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Abstract
Introduction: Quality of professional life has complicated the relationship with the characteristics
of the work environment, personal living environment, and exposure to primary and secondary
trauma at the workplace. This study aimed at determining the role of self-compassion and clinical
competence in the quality of nurses' professional life.
Methods: This study was descriptive and correlational. The study population of this study included
all nurses at public hospitals of Cain (n = 114; 96 nurses and 18 health workers). Due to the small
size of the study population, all members were considered as samples. In order to collect data, the
Self-Compassion Scale (Neff, 2003), Clinical Competence Scale (Meretoja et al., 2004) and the
Quality of Professional Life Questionnaire (Stam, 2010) were used. Multiple regression analysis
was used to examine the research hypotheses.
Results: Data analysis showed that adaptive clinical competency and self-compassion were positive
predictors of satisfaction of compassionate component and in total explained 24% of the satisfaction
of compassionate variance (R Square = 0.24). In addition, maladaptive self-compassion was a
positive predictor of secondary traumatic stress and explained 12% of the observed variance in this
component (R Square = 0.12). Furthermore, maladaptive self-compassion and clinical competency
were positive and negative predictors of quality of life burnout component, respectively, and totally,
explained 22% of burnout (R Square = 0.22).
Conclusions: Analysis of the findings showed the role of self-compassion and clinical competence
in the quality of nurses' professional life and the importance of attention to competence and selfcompassion and its components during the training of nursing staff in university classrooms,
training, retraining and in-service training courses.
Keywords: Clinical Competence, Self- Compassion, Quality of Professional Life
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چکیده
مقدمه :کیفیت زندگی حرفهای رابطه پیچیدهای با ویژگیهای محیط کاری ،محیط زندگی شخصی و مواجهه با تروماهای اولیه و ثانویه
در محیطهای کاری دارد .این پژوهش به منظور تعیین نقش خوددلسوزی و شایستگی بالینی در کیفیت زندگی حرفهای پرستاران
انجام شد.
روش کار :این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرستاران شاغل ( 110نفر؛  31پرستار و 11
بهیار) در بیمارستان دولتی شهر قاین در سال  1335تشکیل داد .با توجه به کوچک بودن جامعه پژوهشی کلیه اعضا به عنوان نمونه
مد نظر قرار گرفتند .برای گردآوری دادهها مقیاس دلسوزی به خود نف ،مقیاس شایستگی بالینی مرتوجا و همکاران و پرسشنامه
کیفیت زندگی حرفهای استام مورد استفاده قرار گرفت .برای بررسی فرضیههای پژوهش تحلیل رگرسیون چند گانه بکار رفت.
یافتهها :تحلیلها نشان داد که شایستگی بالینی و خوددلسوزی سازگارانه پیش بین مثبت مؤلفه رضایت از دلسوزی هستند و روی
هم  20درصد از واریانس رضایت از دلسوزی را تبیین میکنند ( .)R Square = 4/20به عالوه خوددلسوزی ناسازگارانه پیش بینی
کننده مثبت استرس تروماتیک ثانوی بود و  12درصد از واریانس مشاهده شده در این مؤلفه را تبیین کرد (.)R Square = 4/12
همچنین شایستگی بالینی و خوددلسوزی ناسازگارانه به ترتیب پیش بینی کننده مثبت و منفی مؤلفه فرسودگی کیفیت زندگی بودند
و در مجموع  22درصد از واریانس فرسودگی را تبیین میکنند (.)R Square = 4/22
نتیجه گیری :جمع بندی یافتههای پژوهش حاکی از نقش شایستگی بالینی و خوددلسوزی در کیفیت زندگی حرفهای پرستاران و
لزوم توجه به شایستگی و خوددلسوزی و مؤلفههای آن به هنگام آموزش پرسنل پرستاری در کالسهای درس در دانشگاه ،دورههای
کارورزی ،بازآموزی و دورههای ضمن خدمت است.
واژگان کلیدی :شایستگی بالینی ،خود دلسوزی ،کیفیت زندگی حرفهای
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
تعریف میشود که فرد درباره عملکردش به عنوان یک کمک کننده
احساس میکند .رضایت از دلسوزی ،فرسودگی و خستگی از دلسوزی
(استرس تروماتیک) عناصر کیفیت زندگی کاری هستند که توسط
پرسنل درمانی در محیطهایی که هدفشان کمک به تسکین درد
بیماران است تجربه میشوند ( .)0کیفیت زندگی حرفهای رابطه
پیچیدهای با ویژگیهای محیط کاری ،محیط زندگی شخصی و مواجهه
با تروماهای اولیه و ثانویه در محیطهای کاری دارد (Stamm .)5
معتقد است کیفیت زندگی ترکیبی از سه مؤلفه خستگی از دلسوزی،
رضایت از دلسوزی و فرسودگی است ( .)1مطالعات نشان دادهاند که

