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Background and Objectives: Clinical competence is required to provide
effective and accurate patient care. For this purpose, it is important to find
the components that influence clinical competence and promote it. The
purpose of this study was to investigate the correlation between spiritual
intelligence and clinical competence in operating room and anesthesia
students of Hamadan University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was
performed on 107 4th and 6th semester students in Hamadan Paramedical
Faculty in 2019. Sampling was done by census method. Students'
evaluation was done by Kazdin et al. (1986) spiritual intelligence
questionnaires and Liu et al. (2009) clinical competency assessment
questionnaire. Data were analyzed using correlation tests and t-test.
Results: The results showed that 50.46% of the students had spiritual
intelligence score above average (good range) and 49.54% of students had
lower than average score ( good range ). Also 55.14% of students had
clinical competency score above average (good range) and 44.86% had
lower than average grade (good range). Pearson correlation test showed a
significant positive correlation between students' spiritual intelligence and
their clinical competence (P <0.047).
Conclusions: There was a significant positive correlation between clinical
competence and spiritual intelligence. Education authorities can pay
attention to the training and promotion of students' spiritual intelligence in
order to enhance the clinical competence of the staff. Also, due to the high
importance of clinical competency in the operating room area, it is
important to conduct this research with a higher statistical population.
Keywords: Anesthesia; Clinical Competency; Operating Room; Spiritual
Intelligence; Student
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1318/11/22 :
تاریخ پذیرش مقاله1318/12/12 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشكی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :جهت ارائه مراقبت های اثربخش و صحیح به بیماران ،داشتن صالحیت بالینی الزامی می
باشد .به همین منظور يافتن مولفه های موثر بر صالحیت بالینی و ارتقاء آن اهمیت بااليی دارد .لذا اين
مطالعه با هدف تعیین همبستگی هوش معنوی و صالحیت بالینی در دانشجويان اتاق عمل و هوشبری
دانشگاه علوم پزشكی همدان طراحی و اجرا گرديد.
مواد و روش ها :اين پژوهش توصیفی  -تحلیلی از نوع مقطعی بود که بر روی  111نفر از دانشجويان ترم 4
و  6رشته اتاق عمل و هوشبری دانشكده پیراپزشكی همدان در سال  1311انجام شد .نمونه گیری به روش
سرشماری انجام شد .ارزيابی دانشجويان با استفاده از پرسشنامه های هوش معنوی کازدين و همكاران
( )1186و پرسشنامه ارزيابی صالحیت بالینی لیو و همكاران ( )2111انجام شد .جهت تجزيه و تحلیل داده
ها از آزمون های همبستگی و تی تست استفاده شد.
یافتهها :نتايج نشان داد که  21/46درصد از دانشجويان ،دارای نمره هوش معنوی بیشتر از میانگین
(محدوده خوب) و  41/24درصد از دانشجويان ،دارای نمره کمتر از میانگین (محدوده متوسط) بودند.
همچنین  22/14درصد از دانشجويان ،دارای نمره صالحیت بالینی باالتر از میانگین (محدوده خوب) و
 44/86درصد دارای نمره کمتر از میانگین (محدوده متوسط) بودند .آزمون همبستگی پیرسون نشان داد،
بین همبستگی هوش معنوی دانشجويان و صالحیت بالینی آن ها همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد
(.)P <1/141
نتیجهگیری :بین صالحیت بالینی و هوش معنوی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .مديران آموزش
می توانند با توجه به آموزش مهارتهای هوش معنوی سبب ارتقاء صالحیت بالینی دانشجويان گردند.
همچنین به دلیل اهمیت باالی صالحیت بالینی در حیطه اتاق عمل لزوم انجام اين پژوهش با جامعه آماری
باالتر حائز اهمیت می باشد.
واژگان کلیدی :اتاق عمل؛ دانشجو؛ صالحیت بالینی؛ هوشبری؛ هوش معنوی

