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تاريخ دريافت مقاله1394/9/28 :
چکیده
مقدمــه :هوشاخالقــی و نوعدوســتی از مهمتریــن عوامــل تاثیرگــذار بــر رفتــار انســانها اســت و میتواننــد
تاريخ پذيرش مقاله1395/2/17 :
نقــش اساســی در ارتقــای رعایــت حقوقبیمــاران داشــته باشــند .هــدف ایــن مطالعــه بررســی رابطــه
هوشاخالقــی و نوعدوســتی بــا نگرشپرســتاران نســبت بــه رعایــت حقــوق بیمــاران بــود.
واژگان کلیدی:
روش کار :روشپژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود .نمونهآمــاری ایــن تحقیــق شــامل  200نفــر از
هوشاخالقی
پرســتاران شــاغل علومپزشــکی اســتان آذربایجانغربــی در ســال  1393بودنــد کــه بــه روش خوشــهای
نوعدوستی
چنــد مرحلــهای انتخــاب شــدند .بــرای جمــعآوری اطالعــات از پرســشنامه هوشاخالقــی لینــک و کیــل و
نگرش
پرســشنامه نوعدوســتی کارلــو و همــکاران و مقیــاس حقــوق بیمــاران هوشــمند و همــکاران اســتفاده شــد.
دادههــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه جمــع آوری شــدند و در محیــط نــرم فــزار  SPSSویرایــش  19در ســطح
پرستاران
معنــی داری  P > 0/05بــا اســتفاده از آزمونهــای آمــار توصیفــی و آمارههــای تحلیلــی (ضریــب همبســتگی
حقوقبیماران
پیرســون ،رگرســیون چندگانــه) تجزیــه و تحلیــل شــدند.
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری یافتههــا :نتایــج نشــان داد بیــن متغیــر نوعدوســتی ( ،)r = 0/447مؤلفــه درســتکاری (،)r = 0/234
مؤلفــه مســئولیتپذیری ( ،)r = 0/459مؤلفــه بخشــش ( )r = 0/646و مؤلفــه دلســوزی ( )r = 0/518بــا
ایران محفوظ است.
نگرشپرســتاران نســبت بــه رعایــت حقوقبیمــاران رابطــه مثبــت و معنــادار وجــود دارد ( .)P > 0/05نتایــج
ضریــب همبســتگی چنــد متغیــری بــه روش  Enterنشــان داد کــه مؤلفههــای هوشاخالقــی و متغیــر
نوعدوســتی در تبییــن نگرشپرســتاران نســبت بــه رعایــت حقوقبیمــاران ( )R2 = %58/8ســهم دارنــد.
نتیجهگیــری :نتیجــه حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان داد کــه مؤلفههــای هوشاخالقــی و متغیــر نــوع
دوســتی در پیشبینــی نگرشپرســتاران نســبت بــه رعایــت حقوقبیمــاران نقــش دارنــد .بنابرایــن ،بــه
نظــر میرســد بــا افزایــش هــوش اخالقــی و نــوع دوســتی میتــوان نگرشپرســتاران نســبت بــه رعایــت
حقوقبیمــاران تقویــت کــرد.

مقدمه
حقــوق بیمــار همــان انتظاراتــی اســت کــه بیمــار از مؤسســات
خدمــات بهداشــتی و درمانــی دارد .یعنــی هــر بیمــار ،بــدون در نظــر
گرفتــن ســن ،جنــس ،نــژاد و دیگــر تفاوتهــا حــق دریافــت مراقبــت
و درمــان صحیــح را دارد [ .]2 ,1بیمــاران یکــی از آســیبپذیرترین
گروههــای اجتماعــی هســتند کــه دارای حــق و حقــوق قانونــی
میباشــند کــه در صــورت رعایــت نشــدن ،موجبــات خســران و
پایمــال شــدن حقــوق آنــان میشــود [ .]3باتوجــه بــه اهمیــت
حقوقبیمــاران ،در ایــران در ســال  1381منشــور حقــوق بیمــاران
توســط وزارت بهداشــت تدویــن و بــرای اجــرا بــه ســازمانهای
ذیربــط ابــاغ گردیــد و در ســال  1388نواقصــات آن مــورد بازبینــی
قــرار گرفــت محورهــای پنجگانــه ایــن منشــور عبارتنــد )1 :حــق
دریافــت خدمــات مطلــوب )2 ،حــق دریافــت اطالعــات مطلــوب