متخصصان مراقبت بهداشتی و به طور خاص پرستاران معموالً با
موقعیتهای استرس زای زیادی در زندگی مواجه هستند ،این موارد
شامل چالشهای زندگی شخصی ،ماهیت کاری که نیاز به ایستادن و
تمرکز زیادی دارد ،تعهد به مراقبت از بیمار و کار کردن با بیماران
نیازمند کمک میشود ( .)1این چالشها به طور منفی بهزیستیشان را
تحت تأثیر قرار میدهد و سطح کیفیت زندگی کاریشان را کاهش
میدهد ( .)2کیفیت زندگی حرفهای یک سازه کلی است که به عنوان
کیفیت احساس شخص در ارتباط با کارش به عنوان یک مددکار تعریف
میشود ( .)3کیفیت زندگی حرفهای به عنوان هیجانات مثبت و منفی
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متعددی در ارزیابی شایستگی پرستاران سهم دارند ( .)34برای مثال
مطالعات قبلی مرتبط با شایستگی بالینی پرستاران نشان دادهاند که
فاکتورهای مرتبط با عملکرد و شایستگی پرستاران بر حسب نوع
دپارتمان متفاوت است و عملکرد و شایستگی پرستاران بالینی با تجربه
کاری و سطح آموزش افزایش مییابد ( .)32 ,31مطالعات دیگر مربوط
به نقش فاکتورهای مرتبط با عملکرد و شایستگی بالینی بر ویژگیهای
مرتبط با کار از جمله استرس شغلی ،رضایت شغلی و ویژگیهای
جمعیت شناختی متمرکز شدهاند و سایر مطالعات رابطه بین
مهارتهای تفکر انتقادی پرستار و خود رهبری را بررسی کردهاند (,33
 . )30ارزیابی شایستگی بالینی و اثر آن بر کیفیت خدمات مراقبتی
همیشه یک مؤلفه کلیدی آموزش بالینی برای متخصصان سالمت بوده
است ( .)35بیشتر مطالعات مربوط به این حیطه ارتباط شایستگی
بالینی با متغیرهایی مانند استرس شغلی و رضایت شغلی (،)30 ,31
هوش هیجانی ( ،)31خودکارآمدی ( ،)33نیازهای انگیزشی ( )04و
فعالیت تاملی ( )01را بررسی کردهاند .با وجود این یافتههای پژوهشی
مربوط به این زمینه ناهماهنگ است و کمتر شایستگی و عملکرد بالینی
و کیفیت زندگی حرفهای بررسی شده است ( .)0سازمان بهداشت
جهانی ( )02مجموعهای از شواهد مربوط به خطرات در محیطهای
کاری را ارائه کرده است که در آن استرسهای مرتبط با کار به عنوان
یک خطر جهانی برای سالمت کارکنان شناخته میشود .با توجه به
شدت استرسهای تجربه شده در حرفه پرستاری و اینکه استرس در
پرستاران به عنوان جز مهم سیستم بهداشتی درمانی موجب کاهش
رضایت شغلی ،افزایش ترک خدمت و کاهش کیفیت مراقبتهای بالینی
میشود ( )03پرداختن به خوددلسوزی به عنوان یک مکانیزم تعدیل
کننده سایکوپاتولوژیکال مهم به نظر میرسد .در صورت وجود رابطه
بین خود دلسوزی و کیفیت زندگی این مسیر پژوهشی در فعالیتهای
پرستاری میتواند به منظور ارتقای کیفیت زندگی حرفهای و دست
یافتن به مراقبتهای اصیل بکار گرفته شود .به عالوه از آنجایی که
یافتهها مربوط به شرایط کنونی پرستاران نشان میدهد میزان تجربه،
مهارت و سابقه کار آنان و یا حتی دانش تئوری و عملی آنان نیز ضعیف
میباشد و از طرف دیگر موفقیت در فعالیت بالینی نیازمند ترکیب
پیچیده دانش ،مهارتهای حسی-حرکتی ،مهارتهای حل مسئله و
احساس شایستگی بالینی است ( .)00به عالوه تضمین مراقبت از
بیماران به منظور اطمینان از شایستگی بالینی پرستاران در
بیمارستانها و سایر محیطهای خدمات درمانی نگرانی عمدهای است و
به شدت مورد توجه مدیران و نظامهای خدمات سالمت است (،)05
پرد اختن به شایستگی و تعیین نقش آن در تضمین خدمات مراقبتی
ضروری است .از این رو و با توجه به گسترش روزافزون علوم و فنون و
رد شدن برخی روشهای علمی مراقبت و بهداشت الزم است ارتقاء
علمی مراکز آموزش ،بازآموزی و دورههای کوتاه مدت حرفهای و
تخصصی جدی گرفته شود .کتابهای جدید ،مجالت علمی و تحقیقات،
سمینارها مجدد و بر مبنای تکنولوژی روز طراحی و تولید شوند و این
ممکن نیست مگر به مدد پژوهشهای بیشتر و بهتر و بر مبنای
تکنولوژی روز دنیا و آنچه این امر را میسر خواهد کرد همراه شدن
پژوهشگران در این مسیر است .با توجه به آنچه گذشت و به منظور پر
کردن خالء پژوهشی موجود و ایجاد و گسترش یک چارچوب ارجاعی