مقدمه
هوش معنوی بیانگر مجموعه مهارت ها و توانايی های
مختلف است ،که هر کدام به اشكال متفاوت در رشته ها و
زمینه های مختلف ظاهر می شوند و باعث بهبود عملكرد افراد
می شوند .هوش معنوی به معنای مجموعه ای از قابلیت های
فرد در ارتباط با منابع معنوی است که در بردارنده نوع مؤثری
از سازگاری و رفتار حل مسأله است ] .[1،2ارائه مراقبت
معنوی به بیمار و خانواده وی می تواند موجب آسايش و
کاهش دردهای جسمانی ،آسودگی روانی ،کاهش ابتال به
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افسردگی ،کاهش اضطراب ،افزايش سرعت بهبودی ،افزايش
امیدواری ،ارتباط عمیق تر بیمار و پرستار اتاق عمل و ايجاد
هدف و معنی در زندگی و در يک کالم باعث بهبود کیفیت
زندگی شود ] .[3به اعتقاد کريچتون هوش معنوی رويكردی
جديد نسبت به زندگی و ديدن زندگی به صورت يک نظام
پ یوسته است که شامل ابعاد روحی انسان می شود .هوش
معنوی ظرفیت انسان است برای جستجو و پرسیدن سواالت
غايی درباره معنای زندگی و به طور همزمان تجربه پیوند
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Downloaded from psj.umsha.ac.ir at 19:51 +0330 on Friday November 27th 2020

* نویسنده مسئول :بهزاد ايمنی ،استاديار ،گروه اتاق عمل ،دانشكده پیراپزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی همدان ،همدان ،ايران .ايمیل:

] [ DOI: 10.29252/psj.18.4.24

مقاله پژوهشی

همبستگی هوش معنوی و صالحیت بالینی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

