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Background and Objective: Training competent nurses with ethical and
professional qualifications is one of the main goals of nursing education. In
this regard, self-efficacy and moral intelligence in educational environments
are among the most important factors affecting human behaviors.
Therefore, this study aimed to determine the relationship between moral
intelligence and clinical self-efficacy among the nursing students of Urmia
School of Nursing and Midwifery, Urmia, Iran, during 2019.
Materials and Methods: This descriptive study was performed on a total
of 216 nursing students of Urmia School of Nursing and Midwifery In
2019. The data were collected using a 3-part questionnaire, including
demographic characteristics, Lennick and Kiel moral intelligence, and
self-efficacy of nursing studentsʼ clinical performance. The Pearsonʼs
correlation coefficient, independent t-test, analysis of variance, and Chisquare test were used in order to analyze the data.
Results: The obtained results of the present study showed that there was a
positive and significant relationship between moral intelligence and selfefficacy, and the relationship between self-efficacy and moral intelligence
was reported as 0.469 (P=0.000). In addition, the correlation coefficient of
moral intelligence with clinical self-efficacy was 0.314 (P=0.000), and the
explanatory coefficient was 0.307. Finally, based on the obtained results it
can be stated that 30.7% of the clinical self-efficacy of the students could
be explained using the moral intelligence variable (P=0.001).
Conclusion: The results of this study demonstrated that moral intelligence
is a good predictor of emotional self-efficacy, and the integration of ethical
intelligence and self-efficacy enables powerful bases to emerge from
ethical abilities in the field of clinical therapy. Therefore, to improve and
enhance the studentsʼ sense of self-efficacy, the authorities should pay
attention to the essential component of moral intelligence and try to
promote it through practical training.
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1311/80/21 :
تاریخ پذیرش مقاله1311/81/80 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :تربیت پرستاران شایسته و توانمند با صالحیت اخالقی و حرفهای مطلوب از اهداف
اصلی آموزش پرستاری است .در این راستا خودکارآمدی و هوش اخالقی در محیط های آموزشی
به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأث یرگذار بر رفتار انسان ها اهمیت بسزایی دارد؛ بنابراین ،هدف این
مطالعه تعیین ارتباط هوش اخالقی با خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و
مامایی ارومیه است.
مواد و روش ها :این پژوهش توصیفی مقطعی بهصورت تمامشماری روی  210دانشجوی پرستاری دانشکده
پرستاری و مامایی ارومیه در سال  1310انجام شد .دادهها با استفاده از پرسشنامه سه بخشی شامل
مشخصات دموگرافیک ،هوش اخالقی  Lennickو  Kielو خودکارآمدی عملکرد بالینی جمعآوری شد.
بهمنﻈور تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون آماری تی مستقل و برای اعتبار رگرسیون از آزمون تحلیل واریانس و
ﺿریﺐ همبستگی پیرسون استفاده شد.

نتیجهگیری :با توجه به اینکه هوش اخالقی پیشبینیکننده مناسبی برای احساس خودکارآمدی است،
مسئوالن باید بهمنﻈور بهبود و ارتقای احساس خودکارآمدی دانشجویان به مؤلفه اساسی هوش اخالقی
توجه کنند و از طریق آموزش عملی سعی در ارتقای آن داشته باشند تا هستههای نیرومندی با تواناییهای
اخالقی در حوزه درمانگری بالینی پدید آید.
واژگان کلیدی :پرستار؛ خودکارآمدی؛ دانشجو؛ هوش اخالقی
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فلســفه وجودی نﻈامهای ســالمت ،تأمین و ارتقای
سالمت مردم و جامعه است [ .]1دستیابی به این هدف فقط با
ارائه مراقبت مطلوب و مورد نیاز امکانپذیر است [.]2
دانشگاههای علوم پزشکی موظف به تربیت دانشآموختگانی
هستند که توانایی کافی برای پیشگیری ،درمان و ارتقای
بهداشت جامعه را داشته باشند [ .]3آموزش در شکل ساختاری
خود ،هـدفی را دنبـال میکنـد .هـدف عمـده از آمـوزش
پرسـتاری ،تعلـیم دانشجویان در راستای نحوه استفاده از