و کافــی )3 ،حــق انتخــاب و تصمیمگیــری آزادانــه در دریافــت
خدمــات ســامت )4 ،حــق احتــرام بــه حریــم خصوصــی بیمــار و
اصــل رازداری )5 ،حــق اعتــراض [ .]4بســیاری از بیمــاران در رونــد
اقدامــات درمانــی مداخلــه نمیکننــد و تعــداد بیشــتری از آنــان از
حــق تصمیمگیــری خــود بیاطــاع هســتند [ .]5بــا وجــود افزایــش
امکانــات و خدمــات درمانــی ،میــزان اعتــراض و شــکایت بیمــاران
رو بــه افزایــش نهــاده ،ایــن امــر ســبب اضطــراب ،افســردهگی و
انزواطلبــی بیمــاران شــده اســت [ .]6متاســفانه بعضــی از پرســتاران
و کارکنــان بهداشــت و درمــان کشــور بــا توجــه بــه حرف ـهای کــه
دارنــد کمتــر در قبــال بیمــاران ،خــود را مســئول قلمــداد میکننــد
[ .]7مطالعــات زیــادی در ایــران در رابطــه بــا تعییــن میــزان آگاهــی
بیمــاران و پرســتاران از منشــور حقــوق بیمــار انجــام گرفتــه اســت
[ .]8کــه تعــدادی از ایــن مطالعــات نتیجــه گیــری کردهانــد کــه
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ایــن منشــور بــه خوبــی در بیــن پرســتاران و ســایر پرســنل مراقبــت
درمانــی و بیمــاران شــناخته نشــده [ ]9و یــا در صــورت داشــتن
آگاهــی ،هنــوز بــه نحــو مطلــوب اجــرا نمیشــود [.]13-10
متغیرهــای مختلفــی بــا نگــرش پرســتاران نســبت بــه رعایــت حقوق
بیمــاران رابطــه دارد ،یکــی از ایــن متغیرهــا ،متغیــر هــوش اخالقــی
( )Moral Intelligenceمیباشــد .هوشاخــاق بــرای اولینبــار
توســط  Brobaمطــرح گردیــد .وی هوشاخالقــی را ظرفیــت
و توانایــی درک درســت از نادرســت ،داشــتن اعتقــادات اخالقــی
قــوی و عمــل بــه آنهــا و همچنیــن ،رفتــار در جهــت صحیــح
تعریــف کــرده اســت [ .]14هوشاخالقــی بهمثابــه یــک راهنمــا
بــرای رفتــار انســانها عمــل میکنــد و انســانها را در اعمــال
هوشــمندانه و بهینــه یــاری میرســاند [ Lennick .]15و Kiel
( )2005بیــان میکننــد کــه هوشاخالقــی شــامل چهــار اصــل،
درســتکاری ( )Honestyمســئولیتپذیری (،)Responsibility
بخشــش ( )Forgivenessو دلســوزی ( )Compassionاســت)1 :
اصــل درســتکاری بــه معنــای ایجــاد هماهنگــی بیــن اعتقــادات
و اعمــال افــراد اســت .در حقیقــت انجــام چیــزی کــه میدانیــم
درســت اســت و گفتــن حــرف درســت در تمــام زمانهاســت)2 .
اصــل مســئولیتپذیری بهمعنــای پذیــرش اعمــال و پیامدهــای
آن و همچنیــن ،اشــتباهات و شکستهاســت )3 .اصــل بخشــش
شــامل آگاهــی از عیــوب و اشــتباهات و همچنیــن ،بخشــیدن
خــود و دیگــران اســت )4 .اصــل دلســوزی بهمعنــای توجــه بــه
دیگــران میباشــد [ .]16بســیاری از رفتارهــا و عملکردهــا ،ریشــه در
اصــول و ارزشهــای اخالقــی انســانها دارد [ .]17در میــان ابعــاد
هوشاخالقــی ،بعــد دلســوزی نقــش بیشــتری در تبییــن عملکــرد
مراقبتــی پرســتاران داشــته اســت در ضمــن ســایر مؤلفههــای هــوش
اخالقــی هــم بــر میــزان عملکــرد پرســتاران نقــش داشــتند [.]18
پرســتارانی کــه هــوش اخالقــی باالیــی دارنــد حساســیت بیشــتری را
نســبت بــه رعایــت حقــوق بیمــاران از خــود نشــان میدهنــد [.]19
هــوش اخالقــی هماننــد قطبنمــا میباشــد کــه عملکــرد مدیــران
را کنتــرل میکنــد [ .]20مؤلفــه درســتکاری هــوش اخالقــی ســبب
تفســیر صحیــح و احتــرام بــه حقــوق دیگــران میشــود [ .]21افــراد
توانمنــد بــه دلســوزی (مؤلفــه هــوش اخالقــی) نســبت بــه ســایر
گروههــا ،حقــوق دیگــران را بیشــتر رعایــت میکننــد [.]22
متغیــر دیگــری کــه بــا حقــوق بیمــاران میتوانــد رابطــه داشــته
باشــد ،متغیــر نوعدوســتی ( )Altruismهســت .نوعدوســتی
اساســاً یــک ارزش اجتماعــی و اخالقــی اســت کــه تضعیــف آن،
منجــر بــه ایجــاد اختــال در جامعــه میشــود .یکــی از مســائل
مهــم جوامــع امــروزی کاهــش حــس نوعدوســتی اســت [.]24 ,23
نوعدوســتی فراینــدی اســت کــه حتــی در ســختترین شــرایط،
باعــث بهبــودی خدمــات پرســتاران نســبت بــه بیمــاران میشــود
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[ .]25بــرای افزایــش انگیــزه پرســتاران و ســایرکارکنان بهداشــت
و درمــان نســبت بــه رعایــت حقــوق بیمــاران بایــد نوعدوســتی
آنــان را تقویــت شــود [ .]26بیشــتر پرســتاران و کارکنــان بهداشــت و
درمــان ،حــس نوعدوســتی را اولیــن دلیــل بــرای رعایــت اخالقیــات
در حرفــه خویــش معرفــی کردنــد [ .]27امــا  Singhدر ســال
 2015نشــان داد کــه رابطــه بیــن نــوع دوســتی بــا رعایــت حقــوق
بیمــاران در پرســتاران و ســایر کارکنــان بهداشــت و درمــان معنــی
دار نمیباشــد [ .]28بــا وجــود افزایــش امکانــات و خدمــات درمانــی
نظیــر طــرح بیمــه ســامت همگانــی ،میــزان رضایــت بیمــاران از
خدمــات درمانــی و پرســتاری در حــد انتظــار افزایــش نیافتــه اســت
کــه دلیــل ایــن امــر میتوانــد عــدم آگاهــی پرســتاران از حقــوق
بیمــاران باشــد یــا در صــورت داشــتن آگاهــی ،پایبنــدی ناکافــی
پرســتاران بــه ایــن امــر حیاتــی میباشــد .بــا توجــه بــه اهمیــت
رعایــت حقوقبیمــاران توســط پرســتاران ،و تاثیــری کــه در بهبــودی
زود هنــگام و کاهــش هزینههــای درمانــی بیمــاران دارد .در ایــن
مطالعــه ایــن ســؤال مطــرح بــود کــه آیــا مؤلفههــای هوشاخالقــی
و متغیــر نوعدوســتی در پیــش بینــی نگــرش پرســتاران نســبت بــه
رعایــت حقــوق بیمــاران نقــش دارنــد؟
روش کار