فاکتورهای مرتبط با کیفیت زندگی کاری بین پرستاران میتوانند به دو
بخش موقعیتی و ذاتی (شخصی) تقسیم شوند .فرسودگی با میزان
سختی کار ،خود مراقبتی و تعادل تالش-پاداش مرتبط میباشند (,0
 ،)1در حالی که خستگی از دلسوزی با تاب آوری روانشناختی،
پاسخهای همدالنه و فعالیت تخصصی مرتبطاند ( .)3افزایش تجربه
بالینی ،رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی متنوع شاخصهای رضایت
از دلسوزی سطح باال هستند ( .)14یافتههای پژوهشی نشان میدهد
که دلسوزی برای دیگران به طور نزدیکی با خود دلسوزی مرتبط است
( )12 ,11خود دلسوزی نوعی دلسوزی است که به درون جهت داده
میشود و با خود به عنوان شخص مراقب و مرتبط زمانی که شخص
مجبور به تجربه رنج است مرتبط است .خود دلسوزی به عنوان شکل
سازگارنه ای از خود ارتباطی که شامل سه مؤلفه اصلی ذهن آگاهی
[گسترش حس آگاهانه از رنج شخصی) ،مهربانی به خود (رفتار کردن
با خود به منظور فهمیدن و مهربانی با خود در زمانهای مشکل) و
انسانیت مشترک (ارتباط تجارب استرس زای شخصی در یک چشم
انداز تجارب انسانی گستردهتر) میشود ،تعریف میشود ( .)13ادبیات
پژوهش به طور هماهنگ نشان داده است که خود دلسوزی با نشانگان
روانشناختی کمتر و شاخصهای بهزیستی روانشناختی مرتبط است
( .)10افراد خود دلسوز به نظر میرسد که نیم رخهای روانشناختی
سازگارانه تری دارند که میتواند چنین یافتههایی را تبیین کند برای
مثال خود دلسوزی با سطوح پایین نشخوار ( ،)10-15نشانگان ترومای
پایین ( ،)11ترس از ارزیابی منفی ( ،)13کاهش اجتناب ( ،)24کاهش
نشانگان سایکوز ( ،)21سرکوبی افکار و هیجانات مزاحم و مهارتهای
هیجانی قابل اطمینان ( )23 ,22همبسته است .مطالعات تجربی این
یافتهها را تأیید کردهاند و نشان دادهاند که خود دلسوزی میتواند در
بهزیستی سهم داشته باشد ،آن را افزایش دهد و درماندگی روانشناختی
را کمتر کند .خود دلسوزی میتواند به متخصصان مراقبت سالمت و به
طور خاص پرستاران کمک کند ،زیرا آن ممکن است نقش مهمی در
حفظ سالمت روانیشان داشته باشد ( .)20به عالوه از انجا که مشخص
شده است که خود دلسوزی با دلسوزی برای دیگران مرتبط است خود
دلسوزی میتواند تأثیر مهمی بر پیامدهای بیماری (بیماران) داشته
باشد .گسترش خود دلسوزی برای پیشگیری از خستگی از دلسوزی و
ارتقای مراقبتهای دلسوزانه مهم است (.)25
آنگونه که اشاره شد اخیراً توجه بر مفاهیم مرتبط با کیفیت زندگی
کاری متمرکز شده است .این مفهوم به طور نزدیکی با عملکرد شغلی
پرستار از جمله عملکرد و شایستگی بالینی مرتبط است (Cowin .)0
و همکاران معتقدند که ارزیابی شایستگی پرستار یک شاخص مهم در
ارزیابی کیفیت خدمات پرستاری است ( .)21تعریف و اندازه گیری
شایستگی بالینی مشکل است ،اگر چه پذیرفته شده است که شایستگی
بالینی در پرستاری برای ارائه خدمات مراقبتی ایمن و مؤثر برای بیماران
ضروری است ( Black .)20 ,13و همکاران شایستگی بالینی را به
عنوان توانایی پرستار برای یکپارچه سازی و کاربرد دانش ،مهارت،
قضاوت ها و اسناد شخصی مورد نیاز برای فعالیت کردن مطمئن و
اخالقی در حرفه و محل کارشان تعریف میشود ( .)21انجمن پرستاری
انگلستان شایستگی را به عنوان مجموعهای از دانش ،مهارتها و
نگرشهای مورد نیاز برای فعالیت ایمن و مؤثر بدون سوپروایزر مستقیم
تعریف میکند ( .)23در محیطهای مراقبت بهداشتی موضوعات
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مختاری و همکاران

