بینالمللي فعال در ايران ارزيابي شدند و رابطة
بین انواع هوش و رعايت اخالق کاري ،بین جامعه به آزمون
گذاشته شد .در اين پژوهش ،ارتباط مثبت معناداري بین
هوش هیجاني افراد با رعايت اخالق کاري به دست آمد؛ يعني
افرادي که امتیاز بیشتري در اين نوع هوش به دست آورده
بودند ،بیشتر پايبند به رعايت اخالق هستند .توجه به اخالق
کار براي حفظ سالمت کاري و انجام رفتارهاي اثربخش
بسیار مهم است .در پژوهشهاي پیشین ،پژوهشي که ارتباط
بین هوش هیجاني و رعايت اخالق کاري را مستقیما ارزيابي
کرده باشد ،يافت نشد و از اين نظر موضوع پژوهش در نوع
خود جديد است.
هر تحقیقي از ابتدا تا مراحل اجرا ،تجزيهوتحلیل و
نتیجهگیري ،محدوديتهايي دارد .بیان محدوديتهاي
پژوهش ،به محققاني که قصد تحقیق در زمینههاي مختلف
را دارند ،کمک ميکند به ديدي باز برسند و با آگاهي از
موانع ،کمبودها و محدوديتهاي پژوهش ،در زمینههاي
مشابه تحقیق کنند .برخي از محدوديتهاي اين پژوهش به
اين شرح است:

سپاسگزاري
اين مقاله برگرفته از پاياننامة کارشناسيارشد ،با عنوان
«بررسي اثربخشي آموزش هوش هیجاني بر مسئولیتپذيري
و اخالق کاري پرستاران» است .در پايان از همکاري و
مساعدت مسئوالن و پرستاران بیمارستان امام رضا(ع)
کبودرآهنگ که بدون همیاري و همدلي آنها امکان انجام
اين پژوهش فراهم نميشد ،تشکر و قدرداني ميکنیم.

تعارض در منافع
بین نويسندگان هیچگونه تعارضي در منافع وجود ندارد

مجلة علمي دانشکدة پرستاري و مامايي همدان
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نتيجه گيري
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هیجاني بر سالمت عمومي پرستاران شاغل در بخشهاي
بستري بیمارستان شفاي شهر رشت انجام شده بود [ ]14و
پژوهش  Nooryanو همکاران ( )1390که با هدف بررسي
تأثیر آموزش مؤلفههاي هوش هیجاني بر استرس و اضطراب
پزشکان و پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبتهاي ويژه
انجام شده بود [ ،]15از نظر تأثیر آموزش هوش هیجاني بر
مؤلفههاي رواني همخواني دارد Akhoond lotfali .و
همکاران ( ،)1390پژوهشي با هدف تعیین تأثیر آموزش
هوش هیجاني بر تعارض پرستاران انجام دادند [ ]5که نتايج
اين پژوهش را نیز تأيید ميکند.

اجراي تحقیق روي نمونههاي در دسترس ،نبود پیشینة قوي
در ايران ،همچنین به علت محدوديت زماني و دسترسي
نداشتن به مراجعان مطالعات پیگیري انجام نشده است.
نتايج اين پژوهش نشان داد برنامة آموزش هوش هیجاني
بر اخالق کاري و مسئولیتپذيري پرستاران مؤثر است؛
بنابراين توصیه ميشود ،برنامة آموزش هوش هیجاني براي
افزايش اخالق کاري و مسئولیتپذيري در پرستاران اجرا
شود .برنامة آموزش هوش هیجاني براي افزايش اخالق کاري
و مسئولیتپذيري در ديگر گروههاي شغلي به اجرا درآيد.
طول دورة آموزش هوش هیجاني افزايش يابد و اين
آموزشها بهطور مستمر ادامه داشته باشد .پژوهش حاضر در
قالب طرحهاي تجربي تکموردي اجرا شود .پژوهش حاضر
در قالب طرحهاي آزمايشي با گروههاي بزرگتر انجام شود.
به دلیل اينکه آزمودنيها بهطور تصادفي به گروههاي
آزمايش و کنترل تقسیم شدهاند ،نقش متغیرهاي مداخلهگر
تا حدي خنثي شده است ،اما به دلیل شمار کم آزمودنيها
( 15نفر براي هر گروه) بهتر است در پژوهشهاي آينده شمار
آزمودنيها افزايش يابد تا بتوان دربارة اين موضوع قضاوت
بهتري ارائه کرد .پژوهش حاضر با کنترل متغیرهاي بیشتر
انجام شود.
براي سنجش و ثبت دقیق رفتارهاي اعضاي گروه و
سنجش دقیق میزان تغییرات رفتاري اعضا ،حین فرايند
درمان از کمکدرمانگر استفاده شود .انجام چنین مطالعاتي
براي مشخص کردن پايداري تأثیرات درماني ،با مطالعة
پیگیري همراه شود.
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