مهارتهای آموختهشده و بهکارگیری صحیح آن در مراقبت از
بیمار بر اسـاس علـم و هنر است .از طرفی دیگر ،آموزش
پرستاری به داشتن پایه علمی و توانایی در مهارتهای عملی و
بالینی صحیح و مناسﺐ نیاز دارد [ .]9عملکرد بالینی
دانشجویان بهخصوص کارآموزان همیشه مورد توجه و نگرانی
مدرسان و پرستاران بالینی بوده است؛ زیرا در این مقطع
دانشجویان باید بتوانند آنچه را در طول تحصیل فراگرفتهاند،
بهطور مستقل در عمل به کار گیرند [ .]5به همین علت

] [ Downloaded from psj.umsha.ac.ir on 2022-10-03

یافته ها :نتایج این پژوهش نشان داد بین هوش اخالقی با خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
رابطه بین خودکارآمدی با هوش اخالقی  8/901بود ( .)P=8/888همچنین ﺿریﺐ همبستگی هوش اخالقی
با خودکارآمدی بالینی دانشجویان  )P=8/888( 8/319و ﺿریﺐ تبیین  8/383بود .درنهایت  38/3درصد از
خودکارآمدی بالینی دانشجویان با استفاده از متغیر هوش اخالقی قابل تبیین است (.)P=8/881

ارتباط هوش اخالقی با خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری
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یادگیری دانشجویان پرستاری در محیط آموزش بالینی جزء
اساسی برنامه آموزشی به شمار میآید .آموزش بالینی فرایندی
پویاست که طی آن دانشجویان بهصورت تدریجی با حضور بر
بالین بیمار تجربیاتی را کسﺐ میکنند و در تعامل با مربی و
محیط ،مفاهیم آموختهشده را در عمل به کار میگیرند [.]0
در این میان یکی از نﻈریههایی که میتوان برای سنجش
درجه اطمینان در انجام مهارتهای بالینی دانشجویان استفاده
کرد ،نﻈریه خودکارآمدی بندوراست [ .]3سازه خودکارآمدی در
محیطهای آموزشی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا طبـق نﻈـر
بنـدورا ،این محیطها برای رشد و شکلگیری خودکارآمدی
مناسـﺐ هستند .یافتههای حاصل از مطالعات حـاکی از آن
هستند کـه خودکارآمـدی بـر کسﺐ دانش رشد و بهبود
مهارتها و همچنین بهکارگیری دانش و مهارتهای علمـی و
حرفهای نقـش دارد [.]0
مطهری و همکاران در مطالعه خود بیان کردند
خودکارآمدی با عزتنفس ،حس تعلقپذیری در محیط بالین،
خالقیت ،عملکرد بالینی و یادگیری خودتنﻈیمی رابطه مثبت
دارد .افزایش خودکارآمدی شکاف تئوری-عمل را محدود
میکند و به کسﺐ مهارتهای بالینی منجر میشود و میتواند
انگیزه و اعتمادبهنفس فرد را برای مهارتهای پرستاری در
وﺿعیت پیچیده بهبود دهد [ .]1خودکارآمدی عملکرد بالینی،
باور فرد در مورد تواناییهای خود برای انجام یک مهارت بالینی
است .هر اندازه فرد خودکارآمدی عملکرد بالینی بیشتری داشته
باشد ،عملکرد بالینی بهتری خواهد داشت ] .[18اهمیت
خودکارآمدی در بالین به تأثیر آن بر عملکرد آینده مربوط
میشود .خودکارآمدی عملکرد دانشجو را با افزایش تالش،
استقامت و خودتصحیحی تنﻈیم میکند .درواقع خودکارآمدی
در عملکرد بالینی یا بهعبارتیدیگر در توانایی مراقبت مستقل از
بیمار نقش دارد .افزایش خودکارآمدی بالینی به بهبود عملکرد
بالینی دانشجویان کمک میکند .کمتوجهی به ارتقای
خودکارآمدی در بالین ،بدونشک سبﺐ کاهش کیفیت نیروی
انسانی تربیتشده در حرفه پرستاری میشود [.]11-13
در بررسی عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی بالینی
دانشجویان میتوان به جنبههای شناختی ،اجتماعی و
ویژگیهای فردی و شخصیتی فرد توجه کرد .دراینبین شناخت
ویژگیهای فردی در طراحی مداخالت و برنامههای
توانمندسازی دانشجویان بهعنوان کارکنان نﻈام سالمت آینده
نویدبخش نتایج سودمندی خواهد بود .یکی از مواردی که
میتواند در این زمینه مفید باشد ،اخالق و هوش اخالقی است
[ .]19هوش اخالقی ظرفیت و توانایی درک درست از نادرست،
داشتن اعتقاد قوی اخالقی و عمل به آنها و همچنین رفتار
صحیح تعریف شده است [ .]15با توجه به اینکه عملکرد
اخالقی پرســتاران نقش مهمی در رابطه با کیفیت مراقبت
ارائهشده ،بهبود بیماران و همچنین دستیابی به اهداف سالمتی