مینویسد ،برای هر حیطه میانگین مهارتها و برای کل پرسشنامه
میانگین امتیاز کل مهارتها محاسبه میشود .شاخصهای روانسنجی
(پایایی و روایی) این ابزار با مشارکت  031پرستار تأیید شده است .در
بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران همسانی درونی طبقات
بین  4/05تا  4/13گزارش شد (.)05

کاملتر این پژوهش به منظور تعیین نقش خوددلسوزی و شایستگی
بالینی در کیفیت زندگی حرفهای پرستاران انجام میشود.

روش کار
این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه
پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی شهر قاین در سال  1335تشکیل
داد .تعداد اعضای نمونه در این پژوهش با توجه به حجم جامعه و بر
مبنای استفاده از جدول کرجسی مورگان ( 104 )1304نفر در نظر
گرفته برآورد شد .برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس
استفاده شد .بدین ترتیب که پژهشگر به بیمارستان مراجعه کرده و
آزمونهای مورد نظر توسط تمامی پرستارانی که در روزهای اجرای
آزمون در بخشهای بیمارستانی حاضر بودند تکمیل گردید .برای
گردآوری دادهها از مقیاس دلسوزی به خود ،پرسشنامه شایستگی
بالینی و پرسشنامه کیفیت زندگی حرفهای استفاده شد .معیارهای ورود
به مطالعه عبارت بودند دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی پرستاری و
دارا بودن حداقل یک سال سابقه کار بالینی ،به عالوه پرستار حتماً باید
در یکی از بخشهای بیمارستان نظیر اورژانس ،بخشهای جراحی ،روان
درمانی یا مرکز مراقبتهای ویژه مشغول به ارائه خدمات باشد.
معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم رضایت شرکت کنندگان در
مطالعه بود ،پرستاران پاره وقت نیز از مطالعه خارج شدند.

پرسشنامه کیفیت زندگی حرفهای
پرسشنامه کیفیت زندگی حرفهای یک پرسشنامه  34سوالی
خودگزارش دهی است که توسط استام طراحی و ساخته شد (.)01
آیتمها بر روی یک مقیاس  5درجه لیکرت درجه بندی میشوند .نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی ساختار سه عاملی شامل فرسودگی ،رضایت از
دلسوزی و خستگی از دلسوزی را بدست داد .نمرات باالتر در هر خرده
مقیاس نشان دهنده عالیم بیشتر است .آلفای کرنباخ برای خرده
مقیاسهای فرسودگی ،رضای ت از دلسوزی و خستگی از دلسوزی به
ترتیب  4/05 ،4/11و  4/11گزارش شد .در مطالعه  Kimو همکاران
( )0آلفای کرنباخ برای خرده مقیاسهای ذکر شده به ترتیب ،4/11
 4/01و  4/00برآورد شد .با توجه به عدم وجود شاخصهای روایی و
پایای در کشور در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از تحلیل
عاملی اکتشافی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ
استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل را استخراج کرد که
در مجموع  00/02درصد از واریانس کل را تبیین کرد .میزان آلفای
کرنباخ برای خرده مقیاسهای سه گانه به ترتیب  4/01 ،4/10و 4/10
برآورد شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و
استنباطی صورت خواهد گرفت .در بخش توصیفی از شاخصهایی نظیر
میانه ،میانگین ،درصدها برای بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی
آزمودنیها و از تحلیل رگرسیون چند گانه برای بررسی فرضیههای
پژوهش استفاده شد.