روش پژوهــش در تحقیــق حاضــر همبســتگی بــوده و
پرســتاران اســتان آذربایجانغربــی در  1393جامعــه آمــاری
آنــرا تشــکیل داده بودنــد .نمونــه پژوهــش مطالعــه حاضــر بــا
توجــه بــه طــرح پژوهــش و تعــداد متغیرهــا شــامل  217نفــر
( 143نفــر پرســتار خانــم و  74نفــر پرســتار آقــا) از پرســتاران
بیمارســتانهای اســتان آذربایجانغربــی بودنــد کــه بــه روش
نمونهگیــری خوشــهای چنــد مرحلــهای (بــه علــت گســترده
بــودن جامعــه آمــاری از روش نمونــه گیــری خوش ـهای چنــد
مرحلــهای) و بــا اســتفاده از فرمــول P) / d2-1(P n = Z2
انتخــاب شــدند ،در مــورد علــل انتخــاب  217نفــر بــرای نمونــه
آمــاری بایــد اشــاره کــرد کــه در روشــهای همبســتگی حداقــل
نمونــه بایــد  30نفــر باشــد بــرای اینکــه نمونــه انتخــاب شــده
نماینــده واقعــی جامعــه باشــد و اعتبــار باالیــی داشــته باشــد
تعــداد نمونــه آمــاری  217نفــر انتخــاب شــدند [ .]29بــرای
گزینــش اعضــای نمونــه ،از بیــن  33بیمارســتان ( 33خوشــه)
اســتان آذربایجــان غربــی 7 ،خوشــه یا بیمارســتان (بیمارســتان
فاطمهزهــرا میانــدوآب ،بیمارســتان شــهدای تــکاب،
بیمارســتان انقــاب اســامی بــوکان ،بیمارســتان قــدس ماکــو،
بیمارســتان قمربنیهاشــم خــوی ،بیمارســتان امامخمینــی
و بیمارســتان امــام آذربایجــان ارومیــه) بــه صــورت تصادفــی
ســاده انتخــاب شــدند .بعــد از بیــن پرســتاران هــر کــدام از
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بیمارســتان عباســی میانــدوآب ،بیمارســتان قــدس ماکــو،
بیمارســتان قمــر بنــی هاشــم خــوی ،بیمارســتان امامخمینــی
ارومیــه و بیمارســتان امــام رضــا ارومیــه  31نفــر بــه صــورت
تصادفــی ســاده انتخــاب گردیــد و بــه علــت کوچــک بــودن
جامعــه آمــاری بیمارســتانهای شــهدای تــکاب  29و انقــاب
اســامی بــوکان  30نفــر بــه صــورت تصادفــی ســاده انتخــاب
شــدند .محققــان در وقــت کاری ،محــل کار پرســتاران حاضــر
شــدند بعــد از جلــب نظــر و توجیــه آنــان اقــدام بــه توزیــع
و جمــع آوری پرســشنامهها و پاســخنامههای مربــوط در
همــان زمــان و مــکان نمودنــد .در مــدت چهــار هفتــه تمامــی
دادههــا گــردآوری شــدند 17.پاســخنامه بــه دلیــل ناقــص
بــودن و یــا پاس ـخدهی تــوأم بــا بیدقتــی کنــار گذاشــته شــد
و تحلیــل نتایــج بــر روی  200مجموعــه پاســخنامه باقیمانــده
( 130پاس ـخنامه پرســتار خانــم و  70پاس ـخنامه پرســتار آقــا)
انجــام گرفــت .تنهــا مــاک ورود بــه پژوهــش ،داشــتن تمایــل
همــکاری بــا پژوهشــگران بــوده و نداشــتن تمایــل همــکاری
باعــث خــروج پرســتار از مطالعــه میشــد .محققــان پــس از
کســب اجــازه از مســوولین مربوطــه ،بــه پرســتاران در مــورد
هــدف و روش مطالعــه ،توضیحــات الزم را دادنــد و ذکــر کردنــد
کــه مشــارکت و عدممشــارکت در ارزشــیابی شــغلی آنــان
تاثیــری نخواهــد داشــت و پاس ـخهای آنهــا کام ـ ً
ا محرمانــه
خواهــد بــود .ابزارجمــعآوری اطالعــات عبــارت بودنــد از:
الــف) پرســشنامه هوشاخالقــی :ایــن پرســشنامه توســط
 Lennikو  Kielدر ســال  2008تدویــن شــده و از  40ســؤال
تشــکیل یافتــه و چهــار خــرده مقیــاس (درســتکاری ،بخشــش،
مســوولیت پذیــری و دلســوزی) دارد .پاســخ دهنــدگان بــه
هــر پرســش بــر روی طیــف پنــج درج ـهای (هرگــز تــا تمــام
اوقــات) پاســخ میدهنــد کــه بــه ترتیــب بــه ایــن گزینههــا
امتیــاز  1تــا  5تعلــق میگیــرد کــه کمتریــن نمــره خــرده
مقیــاس درســتکاری ،بخشــش ،مســوولیت پذیــری و دلســوزی
بــه ترتیــب  8 ،12 ،16و  4و بیشــترین نمــره خــرده مقیــاس
درســتکاری ،بخشــش ،مســوولیت پذیــری و دلســوزی بــه
ترتیــب  20 ،40 ،60 ،80بــوده اســت کــه پایایــی پرسشــنامه
از طریــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/96بــه دســت آمــد.
همچنیــن روایــی صــوری و محتوایــی و همســانی درونــی
پرسشــنامه مطلــوب بــه دســت آمــد [ .]30در ایــران ضریــب
آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه  0/94بــه دســت آمــد .روایــی
صــوری ،محتوایــی و هماهنگــی درونــی مولفههــای آن
توســط متخصصــان روانســنجی مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
بیشــترین همبســتگی درونــی بیــن بخشــش و دلســوزی و
درســتکاری بــا هــوش اخالقــی بــه ترتیــب  0/86 ،0/86و 0/66