شیوع بارداری ناخواسته در زنان

دارد ،توجه به ابعاد هوش اخالقی در پرستاران بهعنوان یک
راهنمای اخالقی بــرای عملکرد آنها اهمیت خاصی دارد و
میتواند در نگرش و دیدگاه آنها نسبت به رعایت موازین
اخالقی در عملکردشان مهم باشد [.]10
در حرفه پرستاری بین رعایت اصول اخالقی و عملکرد
پرستاران مرزی وجود ندارد و پرستاران نقش مهمی در رابطه با
کیفیت مراقبت ارائهشده ،بهبود بیماران و دستیابی به اهداف
سالمتی دارند؛ بنابراین ،توجه به ابعاد هوش اخالقی در
پرســتاران بــرای جلﺐ رﺿایت بیماران اهمیت خاصی دارد
[ .]1پرستارانی که هوش اخالقی باالیی دارند ،توانایی تشخیص
درد و رنج دیگران ،مهار بیرحمی و وسوسه در خود،
گوشکردن بیطرفانه ،پذیرفتن تفاوتها و پیبردن به ارزشهای
گوناگون انسانی ،نپذیرفتن گزینههای غیراخالقی ،همدلی،
مبارزه با بیعدالتی ،درک دیگران و رفتار محترمانه با آنها را
دارند [.]13
عرشیها و همکاران در مطالعه خود اخالق را در کنار تجربه
کاری بهعنوان یکی از عوامل مهم در فرایند کسﺐ صالحیت
بالینی پرستاران عنوان کردهاند ( .)15غفاری در مطالعه خود به
نقل از  Boraبیان کرد که هوش اخالقی حاصل وراثت نیست و
افراد از کودکی آن را میآموزند .همچنین هوش اخالقــی را
ظرفیــت و توانایــی درک درســت از نادرســت ،داشــتن
اعتقــادات اخالقــی قــوی و عمــل بــه آنها و همچنیــن
رفتــار صحیــح تعریــف کــرده اســت [ .]10حسنی و
همکاران در مطالعه خود به نقل از  Lennickو  Kielبیان
کردند که هوش اخالقی ابعاد متفاوتی دارد و دربرگیرنده چهار
بعد اصلی درستکاری ،مسئولیتپذیری ،بخشش و دلسوزی
است [.]11
تربیت پرستاران شایسته و توانمند با صالحیت اخالقی و
حرفهای مطلوب از اهداف اصلی آموزش پرستاری است [.]13
یکی از رسالتهای آموزش پرستاری ،آمادهکردن پرستاران برای
ورود به حرفه و انجام نقشهای محوله به نحوی است که نه
فرسودگی ایجاد کند و نه برای جامعه پرستاری و مددجویان
مخاطرهآمیز باشد .از طرف دیگر دانشجویان بتوانند بیش از
دیگران توانایی برقراری و حفظ رابطه اثربخش را با محیط
تحصیلی داشته باشند و از آن برای بهبود آگاهی و مهارت خود
بهره ببرند [ .]28همچنین در آموزش پرستاری ،بهویژه آموزش
بالینی کمتر روی خودکارآمدی عملکرد بالینی دانشجویان
پرستاری تمرکز شده است [.]21
دانشجویانی که در محیطهای آموزش بالینی فعالیت
میکنند ،عالوه بر شایستگیهای بالینی ،باید ویژگیهای ذهنی
و عاطفی مناسﺐ و ارزشهای اخالقی مطلوب نیز داشته باشند،
لذا بررسی میزان برخورداری دانشجویان از توانمندیهای
اخالقی اهمیت دارد .با توجه به اینکه در داخل کشور تحقیق
روشنی راجعبه موﺿوع حاﺿر صورت نگرفته است ،مهم است که

پورتیمور و همکار

برای درک ابعاد محیطهای بالینی که هدایتکننده تجارب
یادگیری مثبت برای دانشجویان پرستاری است ،ابعادی همچون
هوش اخالقی و خودکارآمدی بررسی شود تا زمینه ارتقای
آموزش دانشجویان و بهموازات آن موفقیت تمامی آنها را فراهم
کند .درنتیجه هدف از انجام پژوهش حاﺿر ،تعیین ارتباط هوش
اخالقی با خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده
پرستاری و مامایی ارومیه در سال  1310بود.