مقیاس دلسوزی به خود
یک مقیاس خود گزارشی  21سوالی است که توسط نف ساخته شد.
این مقیاس  1خرده مقیاس مهربانی به خود ( 5گویه) ،قضاوت از خود
( 5گویه) ،مروت یا انسانیت عمومی ( 0گویه) ،انزوا ( 0گویه) ،ذهن
آگاهی ( 0گویه) و همدردی بیش از حد ( 0گویه) را در بر میگرفت.
آزمودنیها به سؤاالت این پرسش نامه در یک مقیاس لیکرت  5نقطهای
از صفر (تقریباً هرگز) تا چهار (تقریباً همیشه) پاسخ دادند .میانگین
نمرات این  1مقیاس نیز (با احتساب نمرات معکوس) نمره کلی دلسوزی
به خود را به دست میدهد .پژوهشهای مربوط به اعتباریابی مقدماتی
این پرسش نامه نشان دادهاند که همه این  1مقیاس همبستگی درونی
باالیی دارند و تحلیلهای عاملی تاییدی نیز نشان دادهاند که یک عامل
مجزای دلسوزی به خود این همبستگی درونی را تبیین مینماید .ثبات
درونی این پرسش نامه در تحقیقات گذشته  4/32و پایایی بازآزمایی
آن نیز  4/33گزارش شده است ( .)01در مطالعات ایرانی نیز همسانی
درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ  4/10مناسب ارزیابی شده است
(.)00

یافتهها
از مجموع  124پرسشنامه توزیع شده  31پرسشنامه برگشت کرد.
آنگونه که در جدول ( )0-1مشخص است از مجموع  31نفر  51نفر
( 14/01درصد) زن و  31نفر ( 33/53درصد) مرد هستند .دامنه سنی
آزمودنیها بین  24تا  52سال با میانگین سنی  34/40و انحراف معیار
 1/10بود .از مجموع  31نفر  21نفر ( 20/41درصد) زیر  25سال32 ،
نفر ( 33/30درصد) بین  25تا  34سال 11 ،نفر ( 11/05درصد) بین
 31تا  35سال و  24نفر ( 24/13درصد) باالی  35سال سن دارند .قبل
از تحلیل دادههای پژوهش مفروضههای زیربنایی تحلیل موردبررسی
قرار گرفت .برای بررسی مفروضه نرمال بودن دادههای توزیع روش
کلوموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .یافتهها نشان داد هیچ یک از
متغیرهای پژوهش از مفروضه نرمال بودن تخطی ندارند .مفروضه
استقالل باقیماندهها به کمک آماره دوربین واتسون و بررسی همخطی
چندگانه متغیرهای مستقل به کمک آماره عامل تورم واریانس و شاخص
تولورنس حاکی از عدم تخطی از مفروضه استقالل باقی ماندهها و عدم
هم خطی بودن چندگانه بود .جهت پیش بینی رضایت از دلسوزی از
طریق خود دلسوزی (سازگارانه و ناسازگارانه) و شایستگی بالینی از
تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شد (جدول .)1

مقیاس شایستگی بالینی
مقیاس خودارزیابی شایستگی بالینی پرستاران توسط مرتوجا و
همکاران ساخته شد ( .)05این ابزار  03مهارت پرستاری را در  0حیطه
بررسی میکند که شامل حیطههای ،یاری رسانی و کمک به بیمار
(هفت مهارت) ،آموزش و هدایت (شانزده مهارت) ،اقدامات تشخیصی
(هفت مهارت) ،تواناییهای مدیریتی (هشت مهارت) ،اقدامات درمانی
(ده مهارت) ،تضمین کیفیت (شش مهارت) ،و وظایف شغلی و سازمانی
(هجده مهارت) ،میباشند .برای هر مهارت امتیازی بین  4تا  144در
نظر گرفته شده که هر فرد براساس میران مهارت خود ،عدد مربوط را
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جدول  :1نتایج تحلیل رگرسیون رضایت از دلسوزی از طریق شایستگی بالینی و خود دلسوزی
متغیر
شایستگی
بالینی
دلسوزی
سازگارانه