مجله علمی پژوهان ،دوره  ،81شماره  ،4تابستان 8311

] [ DOI: 10.29252/psj.18.4.24

52

مواد و روشها
اين پژوهش توصیفی  -تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که
بر روی  111دانشجوی ترم چهار و شش رشته اتاق عمل و
هوشبری دانشكده پیراپزشكی همدان در بازه زمانی فرودين تا
تیر  1318انجام شد .نمونه گیری به صورت سرشماری از کلیه
ی دانشجويان ترم چهار و شش رشته اتاق عمل و هوشبری
انجام شد .معیار ورود دانشجويان در اين پژوهش داشتن رشته
تحصیلی اتاق عمل و هوشبری و همچنین داشتن سابقه حداقل
يک سال کاراموزی در اتاق عمل بود .همچنین معیار خروج از
پژوهش عدم تمايل دانشجو به شرکت در پژوهش بود .از کلیه
نمونه های مورد مطالعه رضايت نامه آگاهانه اخذ شد و به آنها
خاطر نشان شد که تمام داده ها و اطالعات محرمانه می باشد و
هر وقت خواستند می توانند از مطالعه خارج شوند و مانعی
وجود ندارد.
ابزار گردآوری داده ها در اين پژوهش شامل پرسشنامه
هوش معنوی کازدين و همكاران ( )1186شامل  42ماده و 4
عامل می باشد .عامل اول دارای  12ماده است ،ماده هايی که
روی عامل اول قرار گرفته اند روشنی تفكر کلی و اعتقاد افراد
را نشان می دهند ،لذا عامل اول به عنوان « تفكر کلی و بعد
انتقادی » نامگذاری گرديد .عامل دوم دارای  14ماده می
باشد ،ماده هايی که روی عامل دوم قرار گرفته اند روشنی
توانايی مقابله و تعامل با مشكالت را نشان می دهند ،لذا عامل
دوم « توانايی مقابله و تعامل با مشكالت» نامگذاری گرديد.
عامل سوم دارای  1ماده می باشد ،ماده هايی که روی عامل
سوم قرار گرفته اند ،روشنی سجايای اخالقی افراد را نشان می
دهند ،لذا عامل سوم به عنوان « پرداختن به سجايای اخالقی
» نامگذاری گرديد .عامل چهارم دارای  1ماده می باشد ،ماده
هايی که روی عامل چهارم قرار گرفته اند روشنی خودآگاهی و
عشق و عالقه افراد را نشان می دهند ،لذا عامل چهارم به
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يكپارچه بین هر يک از ما و جهانی که در آن زندگی می کنیم
را بیان می کند ].[2،4
آمرام و همكاران ( )2111در مطالعه خود نشان دادند که
هوش معنوی در مديريت شغلی تأثیر بسزايی دارد ] .[6در دو
دهة اخیر مفهوم هوش به حوزه های ديگری مانند هوش
طبیعی ،هوش هیجانی ،هوش وجودی ،هوش معنوی و جز آن
گسترش يافته است که البته مفهوم هوش ديگر به عنوان يک
توانايی کلی محسوب نمی شود ،بلكه به عنوان مجموعه هايی از
ظرفیت های گوناگون در نظر گرفته می شود که می تواند تأثیر
مثبتی در بهبود عملكرد افراد و ارتقاء سازمان ها داشته باشد
] .[1مطالعه قلعه ای و همكاران ( )2116نیز نشان داد که هوش
معنوی در باال بردن سالمت روان و کاستن استرس شغلی نقش
دارد ].[8
ط بق تعريف ،صالحیت بالینی مهارت و توانايی عملكرد
ايمن و همچنین ارائه مراقبت معنوی مؤثر بدون نیاز به نظارت
و سرپرستی ديگران است ] .[1از مهم ترين مشكالتی که در
حال حاضر وجود دارد ،کمبود صالحیت بالینی در کارکنان
اتاق عمل است ،به همین منظور تقويت دانش و مهـارت های
الزم کارکنان اتاق عمل در محیط اتاق عمل ضروری است.
کارکنان و دانشجويان رشته اتاق عمل در محیط های پیچیده
ای کار میكنند که فناوری و عملكرد مرتباً تغییر می کند ،از
اين رو صالحیت های بیشتری الزم دارند تا مراقبتی بـا کیفیت
برای مددجويان خود فراهم نمايند .به همین دلیل آموزش
بالینی و ايجاد صالحیت بالینی در حرفه اتاق عمل امری
ضروری است ] . [11صالحیت بالینی در حیطه مراقبت معنوی
به عنوان فرآيند مستمر و فعالی شناخته شده است که سه
عنصر مرتبط با آن تعريف می شود که شامل آگاهی از ارزش
های انسانی ،همدلی با مددجو و توانايی اجرای مداخله های
فردی مناسب برای هر مددجو است و پنج توانايی عمومی را
شامل میشود که عبارتند از؛ يكپارچه سازی فرديت فرد ،کمک
به بیمار در جستجوی معنی بیماری و پذيرش بیماری ،حفظ
رابطه مثبت با بیماران و خانواده های آنان ،ارتباط با بیماران و
ارائه مراقبت های معنوی ] .[11در ايران مرحله کسب
صالحیت بالینی ،دوره کارآموزی در عرصه نامیده میشود .دوره
عرصه در رشته اتاق عمل ،يكی از بخش های عمده آموزش
بالینی را تشكیل میدهد و در برنامه ريزی های آموزشی مورد
توجه ويژه می باشد .دانشجويان پس از گذراندن واحدهای
نظری و کارآموزی هـای بالینی در اتاق های عمل مختلف اعم
از عمومی و اختصاصی در سه سال اول دوره کارشناسی اتاق
عمل ،در دوره کـارآموزی در عرصه ،مجدداً کارآموزی کلیه اتاق
های عمل را در قالب  24واحـد در سال چهارم تحت نظارت
مستقیم يا غیرمستقیم مربی طی کرده و پس از آن می توانند
به عنوان دانش آموخته کارشناسی اتاق عمل وارد محیط کار