21
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یافتهها
در این پژوهش از  210نفر دانشجوی پرستاری که بهعنوان
نمونه انتخاب شدند 99 ،درصد مرد و  50درصد زن01/0 ،
درصد مجرد و  18/2درصد متأهل بودند .میانگین سنی آنها
 22/33±3/05سال بود .نتایج آزمون تی مستقل نشاندهنده

] [ DOI: 10.52547/psj.19.2.26

مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود .در این
پژوهش  210نفر از دانشجویان پرستاری ترم  3 ،0 ،5و 0
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال  1310بهصورت
تمامشماری وارد پژوهش شدند .معیار ورود به پژوهش داشتن
حداقل  2سال سابقه کارآموزی بالینی و معیار خروج از آن
رﺿایتنداشتن شرکتکنندگان برای ادامه همکاری بود .در
این مطالعه برای جمعآوری دادهها عالوه بر پرسشنامه
اطالعات جمعیت شناختی ،از پرسشنامه هوش اخالقی
 Lennickو  Kielو پرسشنامه خودکارآمدی بالینی
دانشجویان پرستاری چراغی و همکاران استفاده شد.
پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی شامل سن ،جنسیت،
وﺿعیت تأهل ،وﺿعیت تحصیلی ،سابقه کار بالینی ،داشتن
شخص تحصیلکرده پرستاری در خانواده ،عالقهمندی به
رشته تحصیلی پرستاری بود .در این مطالعه روایی محتوایی
صوری پرسشنامه دموگرافیگ ،توسط  18نفر از اعضای
هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه تأیید شد.
پرسشنامه خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری شامل
 33گویه درخصوص ارزیابی خودکارآمدی بالینی دانشجویان در
چهار حیطه بررسی بیمار ،تشخیص پرستاری ،برنامهریزی و
اجرای برنامه مراقبتی و ارزشیابی برنامه مراقبتی با مقیاس
لیکرت پنج درجهای (اصالً مطمئن نیستم= ،1مطمئن نیستم=،2
نسبتاً مطمئن هستم= ،3مطمئن هستم= 9و اطمینان کامل
دارم= )5است .بیشترین نمره پرسشنامه  105و کمترین نمره
 33است .میانگین بین  8تا  98بیانگر خودکارآمدی عملکرد
بالینی ﺿعیف ،بین  98تا  05بیانگر خودکارآمدی عملکرد
بالینی متوسط و بیشتر از  05بیانگر خودکارآمدی عملکرد
بالینی مطلوب بود.
در مطالعه چراغی و همکاران از محتوای شاخص اعتباری
 Waltzو  Baselدر دو مرحلــه و هــر بـار برای  28نفــر از
اعضای هیئتعلمی دانشکده پرستاری و مامایی اسـتفاده شـد
که بیش از  35درصد تأیید شد .در پـژوهش حاﺿـر از
تحلیـل عـاملی اکتـشافی بر اساس مراحل پیشنهادی
 Nanali Princetonبهمنﻈور بررسی سازه عاملی و تعیین
روایی سازه ابزار خودکارآمدی عملکرد بالینی استفاده شد که
نمایانگر تکعاملی ابزار بود .برای پایـایی ابزار از دو روش