همبستگی

ضرایب

مجذور
همبستگی

غیر
استاندارد

خطای

ضرایب

مقدار

استاندارد

استاندارد

تی

سطح
معنی
داری

عامل

آماره

تورم

دوربین

واریانس

واتسون

شاخص
تولورنس

4/31

4/13

4/31

4/411

4/35

3/34

4/441

4/33

1/441

4/03

4/20

4/423

4/441

4/33

3/11

4/441

4/33

1/441

1/04

جدول  :2نتایج تحلیل رگرسیون استرس تروماتیک ثانوی از طریق شایستگی بالینی و خود دلسوزی
همبستگی

متغیر
خوددلسوزی

4/35

ناسازگارانه

مجذور

ضرایب

خطای

ضرایب

مقدار

سطح معنی

همبستگی

استاندارد

استاندارد

استاندارد

تی

داری

غیر

4/12

4/30

4/43

4/35

3/14

4/441

جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون فرسودگی از طریق شایستگی بالینی و خود دلسوزی
متغیر
همبستگی
شایستگی
بالینی
خوددلسوزی
ناسازگارانه

مجذور
همبستگی

ضرایب
غیر
استاندارد

خطای

ضرایب

مقدار

استاندارد

استاندارد

تی

سطح
معنی
داری

شاخص
تولورنس

عامل
تورم

دوربین

واریانس

واتسون

4/02

4/10

-4/410

4/440

-4/04

-0/30

4/441

4/33

1/440

4/00

4/22

4/11

4/412

4/21

2/21

4/421

4/33

1/440

مدل اول مشخص میکند که  13درصد از واریانس مشاهده شده در
رضایت از دلسوزی از طریق شایستگی بالینی توجیه میشود (= 4/13
 .)R Squareاضافه شدن مدل ( 2خوددلسوزی سازگارانه) باعث افزوده
شدن  11درصد به واریانس قبلی میشود ،بدین ترتیب دو مدل روی
هم  20درصد از واریانس رضایت از دلسوزی را تبیین میکنند (4/20
=  .)R Squareبر این اساس اگر شایستگی بالینی به اندازه یک واحد
افزایش یابد ،این تغییر به اندازه  4/35نمرات رضایت از دلسوزی را
افزایش میدهد .به عالوه یک واحد افزایش در خوددلسوزی سازگارانه
سبب  4/33افزایش در نمرات رضایت از دلسوزی میگردد.
رضایت از دلسوزی = 2 x4/33 +1 x4/35 2/11 +
جهت پیش بینی استرس تروماتیک ثانوی از طریق خود دلسوزی
(سازگارانه و ناسازگارانه) و شایستگی بالینی از تحلیل رگرسیون چند
گانه استفاده شد .مدل نشان میدهد که متغیر خوددلسوزی ناسازگارانه
وارد معادله رگرسیون شده است (جدول .)2
مدل مشخص میکند که  12درصد از واریانس مشاهده شده در استرس
تروماتیک ثانوی از طریق خوددلسوزی ناسازگارانه توجیه میشود
( .)R Square = 4/12بر این اساس اگر خوددلسوزی ناسازگارانه به
اندازه یک واحد افزایش یابد ،این تغییر به اندازه  4/35نمرات استرس
تروماتیک ثانوی را افزایش میدهد.
x
4
/
35
11
استرس تروماتیک ثانوی = /24 +
1
جهت پیش بینی فرسودگی از طریق خود دلسوزی (سازگارانه و
ناسازگارانه) و شایستگی بالینی از تحلیل رگرسیون چند گانه برای ورود
متغیرهای پیش بینی در مدل رگرسیون استفاده شد .مدل نشان

آماره

1/31

میدهد که دو متغیر شایستگی بالینی و خوددلسوزی ناسازگارانه وارد
معادله رگرسیون شده است (جدول  .)3مقدار آماره دوربین واتسون
 1/31محاسبه شد که حاکی از عدم تخطی از مفروضه استقالل باقی
ماندهها است .همچنین مقدار شاخص  VIFو شاخص تولورنس به
ترتیب  1/440 ،1/440و  4/33بدست آمد که نشان دهنده عدم هم
خطی بودن چندگانه است.
مدل اول مشخص میکند که  10درصد از واریانس مشاهده شده در
فرسودگی از طریق شایستگی بالینی توجیه میشود (R = 4/10
 .)Squareاضافه شدن مدل ( 2خوددلسوزی ناسازگارانه) باعث افزوده
شدن  5درصد به واریانس قبلی میشود ،بدین ترتیب دو مدل روی هم
 22درصد از واریانس فرسودگی را تبیین میکنند (R = 4/22
 .)Squareبر این اساس اگر شایستگی بالینی به اندازه یک واحد
افزایش یابد ،این تغییر به اندازه  4/04نمرات فرسودگی را کاهش
میدهد  .به عالوه یک واحد افزایش در خوددلسوزی نا سازگارانه سبب
 4/21افزایش در نمرات فرسودگی میگردد.
فرسودگی = 2 x4/21 +1 x4/04 31/11 -