بالینی شوند .تحقیقات نشان می دهد ،توانمندی های بالینی
کسب شـده توسط دانشـجويان با وضعیت مطلوب فاصله دارد
و آنان توانايی ها و مهارت های الزم را در پايان آموزش خود
کسب نمی کنند ] .[12بنابراين ممكن است ،هوش معنوی به
عنوان يكی از عوامل مؤثر در موفقیت و صالحیت بالینی
کارشناسان اتاق عمل مطرح باشد .با توجه به ارتباط نزديک
صالحیت بالینی و کیفیت مراقبت ،صالحیت بالینی در حرفه
اتاق عمل به عنوان يک رشته عملی ،از جايگاه منحصر به
فردی برخوردار است و از آنجايی که در زمینه همبستگی
هوش معنوی و صالحیت بالینی در ايران مطالعات محدودی
انجام شده است پژوهشگران بر آن شدند تا ضمن تعیین
وضعیت هوش معنوی و صالحیت بالینی ،ارتباط بین آن ها را
نیز مشخص سازند.

نادری به راد و همکاران

شرکت کنندگان در اين پژوهش شامل  111نفر ( 21
درصد زن  43 ،درصد مرد) دانشجوی رشته اتاق عمل و
هوشبری ترم  6و  4بودند ،که از اين تعداد  22نفر دانشجوی

جدول  :8اطالعات دموگرافیک کلیه شرکت کنندگان در پژوهش
اطالعات دموگرافیک
جنسیت

سن

تاهل

محل سكونت

زن
مرد
کمتر از 21
22-24
باالی 24
متاهل
مجرد
خوابگاه
منزل پدر
منزل اجاره ای
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فراوانی

درصد فراوانی

61
46
33
61
14
2
112
64
31
12

%21
%43
%31/8
%26/1
%13/1
%4/1
%12/3
%21/8
%21
%11/2
52
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عنوان « خوداگاهی و عشق و عالقه » نامگذاری گرديد .به
منظور نمره گذاری اين مقیاس  42ماده ای برای هريک از پنج
گزينه «کامال موافق» نمره « ،4موافق» نمره « ، 3تاحدودی
موافق» نمره « ،2مخالف» نمره « ،1کامال مخالف» نمره صفر
در نظر گرفته شد .برای پايايی پرسشنامه ی هوش معنوی از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه برابر
با  1/86و ابعاد آن شامل؛ تفكر کلی و بعد انتقادی ،%81
توانايی مقابله و تعامل با مشكالت  ،%84پرداختن به سجايای
اخالقی  %81و خود آگاهی و عشق و عالقه  %82تعیین شد که
بیانگر پايايی قابل قبول پرسشنامه ياد شده است ] .[13ضمنا
از پرسشنامه ارزيابی صالحیت بالینی لیو و همكاران ()2111
استفاده شد که دارای  22آيتم و شامل 1بعد (مراقبت ،روابط
بین فردی ،قانون و اخالق حرفه ای ،پیشرفت حرفه ای،
آموزش ،تفكر انتقادی و مديريت) با مقیاس لیكرت بود که
« صالحیت ندارم » نمره  1میگرفت « ،صالحیت کم» نمره ،2
« تاحدودی صالحیت دارم » نمره « ،3به قدر کافی صالحیت
دارم» نمره  4و «صالحیت باال» نمره  2دريافت میكرد که
حداقل نمره پرسشنامه «  » 22و حداکثر نمره « » 212
میباشد .پايايی اين پرسشنامه با ضريب آلفای کرونباخ میباشد
که صالحیت بالینی  %84و ابعاد آن شامل؛ مراقبت  ،%81روابط
بین فردی  ، %11قانون و اخالق حرفه ای  ،%84پیشرفت حرفه
ای  ،%81آموزش  ،%11تفكر انتقادی  %82و مديريت %14
تعیین شد ] .[14پس از جمع آوری اطالعات ،داده ها با
استفاده از نرم افزار  SPSS 16تجزيه و تحلیل شد .جهت
تجزيه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی و تی تست
استفاده شد.