همسانی درونی و آزمون مجدد استفاده شد که ﺿریﺐ آلفای
کرونباﺥ ابـزار فـوق بیش از  8/38تا  8/18گزارش شد [.]3
 Lennickو  Kielدر سال  2885پرسشنامه هوش اخالقی
را طراحی کردند [ ]22که از  98گویه از نوع بسته پاسخ در
طیف پنج درجهای لیکرت (هرگز ،بهندرت ،گاهی اوقات ،اغلﺐ و
تمام اوقات) تشکیل شده است که به آنها به ترتیﺐ نمره ،2 ،1
 9 ،3و  5داده میشود .این پرسشنامه هوش اخالقی را در چهار
مؤلفه اصلی درستکاری ،مسئولیتپذیری ،دلسوزی و بخشش
میسنجد .در این پرسشنامه هر پاسخدهنده درمجموع نمره
حداقل  98و حداکثر  288کسﺐ میکند که بنا بر دستورالعمل
پرسشنامه ،برای محاسبه نمره نهایی بر  2تقسیم میشود که
امتیاز نهایی هوش اخالقی نمرهای بین  28تا  188خواهد بود.
درنهایت ،نمره  18تا  188عالی 08 ،تا  01خیلی خوب 38 ،تا
 31خوب و  01و کمتر ﺿعیف بود .در ایران آراسته و جاهد
این پرسشنامه را هنجاریابی کردند .آنها با استفاده از آلفای
کرونباﺥ میزان پایایی آن را  8/33تا  8/05بهدست آوردند
[ .]23همچنین در مطالعه سیادت و همکاران در سال 1300
نیز پایایی این آزمون با استفاده از ﺿریﺐ آلفای کرونباﺥ 8/19
تأیید شد .نتایج تحلیل عاملی مؤلفههای هوش اخالقی نشان
داد درستکاری با بار عاملی  ،8/09مسئولیتپذیری ،8/01
دلسوزی  8/09و بخشش  8/03دارای  08درصد اشتراک
هستند [.]29
برای انجام این پژوهش پس از گرفتن معرفینامه و کد
اخالق از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و نیز کسﺐ اجازه از
مسئوالن مربوطه ،دانشجویانی که معیار ورود به مطالعه را
داشتند به روش تمامشماری انتخاب شدند .همه دانشجویان
شرکتکننده در مطالعه به یک جلسه خوشامدگویی در
بیمارستان محل کارآموزی برای بیان اهداف طرح و پاسخ به
هرگونه سؤال احتمالی دعوت شدند .سپس مجریان طرح به
دانشجویان اطمینان دادند که شرکت در طرح کامالً اختیاری
است و هر زمان که بخواهند میتوانند طرح را ترک کنند .تمام
 210دانشجوی شرکتکننده ،رﺿایتنامه آگاهانه را امضا و
پرسشنامهها را با حفظ حریم خصوصی و بدون ذکر نام و نام
خانوادگی تکمیل کردند .بهمنﻈور تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون
آماری ﺿریﺐ همبستگی پیرسون ،آزمون تی مستقل ،آزمون
تحلیل واریانس برای اعتبار رگرسیون ،آزمون کای دو با SPSS
نسخه  10استفاده شد .مقدار  Pکمتر از  8/85به لحاظ آماری
معنیدار در نﻈر گرفته شد.

ارتباط هوش اخالقی با خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری

شیوع بارداری ناخواسته در زنان

جدول  :9تعیین فراوانی و ارتباط هوش اخالقی و خودکارآمدی بالینی با برخی از مشخصات دموگرافیک دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و
مامایی ارومیه در سال 1310
خودکارآمدی بالینی

متغیر
جنسیت
وﺿعیت تأهل
سابقه کار
دوره اخالق
داشتن شخص تحصیلکرده
پرستاری در خانواده
سکونت
عالقه به رشته تحصیلی

میانگین±انحرافمعیار
مرد
زن
متأهل
مجرد
دارد
ندارد
بله
خیر
خیر
بله
غیربومی
بومی
خیر
بله

21/30±130/38
11/03±131/11
10/30±195
28/53±132/33
10/39±199/01
28/33±132/31
13/31±133/39
21/93±132/18
21/23±139/32
13/31±132/35
11/12±135/53
22/82±139/90
23/32±121/55
11/55±135/93

P

میانگین±انحرافمعیار

P=8/818
P=8/880
P=8/881
P=8/190
P=8/003
P=8/335
P=8/189

12/82±30/98
1/53±30/31
18/11±31/03
18/09±30/23
11/90±33/03
18/03±30/95
11/03±35/09
18/92±30/00
18/05±33/81
1/01±39/38
11/22±35/33
18/15±33/33
11/83±39/80
18/90±33/30

P=8/020
P=8/150
P=8/020
P=8/908
P=8/219
P=8/208
P=8/859

بین هوش اخالقی با خودکارآمدی بالینی رابطه خطی مثبت
معنادار وجود داشت (( )r= 8/901نمودار  .)1نتایج آزمون
تحلیل واریانس برای بررسی اعتبار رگرسیون نشان داد با توجه
به مقادیر  Fبا سطح معناداری ارائهشده در جدول  2میتوان
گفت که نتایج حاصل از اجرای رگرسیون معتبر و معنادار است.
نتایج رگرسیون برای خودکارآمدی بالینی بر اساس متغیر هوش
اخالقی نشان داد هوش اخالقی بهترین پیشبینی را برای