بحث
این پژوهش با هدف بررسی نقش خود دلسوزی و شایستگی بالینی در
کیفیت زندگی حرفهای پرستاران (رضایت از دلسوزی ،فرسودگی و
استرس تروماتیک ثانوی) انجام شد .یافتهها نشان داد که شایستگی
بالینی و خوددلسوزی سازگارانه پیش بین مثبت مؤلفه رضایت از
دلسوزی هستند .به عالوه خوددلسوزی ناسازگارانه پیش بینی کننده

0

مختاری و همکاران

هنگام درماندگی با درک این مسئله که چنین احساساتی متفاوت با
احساس شخصی هستند و همچنین توانایی برای پذیرفتن آگاهانه
تجارب منفی به هنگام ارائه خدمات مراقبتی به نظر میرسد که در
عملکرد پرستار نقش مثبتی داشته باشد ( .)50در تأیید این یافتهها
 Finlay-Jonesو همکاران معتقدند که افرادی که خوددلسوزی
سازگارانه بیشتری را تجربه میکنند و شفافیت هیجانی بیشتری دارند
هیجانات منفی را راحتتر میپذیرند و احتمال کمتری هست تا در
مواجهه با رویدادهای استرس زا رفتارهای تکانشی را تجربه کنند .این
آنها را قادر میسازد تا راهبردهای مقابلهای بهتری را انتخاب کنند و
بدین وسیله پاسخهای سازگارانه تری به شرایط دیسترس زا بدهند
( . )51لری و همکاران نیز معتقدند که افراد با خوددلسوزی سازگارانه
باالتر احتمال بیشتری هست تا درباره رویدادهای منفی به روشهای
سازگارانه تر فکر کنند ،آنها هدفمندتر و معقولترند ،احتمال کمتری
هست تا درباره خودشان بی رحمانه و فاجعه بار قضاوت کنند و این
آنان را قادر میسازد تا تجارب و رویدادهای منفی را به عنوان بخشی از
زندگی روزانه در نطر بگیرند ( .)22از طرفی دیسترس های شخصی و
هیجانات منفی مبتنی بر خود از جمله خودقضاوتی و همدردی بیش از
حد که از طریق دیسترس های دیگران برانگیخته میشوند ،تمایل به
خود انتقادی و برش از دیگران به هنگام دیسترس و بیش ارزیابی تجارب
منفی میتواند منجر به خستگی و فرسودگی شود (Klimecki .)51
&  )53( Singerاستدالل میکنند که پرورش و ارتقای خوددلسوزی
مراقبان سالمت روان را در برابر فرسودگی حمایت میکند .به طور خاص
آنها استدالل میکنند که اگر یک پرستار به رنج بیمار/مراجع با دلسوزی
پاسخ دهد آنها با رنج کشیدن همدلی خواهند کرد ،اما با آن همانند
سازی نخواهند کرد و بنابراین قادر خواهند بود تا احساسات منفیشان
را کنترل کنند ،در مقابل اگر یک پرستار با دیسترس شخصی/همدالنه
پاسخ دهد همانندسازی با رنج بیمار باعث میشود تا آنها احساس
درماندگی کنند که در طوالنی مدت منجر به فرسودگی میشود .از
جمله محدودیتهای این پژوهش در نظر نگرفتن سالهای تجربه بالینی
پرستاری است .گزارشها نشان میدهد تجربه بالینی بیشتر در کار
پرستاری با خستگی از دلسوزی بیشتر مرتبط است ،زیرا امکان دارد
چنین پرستارانی بیشتر با بیماران دارای رنج شدید برخورد داشته باشند
و چنین مواجههایی فشارهای هیجانی شدیدتری به آنها تحمیل میکند.
به عالوه عدم در نظر گرفتن نقش متغیرهای جمعیت شناختی از جمله
سن ،جنسیت ،سطح آموزش و  ....محققان معتقدند که سن ،جنسیت،
سطح آموزش ،موقعیت بیمارستان و مذهب میتوانند کیفیت زندگی
حرفهای پرستاران را تحت تأثیر قرار دهند .همچنین فاکتورهای مرتبط
با کار نظیر سالهای خدمت ،دپارتمان محل کار ،فشار و شیفت کاری
و ویژگیهای بیمارستان محل کار با مؤلفههای کیفیت زندگی کاری
رابطه معنی داری دارند که در این پژوهش در نظر گرفته نشدند.
درگرفتن نقش متغیرهای جمعیت شناختی از جمله سن ،جنسیت،
سطح آموزش و  ...و کنترل این متغیرهای مداخله گر از طریق تحلیل
رگرسیونهای چند متغیری یا استفاده از رویکردهای آماری پیچیدهتر
از جمله مدل یابی معادالت ساختاری و طراحی مدلهایی با مکانیزم
های میانجی که حتی امکان روابط علت و معلولی را نیز فراهم میآورد.
با توجه به نتایج حاصل لزوم توجه به شایستگی و خوددلسوزی و
مؤلفههای آن به هنگام آموزش پرسنل پرستاری در کالسهای درس