هوشبری ترم  22 ،4نفر دانشجوی هوشبری ترم  21 ،6نفر
دانشجوی اتاق عمل ترم  4و  28نفر دانشجوی اتاق عمل ترم 6
بودند .میانگین سنی آنها  22 ± 2سال بود که به طور متوسط
دارای يک سال سابقه کاراموزی بودند .اکثريت افراد مورد
مطالعه مجرد (  12/3درصد) و ساکن خوابگاه (  ) %21/8بودند
(جدول.)1
نتايج نشان داد که  21/46درصد از دانشجويان ،دارای
نمره هوش معنوی بیشتر از میانگین (محدوده خوب) و
 41/24درصد از دانشجويان ،دارای نمره کمتر از میانگین
(محدوده متوسط) بودند .همچنین  22/14درصد از
دانشجويان ،دارای نمره صالحیت بالینی باالتر از میانگین
(محدوده خوب) و  44/86درصد دارای نمره کمتر از میانگین
(محدوده متوسط) بودند.
يافته ها نشان می دهد بیشترين نمره میانگین ابعاد
صالحیت بالینی دانشجويان هوشبری مربوط به تفكر انتقادی با
نمره( 21±2/4تفكر انتقادی خوب) و کمترين مربوط به قانون و
اخالق حرفه ای با نمره( 11±2/8قانون و اخالق حرفه ای
متوسط) بود .همچنین نتايج نشان داد بیشترين نمره میانگین
ابعاد صالحیت بالینی دانشجويان اتاق عمل مربوط به تفكر
انتقادی با نمره( 36±4/1تفكر انتقادی خوب) وکمترين مربوط
به پیشرفت حرفه ای با نمره( 21±3/6پیشرفت حرفه ای
متوسط) بود .همچنین يافته ها نشان می دهد بین مقايسه همه
ابعاد صالحیت بالینی در دانشجويان هوشبری و اتاق عمل
اختالف معنی داری وجود دارد (( )P <1/12جدول .)2
همچنین نتايج نشان داد بیشترين نمره میانگین ابعاد هوش
معنوی دانشجويان هوشبری مربوط به تفكر کلی و بعد انتقادی
با نمره( 26/3±2/2خوب) و کمترين مربوط به توانايی مقابله و
تعامل با مشكالت با نمره (13±3/6متوسط) بود .درخصوص
ابعاد هوش معنوی دانشجويان اتاق عمل نتايج نشان داد
بیشترين نمره میانگین مربوط به تفكر کلی و بعد انتقادی با
نمره( 21/1±1/2خوب) و کمترين مربوط به توانايی مقابله و
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جدول  :5مقايسه ابعاد صالحیت بالینی دانشجويان هوشبری و اتاق عمل
ابعاد صالحیت بالینی

روابط بین فردی
قانون و اخالق حرفه ای
پیشرفت حرفه ای
مربی گری -آموزش
تفكر انتقادی
مديريت
نمره کل

هوشبری
اتاق عمل
هوشبری
اتاق عمل
هوشبری
اتاق عمل
هوشبری
اتاق عمل
هوشبری
اتاق عمل
هوشبری
اتاق عمل
هوشبری
اتاق عمل
هوشبری
اتاق عمل

21± 2/1
23± 3/2
11±2/3
26±1/1
11±2/8
22±4/1
12±1/6
21±3/6
13±1/2
24±1/4
21±2/4
36±4/1
18±2/1
28±2/2
211±11/1
223±1/1

p=1/148
p=1/111
p=1/121
p=1/113
p=1/132
p=1/114
p=1/112
p=1/111

جدول  :3مقايسه ابعاد هوش معنوی دانشجويان هوشبری و اتاق عمل
ابعاد هوش معنوی
تفكر کلی و بعد انتقادی
توانايی مقابله و تعامل با مشكالت
پرداختن به سجايای اخالقی
خود آگاهی و عشق و عالقه
نمره کل

رشته

میانگین و انحراف معیار

هوشبری
اتاق عمل
هوشبری
اتاق عمل
هوشبری
اتاق عمل
هوشبری
اتاق عمل
هوشبری
اتاق عمل

26/3± 2/2
21/1± 1/2
13±3/6
14/3±4/2
11±2/3
12/1±2/1
14/2±1
11/2±3/4
31/12 ±11/32
42/41 ±8/2