جدول  :2بررسی نمره خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری بر اساس نمره هوش اخالقی
منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
33

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

20013.01
02325.11

2
213

19390.09
219.90

90.31

>8/8881
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نمودار  :9نمودار پراکنش خودکارآمدی بالینی با هوش اخالقی
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نبود اختالف آماری معنادار بین متغیرهای دموگرافیک بهجز
وﺿعیت تأهل و سابقه کار در نمره خودکارآمدی بود .نمره هوش
اخالقی نیز با هیچکدام از متغیرها ارتباط معناداری نداشت
(جدول .)1
بر اساس نتایج این پژوهش ،میانگین نمره خودکارآمدی
بالینی دانشجویان پرستاری  139/82± 28/02و نمره هوش
اخالقی  30/53±18/01بهدست آمد .بر اساس آزمون پیرسون

هوش اخالقی

P

پورتیمور و همکار

جدول  :3نتایج آزمون رگرسیون برای پیشبینی خودکارآمدی بالینی بر اساس هوش اخالقی
مؤلفه

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

مقدار ثابت ()ἀ

ضریب بتا ()B

سطح معناداری ()P

8/319

8/383

91/18

8/909

8/881

هوش اخالقی

خودکارآمدی بالینی دانشجویان ارائه میدهد ( r=8/319و
 .)r2=8/383این یافتهها بدان معناست که با توجه به دادههای
حاصل از این مطالعه ،با استفاده از متغیر هوش اخالقی
دانشجویان 38/3 ،درصد از خودکارآمدی قابل تبیین است
(جدول .)3
همچنین بر اساس طبقهبندی نمرات 01/9 ،درصد از

دانشجویان خودکارآمدی بالینی مطلوب و  33درصد هوش
اخالقی خوبی داشتند .یافتههای آزمون ﺿریﺐ همبستگی
پیرسون نیز نشاندهنده همبستگی بین هوش اخالقی و
خودکارآمدی بالینی دانشجویان است ( .)8/901این موﺿوع
بیانگر این است که هوش اخالقی با خودکارآمدی عملکرد
بالینی ارتباط معناداری دارد (جدول .)9

جدول  :4توزیع فراوانی و نتایج آزمون ﺿریﺐ همبستگی بین هوش اخالقی و خودکارآمدی بالینی دانشجویان
متغیر
خودکارآمدی بالینی

هوش اخالقی

سطح

فراوانی (درصد)