میباشــد .نتایــج تحلیــل عاملــی مولفههــای هــوش اخالقــی
نشــان داد کــه درســتکاری بــا بــار عاملــی  ،0/64مســئولیت
پذیــری  ،0/81دلســوزی  0/84و بخشــش  0/83کــه دارای
 0/80درصــد اشــتراک هســتند کــه ایــن عامــل مشــترک
همــان هــوش اخالقــی میباشــد [ .]31ب) پرســشنامه
نوعدوســتی :ایــن پرســشنامه توســط  Carloو همــکاران در
ســال  2003طراحــی شــده اســت [ .]32رفتــار نوعدوســتی
(رفتــاری کــه بــه نفــع دیگــران باشــد و بــا انگیــزه دیگردوســتی
انجــام گیــرد) بــه عنــوان مجموعــهای از پاســخهای نمــره
گــذاری شــده بــه  25ســؤال محاســبه میشــود .پاســخ تمــام
ســؤال از  1تــا  5نمــره گــذاری شــده و نمــره  5بــه باالتریــن
درجــه رفتــار نوعدوســتانه داللــت دارد .کمتریــن و باالتریــن
نمــره در ایــن آزمــون بــه ترتیــب  25و  125بــود .روایــی و
پایایــی پرسـشنامه بــا اجــرا بــر روی دو گــروه از دانشآمــوزان
در کشــور آمریــکا انجــام گرفتهاســت .مطالعــه تحلیــل
عاملــی ســؤاالت پرســشنامه ،کــه بــا روش چرخــش یافتــه
و واریماکــس انجــام گرفتــه ضریــب همبســتگیها پیرســون
 0/52تــا  0/87بــوده و ضریــب پایایــی بــه روش بازآزمایــی
(در فاصلــه دو هفتــه)  0/82بــوده اســت کــه نشــاندهنده
روایــی و پایایــی مطلــوب پرســشنامه اســت [ .]32در ایــران
روایــی پرســشنامه در مطالعــه خانــی و همــکاران ،1393
انــدازه  kmoبــرای ایــن پرسـشنامه  ،0/811مشــخصه آمــاری
آزمــون کرویــت بارتلــت  3510/894و در ســطح کوچکتــر از
 0/001معنــی دار گــزارش شدهاســت [ .]33ج) مقیــاس
نگــرش نســبت بــه رعایــت حقوقبیمــاران :ایــن پرســشنامه
 30ســؤال دارد کــه  24ســؤال آن بــر اســاس منشــور حقــوق
بیمــاران ایــران طراحــی شــده و  6عبــارت دیگــر مربــوط بــه
مــواردی اســت کــه در منشــور قیــد نشــده اســت کــه نگــرش
پرســتاران را نســبت بــه رعایــت حقوقبیمــاران انــدازه
میگیــرد .گزینههــای ایــن مقیــاس بــه صــورت درســت []1
و نادرســت ( )0میباشــد .کمتریــن و بیشــترین نمــره در ایــن
آزمــون بــه ترتیــب  0و  30میباشــد .جهــت تعییــن پایایــی
پرسشــنامه ،از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده کردنــد و مقــدار
آن را  0/69بــه دســت آوردنــد [ .]34در مطالعــه حاضــر بــرای
اطمینــان بیشــتر از روایــی و پایایــی پرســشنامه ،بهصــورت
دقیــق مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و ضریــب آلفــای کرونبــاخ
پرس ـشنامه  0/ 80بهدســت آمــد کــه نشــان از پایایــی قابــل
قبــول ابــزار میباشــد .همچنیــن در مطالعــه حاضــر بــرای
بررســی اعتبــار پرسـشنامه ،عــاوه بــر مطالعــه مقدماتــی (15
نمونــه) ،توســط  5نفــر از اســاتید متخصــص وکارشــناس در
حــوزه پرســتاری مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و پــس از اعمــال
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اصالحــات پیشــنهاد شــده پرســشنامه بــه صــورت نهایــی
تدویــن شــد .بــا توجــه بــه فاصلــهای بــودن مقیــاس انــدازه
گیــری متغییرهــای پیــش بیــن و مــاک ،و نیــز نرمــال بــودن
توزیــع نمــرات متغیرهــا ،بــرای بررســی میــزان و نــوع رابطــه
متغیرهــا از آزمــون همبســتگی پیرســون اســتفاده شــده اســت،
کــه  r = >0<1 ،r = >0<1 ،r = 1 ،r = 1و  r =0بــه ترتیــب
ضریــب همبســتگی کامــل و مســتقیم ،کامــل و معکــوس،
ناقــص و معکــوس ،ناقــص مســتقیم و عــدم همبســتگی را
نشــان میدهــد ،همچنیــن ضریــب همبســتگی بیــن 0/25
تــا  0/35 ،0/35تــا  0/65و  0/65تــا  0/85بــه ترتیــب نشــان
دهنــده ضریــب همبســتگی ضعیــف ،متوســط و شــدید
میباشــد ( .)29در ایــن مطالعــه بــرای بررســی توزیــع نمــرات
متغیرهــا از آزمــون  Kolmogorov-Smirnovاســتفاده شــد
کــه نشــان از نرمــال بــودن توزیــع نمــرات متغیرهــا بــوده اســت
همچنیــن بــرای تعییــن ســهم متغییــر نوعدوســتی و هــر یــک
ازمؤلفههــای هوشاخالقــی (درســتکاری ،مســئولیتپذیری،
بخشــش ،دلســوزی) در پیــش بینــی نگــرش پرســتاران نســبت
بــه رعایــت حقوقبیمــاران از تحلیــل رگرســیون چندگانــه
همزمــان یــا اســتاندارد اســتفاده شــد .در ایــن رگرســیون همــه
متغیرهــای پیشبیــن بــه طــور همزمــان وارد تحلیــل شــده
و هــر متغیــر براســاس تــوان پیشبینــی خــود ارزیابــی شــد.
بــرای اطمینــان از عــدم تخطــی از مفروضههــای نرمالبــودن،
خطیبــودن ،همخطــی و یکســانی پراکندگــی ،از تحلیــل
مقدماتــی اســتفاده شــد .مقادیــر گــزارش شــده بــرای
 Toleranceو  )Variance inflation factor( VIFدر جــدول
 2حاکــی از آن اســت مفروضــه هــم خطــی ،تخطــی نشــده
اســت .چــون کــه ارزش  Toleranceتمــام متغیرهــا بیشــتر از
 0/1و ارزش  VIFمتغیرهــا کمتــر از  10بــوده اســت .همچنیــن
بــرای بررســی اســتقالل خطاهــا از آزمــون Durbin-Watson
اســتفاده شــده اســت کــه میــزان آن  1/94بــه دســت آمــد
کــه نشــان از مســتقل بــودن خطاهــا بــوده اســت .مفروضــه
دیگــری کــه در آزمــون رگرســیون بایــد رعایــت میشــد
نرمــال بــودن توزیــع نمــرات متغیــر مــاک (وابســته) بــود
کــه در مطالعــه حاضــر بــرای بررســی توزیــع نمــرات متغیــر
مــاک (نگرشپرســتاران نســبت بهرعایــت حقوقبیمــاران)
از آزمــون  Kolmogorov-Smirnovاســتفاده شــد کــه
میــزان  Sigبیشــتر از  5صــدم بهدســت آمــد کــه نشــان از
نرمــال بــودن توزیــع متغیــر مــاک (نگرشپرســتاران نســبت
بــه رعایــت حقوقبیمــار) میباشــد .بــرای بررســی دادههــای
پــرت از آزمــون  Mahalanobisاســتفاده شــد کــه میــزان
 20/39بــه دســت آمــد کــه میــزان آن کمتــر از مقــدار بحرانــی
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مجــذور کای بــا آلفــای  0/001بــوده اســت (مقــدار بحرانــی
مجــذور کای از طریــق برنامــه آمــاری  Minitabبــا در نظــر
گرفتــن تعــداد متغیرهــا بــه مقــدار  20/42بــه دســت آمــد)
کــه نشــان داد در ایــن مطالعــه دادههــای پــرت وجــود نــدارد.
در ضمــن دادههــای جم ـعآوری شــده بــه وســیله نــرم افــزار
آمــاری  SPSSنســخه  19تجزیــه و تحلیــل شــدند و > 0/05
 Pبــه عنــوان ارتبــاط معنــاداری در نظــر گرفتــه شــد.
یافته ها