T TEST
p=1/141
p=1/141
p=1/144
p=1/141
p=1/148

جدول  :4همبستگی هوش معنوی و صالحیت بالینی در دانشجويان هوشبری
متغیر
هوش معنوی
صالحیت بالینی
هوش معنوی
صالحیت بالینی
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ترم تحصیلی

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی داری

4

r=-1/826

p.value=1/134

6

r=1/118

p.value=1/132
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مراقبت بالینی

رشته

میانگین و انحراف معیار

T TEST

] [ DOI: 10.29252/psj.18.4.24

تعامل با مشكالت با نمره(14/3±4/2متوسط) بود .همچنین
يافته ها نشان می دهد بین مقايسه همه ابعاد هوش معنوی در
دانشجويان هوشبری و اتاق عمل اختالف معنی داری وجود دارد
(( )P <1/12جدول .)3
از طرفی بین هوش معنوی با صالحیت بالینی دانشجويان
هوشبری ترم  ،6رابطهی خطی مستقیم ،مثبت و معنا دار

معكوس ،منفی و معناداری وجود دارد (جدول .)4
بین هوش معنوی و صالحیت بالینی دانشجويان اتاق عمل
ترم  4رابطه خطی معكوس ،منفی و معناداری وجود دارد،
همچنین بین هوش معنوی با صالحیت بالینی دانشجويان اتاق
عمل ترم 6رابطه ی خطی مستقیم ،مثبت و معنا داری وجود
دارد (جدول .)2