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون

متوسط
مطلوب
عالی
خیلی خوب
خوب
ﺿعیف

(23)18/0
(113)01/9
(20)13
(53)29/5
(08)33
(55)25/5

R=8/901

P=8/888

نتایج پژوهش پیش رو بیانگر این بود که خودکارآمدی
بالینی دانشجویان پرستاری با سابقه کار و وﺿعیت تأهل آنها
ارتباط دارد .مطالعه مطهری و همکاران و عبدال و همکاران
بیانگر این بود که بین خودکارآمدی و متغیرهای سابقه کار و
وﺿعیت تأهل ارتباط معنیداری وجود ندارد [.]1،38
دبیریفرد ( ) 2810خودکارآمدی را واسطه بین دانش و رفتار
می داند و معتقد است حس قوی خودکارآمدی به تالش و
پشتکار برای کسﺐ موفقیت منجر میشود و دانشجویان
درصدد انجام فعالیت هایی هستند که حاکی از خودکارآمدی
آنان است و به بهبود تعلقپذیری بالینی کمک میکند [.]31
بهاردر و همکاران ( ) 2810در پژوهش خود بیان کردند
افزایش خودکارآمدی در محیط بالین به پرستاران کمک
میکند راهها یی خلق کنند تا بتوانند مهارتهای بالینی خود
را بهبود بخشند و بهعنوان یک مهارت بالینی مهم در مراقبت
از بیمار مؤثر واقع شود .کمتوجهی نسبت به ارتقای
خودکارآمدی دانشجویان در بالین ،بیگمان سبﺐ کاهش
کیفیت نیروی انسانی تربیت شده در حرفه پرستاری میشود
[ .]5چراغی و همکاران ( ) 2811نیز در مطالعه خود نشان
دادند بین خودکارآمدی و عملکرد بالینی دانشجویان ارتباط
معناداری وجود دارد [.]0
نتایج پژوهش حاﺿر نشان داد بین هوش اخالقی و
خودکارآمدی عملکرد بالینی رابطه مستقیمی وجود دارد و
هرچه میزان هوش اخالقی بیشتر باشد ،دانشجویان احساس
39
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بحث
هدف پژوهش حاﺿر بررسی ارتباط هوش اخالقی با
خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری بود .در بررسی عوامل
تأثیرگذار بر خودکارآمدی بالینی دانشجویان میتوان به
ویژگیهای فردی و شخصیتی فرد مانند هوش اخالقی توجه
کرد .بر اساس نتایج بهدستآمده ،هوش اخالقی دانشجویان در
حد خوب ارزیابی شد .در این راستا امینی و همکاران نیز در
مطالعه خود ،میانگین هوش اخالقی دانشجویان کاشان را خوب
بیان کردند [ .]25رشته ،ابزار و محیط مشابه میتواند
توجیهکننده نتایج یکسان باشد .محمدی و همکاران میزان
هوش اخالقی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر تبریز را
خیلی خوب گزارش کردند [ ]20که این تفاوت یافته درخصوص
سطح هوش اخالقی میتواند به متفاوتبودن جامعه و حجم
نمونه مربوط باشد.
همچنین نتایج پژوهش حاﺿر نشان داد بیشتر دانشجویان
پرستاری خودکارآمدی عملکرد بالینی مطلوب داشتند که این
نتایج با مطالعه سلیمی و همکاران ( )2813و حسنخانی و
همکاران ( ) 2815همسو بود .آنان نشان دادند بیشتر
دانشجویان سطح خودکارآمدی عملکرد بالینی متوسطی دارند
[ .]18،23همچنین نتایج مطالعه محمدرﺿایی و همکاران
( ) 2815نشان داد دانشجویان پرستاری بررسیشده سطح
خودکارآمدی بالینی باالیی دارند [ .]20در مطالعه  Zhangو
همکاران ( ) 2815که روی دانشجویان چین انجام شد ،سطح
خودکارآمدی پایین بود [.]21

P=8/888

ارتباط هوش اخالقی با خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری

کاربرد یافتهها در بالین
با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان گفت که ادغام
هوش اخالقی و خودکارآمدی بالینی باعث میشود هستههای
نیرومند از تواناییهای اخالقی در حوزه درمانگری بالینی پدید
آید؛ بنابراین ،مسئوالن این حوزه بهمنﻈور بهبود و ارتقای
احساس خودکارآمدی بالینی دانشجویان ،باید به مؤلفه اساسی
هوش اخالقی توجه کنند و از طریق آموزش عملی برای ارتقای
آنها تالش کنند.
تشکر و قدردانی
مقاله حاﺿر برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب در کمیته
تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه با کد  2930و کد اخالق IR.UMSU.
 REC.1397.432است .بدینوسیله پژوهشگران نهایت سپاس
و قدردانی خود را از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه و نیز تمامی دانشجویان حاﺿر در این طرح ابراز
میدارند.
تضاد منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی گزارش نکردهاند.
مالحظات اخالقی
این طرح در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری
و مامایی ارومیه مطرح شده است و تمامی کدهای اخالقی الزم
از جمله حضور آگاهانه ،آزاد بودن جهت خروج از مطالعه به
علت عدم تمایل جهت شرکت در طرح و  ...در این طرح مورد
توجه قرار گرفت.
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نتیجهگیری
از یافتههای این تحقیق می توان نتیجه گرفت که مؤلفه
هوش اخالقی پیشبینیکننده مناسبی برای احساس
خودکارآمدی بالینی است .این موﺿوع نشان میدهد هوش
اخالقی و خودکارآمدی بالینی از نﻈر کارکردی عملکردی
شبیه هم دارند .خودکارآمدی بالینی باعث افزایش اعتماد فرد
به قابلیتهای خود از طریق افزایش خودآگاهی و خودقضاوتی
در جهت رشد فردی میشود و یک عامل اجتماعی-شناختی
نیز محسوب میشود که میتواند به فرد در انجام وظایف
کمک کند.