نمونهآمــاری پژوهــش حاضــر شــامل  200نفــر ( 70نفــر
آقــا و  130نفــر خانــم) از پرســتاران بیمارســتانهای اســتان
آذربایجــان غربــی بودنــد کــه  171نفــر تحصیــات لیســانس و
 29نفــر تحصیــات فــوق لیســانس داشــتند .میانگیــن و انحراف
معیــار ســن  ،29/17 ± 5/08میانگیــن و انحــراف معیــار نگــرش
نســبت بــه حقــوق بیمــاران  ،25 ± 4/28میانگیــن و انحــراف
معیــار نــوع دوســتی  ،77/75 ± 2/51میانگیــن و انحــراف
معیــار درســتکاری  ،30/04 ± 1/38میانگیــن و انحــراف معیــار
بخشــش  ،31/05 ± 2میانگیــن و انحــراف معیــار مســولیت
پذیــری  ،29/04 ± 1/82میانگیــن و انحــراف معیــار دلســوزی
 32/06 ± 1/48بــوده اســت.
نتایــج ارائــه شــده در جــدول  1نشــان داد بیــن متغیــر
نگرشپرســتاران نســبت بــه رعایــت حقوقبیمــاران بــا
متغیــر نوعدوســتی بــا شــدت همبســتگی متوســط (0/447
= rو  ،)P =0/001مؤلفــه درســتکاری هوشاخالقــی بــا
شــدت همبســتگی ضعیــف ( r= 0/234و  ،)P =0/05مؤلفــه
مســئولیتپذیری هوشاخالقــی بــا شــدت همبســتگی
متوســط ( )r= 0/459و  ،)P =0/001مؤلفــه بخشــش
هوشاخالقــی بــا شــدت همبســتگی متوســط (r= 0/646
و  )P>0/001و مؤلفــه دلســوزی هوشاخالقــی بــا شــدت
همبســتگی متوســط ( r= 0/518و  )P =0/001رابطــه مثبــت و
معن ـیدار وجــود دارد .بهعبــارت دیگــر میــزان نگــرش نســبت
بهرعایــت حقوقبیمــاران ،در پرســتارانی کــه از نوعدوســتی
و مؤلفههــای هوشاخالقــی باالیــی برخــوردار بودنــد بیشــتر
بــوده اســت.
همانطــور کــه از نتایــج تحلیــل رگرســیون چندگانــه
اســتاندارد مشــاهده میشــود ،متغیــر نوعدوســتی و
مؤلفههــای درســتکاری ،مســئولیتپذیری ،بخشــش و
دلســوزی در پیشبینــی نگــرش پرســتاران نســبت بهرعایــت
حقوقبیمــاران ســهم دارنــد ( = 0/588 ،R = 0/766مجــذور
 = 0/577 ،Rمجــذور  Rتعدیــل شــده0/001 ،F = 55/264 ،
> .)P