نادری به راد و همکاران

متغیر

ترم تحصیلی

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی داری

4

r=-1/813

P.value=1/146

6

r=1/828

P.value=1/13

هوش معنوی
صالحیت بالینی
هوش معنوی
صالحیت بالینی
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پرستاران «خوب» گزارش شده است ] .[11در مطالعه ای ديگر
که توسط اديب و اشراقی ( )1311انجام گرفت ،نتايج به اين
صورت بود که سطح صالحیت بالینی و میزان به کارگیری
مهارت های پرستاران از ديدگاه پرستاران و سرپرستاران آنها در
سطح بااليی بود .همچنین رابطه مثبتی بین صالحیت بالینی
پرستاران و میزان بكارگیری اين صالحیتها وجود داشت ].[21
با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش و پژوهش
های ديگر که در زمینه هوش معنوی و صالحیت بالینی صورت
گرفته است ،اين نتیجه حاصل می شود که به دلیل اهمیت
بااليی که هوش معنوی در بهبود صالحیت بالینی و همچنین
کنترل و سازگاری افراد در شرايط مختلف کاری دارد ،آموزش و
ارتقاء آن کاری حائز اهمیت می باشد ،که بايد مورد توجه
مديران آموزشی قرار بگیرد .لذا ارتقاء هوش معنوی دانشجويان
در طول تحصیل و آموزش مداوم توصیه می شود.
نتیجهگیری
يافته های اين مطالعه نشان می دهد که بین صالحیت
بالینی و هوش معنوی دانشجويان اتاق عمل و هوشبری
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد ،چنان که اکثر
دانشجويان با هوش معنوی باالتر از صالحیت بالینی باالتری
برخوردار بودند.
تشکر و قدردانی
اين مطالعه نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم
پزشكی ابن سینا همدان می باشد .از معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشكی همدان بعنوان حامی مالی طرح
تحقیقاتی و کلیه دانشجويان و اساتید که ما را در اين تحقیق
ياری نمودند تشكر و قدردانی می گردد.
تضاد منافع
هیچگونه تضاد منافعی بین نويسندگان وجود ندارد.
مالحظات اخالقی
پژوهش حاضر ،پس از دريافت کد اخالق ( IR.UMSHA.
 )REC.1397. 1027از کمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه
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بحث
يافته های پژوهش نشان داد که هوش معنوی دانشجويان
در حد متوسط به باال می باشد و دانشجويان نگرش مثبتی به
معنويت دارند .در اين خصوص نوحی و همكاران ( )1312در
مطالعه ای که انجام دادند نشان دادند که هوش معنوی
دانشجويان پرستاری و مامايی در سطح مطلوب است.
همچنین مقايسه میانگین نمرات هوش معنوی دانشجويان
پرستاری و مامايی بر حسب ويژگیهای دموگرافیک آنان نشان
داد که بین میانگین نمر ات هوش معنوی و متغیرها تفاوت
معناداری وجود نداشت ] . [12مطالعه عبدالرانی و همكاران
( ) 2113نیز که تاثیر هوش معنوی بر عملكرد کار و مهارت
پرستاران را مورد بررسی قرار داده بودند ،نشان داد که هوش
معنوی بر عملكرد پرستاران تاثیر مثبت و مستقیم دارد،
همچنین يافتند که پرستاران با سطح باالتر از معنويت و هوش
معنوی ،زندگی سالم و شادتری دارند و در برقراری ارتباط و
انجام فعالیت ها موفق تر هستند ].[16
همچنین نتايج نشان داد که صالحیت بالینی بیشتر
دانشجويان در محدوده خوب قرار داشت .در اين خصوص مونقی
و همكاران ( )1311در يک مطالعه که با هدف تعیین وضعیت
همبستگی هوش معنوی و صالحیت بالینی انجام داد ،نشان
دادند که بین هوش معنوی پرستاران و صالحیت بالینی آنها
همبستگی معنادار و مثبتی وجود دارد .همچنین پی بردند که
افراد دارای هوش معنوی باال ،ديد کلی تری به زندگی داشته و
با بهرمندی از فضائل اخالقی و مثبت ،توانايی بیشتری برای حل
مشكالت و سازگاری با شرايط پر استرس دارند ] .[11همچنین
سمباسوان و کومار ( )2113در مطالعه خود نشان دادند که
هوش معنوی ،هوش هیجانی ،مالكیت روانشناختی و فرسودگی
پرستاران نقش مهمی در رفتار پرستاران دارد و ارائه دهندگان
مراقبت های بهداشتی بايد روابط بین اين عوامل را در مراقبت
های مداوم خود و همكاری در برنامه های درسی و آموزش
پرستاری بررسی کنند و در جهت ارتقاء اين مهارت ها تالش
کنند ] . [18با اين وجود هوش معنوی می تواند به عنوان يكی
از عوامل تأثیرگذار در ارتقاء صالحیت بالینی مطرح باشد.
در مطالعه ای بحرينی و همكاران ( )1381يافتند که سطح
صالحیت بالینی پرستاران در بخش ها و بیمارستان های
مختلف ،متفاوت بود .اگر چه به طور کلی سطح صالحیت

] [ DOI: 10.29252/psj.18.4.24

جدول :2همبستگی بین هوش معنوی و صالحیت بالینی در دانشجويان اتاق عمل

[ DOI: 10.29252/psj.18.4.24 ]
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 مجری اول، رامین نادری به راد.مقاله را انجام داده است
. تحلیل داده ها و نگارش مقاله را انجام داده است،پژوهش
 جمع آوری داده ها و، مجری دوم پژوهش،سپیده رضوانی
.نگارش مقاله را انجام داده است
حمایت مالی
اين پژوهش تحت حمايت مالی معاونت تحقیقات و فناوری
.دانشگاه علوم پزشكی همدان انجام گرفته است

 به مرحله اجرا در آمد و قبل از،علوم پزشكی ابن سینا همدان
 فرم رضايت،انجام پژوهش پس از توضیحات کامل به بیماران
آگاهانه به بیماران داده شد و امضا موافقت با انجام مطالعه
 ضمن اينكه نمونه ها آزاد بودند که هر زمان.کسب گرديد
.تمايل داشتند از پژوهش خارج شوند
سهم نویسندگان
 تحلیل دادهها و نگارش، طراحی پژوهش،دکتر بهزاد ايمنی
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