] [ DOI: 10.52547/psj.19.2.26

خودکارآمدی بیشتری دارند .این یافته با مطالعه قرهتپه و
همکاران ( )2819همجهت بود .آنان در پژوهش خود نشان
دادند دانشجویانی که سطح عملکرد دانشگاهی باالتری دارند ،در
هوش هیجانی و مؤلفههای مرتبط با آن نمره بیشتری کسﺐ
کردهاند [ .]32همچنین حسنی ( )2810در پژوهش خود با
هدف بررسی رابطه بین هوش اخالقی و خودکارآمدی با
بهزیستی روانشناختی نشان داد بین هوش اخالقی و احساس
خودکارآمدی رابطه وجود دارد [ .]11از نتایج پژوهش غفاری و
همکاران ( )2815میتوان استنباط کرد که میزان عملکرد
تحصیلی در دانشجویانی که هوش اخالقی و اجتماعی باالیی
دارند ،بیشتر بوده است [ Abdulrazaq .]33و همکاران
( )2810در پژوهشی بر تأثیر مثبت بین هوش اخالقی و
پیشرفت تحصیلی تأکید کردند ،ولی بین خودکارآمدی و هوش
اخالقی و پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری را بیان نکردند
[ ،]39درحالیکه در مطالعه محمـدی و همکاران ()2813
هـوش اخالقــی بهعنوان عامــل پیشبینیکننده مهم در رفتار
فرد دانسـته شـد [.]10
عابد عسگری ( )2810نیز در مطالعه خود نشان داد
پرستارانی که هوش اخالقــی بــاالتری دارند ،بدین معنی که
مسئولیتپذیری ،همــدلی ،درستکاری و بخشش بیشتری
دارند ،معمـوالً از نﻈر جسـمانی ،عـاطفی و هیجـانی آمـادگی
بیشـتری برای مواجهــه بــا شــرایط غیرقابــل پیشبینی
اخالقی در محیطهای مراقبتی دارند که این موﺿوع تأثیر زیادی
بر کیفیت مراقبت از بیماران میگذارد [Updegraff .]15
( )2813و  )2819( Nicolaidesنیز در مطالعات خود بر این
نکته تأکید داشتند که پایبندبودن پرستاران و سایر کارکنان
مراکز بهداشتی و درمانی به اخالقیات ،باعث بهترشدن خدمات
آموزشی و درمانی به بیماران و سایر مراجعهکنندگان میشود
[.]35،30
بعد از جستوجو در پایگاههای اطالعاتی ،مطالعهای مغایر
با یافته حاﺿر یافت نشد .در مطالعاتی که با مطالعه حاﺿر
همسو بودند ،بر اهمیت بروز قسمتی از عملکرد به دنبال هوش
اخالقی دانشجویان و پرستاران تأکید شده است؛ بنابراین،
آموزش و تجربیات بالینی باید بهگونهای باشد که بتواند
خودکارآمدی را در دانشجو ارتقا دهد و دانشجو را به
یادگیرنده ای خالق تبدیل کند تا دانشجویان در پایان دوره
تحصیلی و در محیط کار قادر باشند مهارتهای مختلف
فراگرفته را با کفا یت ،اطمینان و خالقیت اجرا کنند؛ چراکه
توسعه ایده های نو و خلق چیزهای بکر به ویژگیهای فطری
انسان برمیگردد [.]5
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به حاالت روحی واحد
پژوهش هنگام تکمیل پرسشنامه اشاره کرد که ممکن بود در
نوع پاسخدهی به سؤاالت مؤثر باشد و پاسخها را تغییر دهد؛
بنابراین ،برای پیشگیری از خستگی و عدم تحمل در پاسخگویی

شیوع بارداری ناخواسته در زنان

به سؤاالت ،در صورت نیاز ،تکمیل پرسشنامه در دو نوبت انجام
شد .بهتر است در پژوهشهای آینده به دلیل وجود خستگی در
بین دانشجویان ،پرسشنامهها در زمان غیر کارآموزی مثل
ساعات بین درس انجام شود.

پورتیمور و همکار

عنوان مجری دوم پژوهش جمعآوری دادهها و نگارش مقاله را
.انجام داده است

سهم نویسندگان
سیما پورتیمور بهعنوان مجری اول پژوهش طراحی
 تحلیل دادهها و نگارش مقاله و حسین جمشیدی به،پژوهش
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