محمودی و همکاران
جدول  :1ضرایب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای درستکاری ،مسئولیتپذیری ،بخشش ،دلسوزی و متغیر نوع دوستی و نگرش پرستاران نسبت به
رعایت حقوقبیماران در پرستاران بیمارستانهای استان آذربایجانغربی در سال 1393
1
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2

5
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 .1مؤلفهدرستکاری
 .2مؤلفه مسئولیت پذیری

،r = 0/074
P = 0/179

 .3مؤلفه بخشش

،r = 0/433

،r = 0/238
P = 0/009

 .4مؤلفه دلسوزی

P = 0/006

**

،r = -0/119

،r = 0/333
P = 0/007

P = 0/122
ع دوستی
 .5نو 
 .6متغیرحقوقبیماران

P = 0/000

**

،r = 0/079

،r = 0/116

،r = 0/173

P = 0/124

P = 0/115

P = 0/01

،r = 0/234

،r = 0/459

،r = 0/646

P = 0/05

**  P > 0/01و * P > 0/05

،r = 0/474
**

P = 0/01

**

P = 0/01

**

*

**

،r = 0/349
P = 0/001

**

،r = 0/518
P = 0/01

،r = 0/447
P = 0/01
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جدول  :2پیشبینی متغیر نگرش به حقوقبیماران از طریق متغیر نوعدوستی و مولفههای هوشاخالقی در پرستاران بیمارستانهای استان
آذربایجانغربی در سال 1393
ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

بتا

t

P

VIF

Tolerance

 .1مؤلف ه درستکاری

0/137

0/071

0/107

1/937

0/05

1/833

0/646

 .2مؤلفهمسئولیتپذیری

0/311

0/079

0/209

3/909

0/001

1/112

0/754

 .3مؤلفهبخشش

0/301

0/052

0/380

5/785

0/001

1/132

0/545

 .4مؤلفه دلسوزی

0/253

0/083

0/182

3/046

0/003

0/983

0/851

 .4متغیر نوعدوستی

0/332

0/058

0/285

5/726

0/001

1/04

0/97

بحث

تحلیــل دادههــای مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه بیــن متغیــر
نــوع دوســتی و نگــرش پرســتاران نســبت بــه رعایــت حقــوق
بیمــارن رابطــه مثبــت و معنــی دار وجــود دارد .یافتــه بدســت
آمــده همســو بــا یافتــه  Pellegrinoکــه نشــان داد بــرای
افزایــش انگیــزه پرســتاران نســبت بــه رعایــت حقــوق بیمــاران
بایــد نوعدوســتی در آنــان تقویــت کــرد [ .]26بهعبــارت
دیگــر افــراد نوعدوســت بــرای برطــرف کــردن انگیزههــای
انســان دوســتانه عــاوه بــر نیازهــای خــود بــه نیازهــای
ســایر افــراد هــم توجــه دارنــد .عــاوه برایــن نتیجــه مطالعــه
حاضــر بــا نتایــج پژوهــش  Arnoldکــه نشــان داد بیشــتر
پرســتاران و کارکنــان ،حــس نوعدوســتی را اولیــن دلیــل
بــرای رعایــت اخالقیــات در حرفــه خویــش معرفــی کردنــد
همخوانــی دارد [ .]27در حالــی کــه یافتــه فــوق متناقــض

بــا یافتههــای  Singhدر ســال  2015بــود کــه نشــان داد
رابطــه بیــن متغیــر نــوع دوســتی و رعایــت حقــوق بیمــاران
توســط پرســتاران معنــی دار نمیباشــد [ .]28بــا توجــه
بــه یافتــه مطالعــه حاضــر ،میتــوان گفــت کــه حــس نــوع
دوســتی در افزایــش نگــرش پرســتاران نســبت بــه رعایــت
حقوقبیمــاران تأثیــر بســزایی دارد و باعــث میشــود کــه
پرســتاران رفتارهــای اخالقــی و اجتمــاع پســند را بــه صــورت
زیــر از خــود نشــان دهنــد :ارجحیــت دادن منافــع بیمــار
بــر منافــع خــود ،توجــه بــه خواســتههای بیمــار ،صــرف
وقــت و حوصلــه بــرای آرامــش بخشــیدن بــه بیمــار ،تــاش
بــرای کاهــش رنــج و درد بیمــار از تمــام راههــای ممکــن
و دلســوزانه گــوش دادن بــه نگرانیهــای بیمــاران .نتایــج
تحلیــل آمــاری همبســتگی پیرســون نشــان داد بیــن مؤلفــه
درســتکاری و نگــرش پرســتاران نســبت بــه حقوقبیمــاران
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رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .نتیجــه بدســت
آمــده همســو بــا یافتــه نــوزری و همــکاران ( )1392کــه
نشــان دادنــد مؤلفــه درســتکاری هــوش اخالقــی ســبب
تفســیر صحیــح و احتــرام بــه حقــوق دیگــران میشــود
[ .]21میتــوان گفــت کــه هرچــه پرســتاران بیشــتر پایبنــد
ارزشهــا و هنجارهــای حرفــهای خــود باشــند بیشــتر در
حــق بیمــاران صداقــت و درســتی نشــان خواهنــد داد .ایــن
گــروه درمانــی و بهداشــتی (پرســتاران) از یــک ســو عالئــق و
منفعــت طلبیهــای خودخواهانــه خــود را مهــار میکننــد و
اخــاق اجتماعــی را بــه اعضــای خــود میآموزنــد و از ســوی
دیگــر در روابــط بــا بیمــاران احســاس همبســتگی نمــوده و
اصــول اخالقــی را ســرلوحه خــود قــرار میدهنــد .دومیــن
مؤلفــه هوشاخالقــی ،مؤلفــه مســئولیتپذیری میباشــد
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد ،بیــن مؤلفــه مســئولیتپذیری
و نگــرش پرســتاران نســبت بــه رعایــت حقوقبیمــاران
رابطــه مثبــت و معنــادار وجــود دارد .در خصــوص یافتــه
بدســت آمــده میتــوان اشــاره کــرد کــه پرســتار توانمنــد
بــه خصلــت مســئولیت پذیــری ،بــه صــورت مســتقیم و یــا
غیــر مســتقیم خــود را در قبــال خدمــات درمانــی مســئول
میدانــد لــذا بــا افزایــش مســئولیتپذیری ،پرســتار خــود
را از هــر گونــه غلفــت و ســهل انــگاری در فراینــد درمــان و
مراقبــت نگــه م ـیدارد و در تعامــل بــا بیمــاران بــه گون ـهای
رفتــار میکنــد کــه موجــب افزایــش اعتمــاد بیمــاران بــه
خدمــات پرســتاران میشــود .همچنیــن در ایــن مطالعــه
رابطــه مؤلفــه بخشــش هوشاخالقــی بــا نگــرش پرســتاران
نســبت بــه رعایــت حقوقبیمــاران بررســی شــد بعــد از
تحلیــل آمــاری مشــخص شــد کــه رابطــهای مثبــت و
معنــاداری بیــن مؤلفــه بخشــش و نگــرش پرســتاران بــه
رعایــت حقوقبیمــاران وجــود دارد .نتیجــه بهدســت آمــده
بــا یافتــه محمــدی و همــکاران ( )1392کــه نشــان دادنــد
مولفههــای هوشاخالقــی (مســئولیتپذیری ،درســتکاری و
بخشــش) در عملکــرد پرســتاران نقــش دارنــد ،همســو اســت
[ .]18در ایــن خصــوص بایــد گفــت کــه نیــاز اقتصــادی و
عــدم تأمیــن مالــی پرســتاران یــا حضــور در چنــد شــیفت
متوالــی ،موجــب بــروز خســتگی جســمی و روانی در پرســتاران
میشــود ،همیــن عوامــل هــم بــه نوبــه خــود باعــث ایجــاد
واکنشهــای غیــر متعــارف (در پاســخ بــه خواســتههای
منطقــی و مشــروع بیمــاران) در بیــن پرســتاران میگــردد
کــه خــود زمینهســاز بــروز شــکایت در مراجعــه کننــدگان
خواهــد بــود ،بــرای همیــن ایثــار و بخشــش الزمــه چنیــن
شــغلی میباشــد .آخریــن مؤلفــه هوشاخالقــی ،مؤلفــه
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دلســوزی بــود کــه تحلیــل آمــاری نشــان داد رابطــه مثبــت و
معنــادار بیــن مؤلفــه دلســوزی و نگــرش پرســتاران نســبت بــه
رعایــت حقوقبیمــاران وجــود دارد .نتیجــه بدســت آمــده بــا
یافتــه محمــدی و همــکاران کــه نشــان دادنــد در میــان ابعــاد
هوشاخالقــی ،بعــد دلســوزی نقــش بیشــتری را در عملکــرد
مراقبتــی پرســتاران دارد ،همجهــت اســت [ .]18میتــوان
گفــت کــه وزارت بهداشــت و درمــان کشــور ،بــا برخــورداری
از پرســتاران متعهــد و دلســوز و بــا هــدف قــرار دادن خدمــت
صادقانــه بــه بیمــاران ،کــه عملکــرد درســت آنــان (پرســتاران)
رضایــت خداونــد متعــال را بهدنبــال خواهــد داشــت .بــه
طــور کلــی میتــوان گفــت کــه پذیرفتــن هــر نقشــی،
مســؤولیتهایی را بــه دنبــال دارد و ایفــای ایــن مســؤولیتها،
مســتلزم رعایــت جنبههــای اخالقــی آن میباشــد .از آنجــا
کــه هوشاخالقــی یــک ظرفیــت جامعــه پســندانه اســت
کــه مســئولیتپذیری ،ایثــار ،درســتکاری و دلســوزی در
میــان پرســتاران ارتقــا میبخشــد کــه هــر ســازمان درمانــی،
بــرای ترویــج فرهنــگ رعایــت حقــوق بیمــاران ،عــاوه بــر
پرســتاران دارای تخصــص و تجربــه ،بــه پرســتاران توانمنــد
بــه ویژگیهــای شــخصیتی چــون درســتکاری ،بخشــش،
مســئولیتپذیری و دلســوزی هــم نیــاز دارنــد .همچنیــن در
ایــن مطالعــه نتایــج تحلیــل رگرســیون چندگانــه اســتاندارد
نشــان داد کــه مولفههــای هوشاخالقــی و متغیــر
نوعدوســتی در پیشبینــی نگــرش پرســتاران نســبت بــه
رعایــت حقوقبیمــاران نقــش دارنــد .بــا توجــه بــه ضــرورت
پژوهــش در حــوزه حقوقبیمــاران و نیــاز روزافــزون بــه آن،
پژوهشــگران امیــدوار هســتند کــه یافتههــای ایــن پژوهــش
بتوانــد راهــکار مفیــدی را بــرای ارتقــاء نگــرش (مثبــت)
پرســتاران نســبت بــه رعایــت حقوقبیمــاران فراهــم نمایــد.
بنابرایــن بــرای تقویــت نگــرش مثبــت پرســتاران نســبت بــه
رعایــت حقوقبیمــاران ،پیشــنهاد میشــود بــا آموزشهــای
گروهــی و ســایر روشــهای آموزشــی در افزایــش هوشاخالقــی
و حــس نوعدوســتی پرســتاران تــاش کــرد .پژوهــش حاضــر
محدودیتهایــی نیــز داشــت .اول اینکــه پژوهــش حاضــر از
نــوع همبســتگی بــوده و نمیتــوان گفــت کــه متغیرهــای
پیشبیــن علــت اصلــی متغیــر مــاک میباشــند بنابرایــن
در تحقیقــات بعــدی الزم هســت اثــرات ســایر ویژگیهــای
روانشــناختی و جامعــه شناســی روی نگــرش پرســتاران
نســبت بــه رعایــت حقوقبیمــاران بررســی و مطالعــه شــود.
دوم اینکــه در ایــن پژوهــش بــرای جمــع آوری دادههــا از
پرســشنامه اســتفاده شــده ،از ایــن رو بــا توجــه بــه ایــن
کــه پرســشنامهها جنبــه خودســنجی داشــتهاند ممکــن

محمودی و همکاران

. پیشــنهاد کارگاههــای آموزشــی اجــرا شــود.اســت در پاس ـخها ســوگیری وجــود داشــته باشــد
میشــود در پژوهشهــای آتــی از روش مصاحبــه و مشــاهده
.هــم بــرای جمــع آوری اطالعــات اســتفاده شــود
سپاسگزاری

ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی بــا عنــوان " بررســی
رابطــه هوشاخالقــی و نوعدوســتی بــا نگرشپرســتاران
بهرعایــت حقوقبیمــاران" اســت کــه بــا حمایــت مالــی
 در.دانشــگاه آزاد اســامی واحــد دهاقــان انجــام شــده اســت
اینجــا صمیمانــه از تمــام کســانی کــه مــا را بهنحــوی در انجــام
.ایــن پژوهــش یــاری نمودهانــد ســپاسگزاری مینماییــم

نتیجه گیری

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه متغیرهــای پیــش بیــن
(نــوع دوســتی و هــوش اخالقــی) در پیــش بینــی متغیــر
)مــاک (نگــرش پرســتاران نســبت بــه رعایــت حقــوق بیمــاران
نقــش دارنــد و میتــوان از ایــن متغیرهــا بــرای ارتقــاء نگــرش
(نگــرش مثبــت) پرســتاران نســبت بــه رعایــت حقــوق بیمــاران
 بــرای تضاد منافع، براســاس یافتههــای ایــن پژوهــش.اســتفاده کــرد
 هیچگونــه تضــاد منافعــی بــرای نویســندگان ایــن مقــاالت،تغییــر نگــرش پرســتاران نســبت بــه رعایــت حقــوق بیمــاران
.بــه پرســتاران تمامــی بخشهــا الزم هســت در ایــن زمینــه وجــود نــدارد
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Abstract
Introduction: Moral intelligence and altruism are the most effective factors on human
behavior and they can have the basic roles in expanding patients’ rights. The purpose of
this study was to investigate the relationship of moral intelligence and altruism with nurses'
attitudes to the rights of patients.
Methods: This was a descriptive-correlational study carried out on 200 nurses in western
Azerbaijan province, Iran, in 2015. Kiel and Lennik moral intelligence scale, Carlo and et al.
altruism scale, and Hoshmand and et al. rights questionnaire were used for data collection.
Results: The results of this study indicated that there was a positive relationship in
nurses’ attitudes towards patients’ rights with altruism (r = 0.447), honesty (r = 0.234),
responsibility (r = 0.459), forgiveness (r = 0.646) and compassion (r = 0.518) subscales
of moral intelligence, which was significant at P < 0.05 level. The results of multi-variable
correlation coefficient with entering method indicated that subscale of moral intelligence
and altruism had a role in explaining nurses’ attitudes towards patients’ rights (R2 = 58.8%).
Conclusions: According to the results of this study, it seems that the growth of moral
intelligence and altruism increases nurses’ attitudes to the rights of patients.