مثبت استرس تروماتیک ثانوی بود .همچنین شایستگی بالینی و
خوددلسوزی ناسازگارانه به ترتیب پیش بینی کننده مثبت و منفی
مؤلفه فرسودگی کیفیت زندگی بودند .کیفیت زندگی حرفهای کیفیت
احساس فرد در ارتباط با کارش به عنوان یک کمک کننده (مددکار)
است ( )01و جنبههای مثبت و منفی عملکرد شغلی ،کیفیت زندگی
حرفهای فرد را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)3بررسی ادبیات پژوهشی
نشان میدهد که شایستگی پرستاران یک تجربه فردی ،فرایندی پویا و
تغییر اجتماعی تعاملی مثبت و سودمند است که باعث تواناییهای
فراشناختی ،تماس با واقعیت ،انگیزش ،قدرت تصمیم گیری ،درگیری
شغلی ،اقتدار حرفهای ،خود اعتمادی و دانش و مهارتهای حرفهای
میشود و در کیفیت زندگی حرفهای نقش دارد ( .)03در تأیید این
موضوع و همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،یافتههای  Kimو همکاران
نشان دادند که پرستاران با نمرههای باالتر در شایستگی بالینی رضایت
از دلسوزی باالتر و خستگی از دلسوزی پایینتری دارند (Lee, .)0
 Seomunگزارش کردند که شایستگی با رضایت از دلسوزی رابطه
مثبت و با استرس تروماتیک ثانوی و فرسودگی رابطه منفی دارد (.)01
یافتههای محمدی و همکاران نشان داد که شایستگی بالینی با کارآیی
بالینی رابطه مثبت معنی داری دارد ( .)33همسو با این یافتهها  Yuو
همکاران گزارش کردند که همدلی شناختی ،آموزش و حمایت از طرف
سازمان شاخصهای معنی دار کیفیت زندگی حرفهای بودند (.)54
مهمترین شاخص رضایت از دلسوزی دیدگاه گیری بود .ویژگیهای
شخصیتی باز بودن به تجربه و وجدان گرایی به طور مثبت با رضایت از
دلسوزی مرتبط بود ،در حالی که نروتیسم شاخص منفی فرسودگی و
خستگی از دلسوزی بود .به عالوه یافتههای  )51( Keidelو  Leonو
همکاران ( )52نشاندهنده ارتباط نروتیسم و برون گرایی با مؤلفه
فرسودگی کیفیت زندگی بود .در تبیین این یافتهها میتوان گفت که
شایستگی بالینی توانایی کاربرد دانش و مهارتهای حرفهای،
مهارتهای ارتباطی و بین فردی ،مهارتهای حل مسئله پیشرفته،
مهارتهای تصمیم گیری ،توانایی برای انجام وظایف پرستاری و توانایی
برای ترکیب مؤثر مهارتهای شناختی ،عاطفی و روان حرکتی به هنگام
مراقبت از بیمار است ( .)53چنین مهارتهایی قابلیتهای عملی
پرستاران را هنگام نیاز به خدمات مراقبتی افزایش میدهد ( .)50به
عالوه گزارش شده است که شایستگی بالینی به پرستاران یک احساس
خودکفایتی میدهد و این احساس خودکفایتی پرستاران را در کمک به
بیماران خالقتر میسازد و میتوانند تصمیمهای کارامدتر بگیرند (.)55
درباره ارتباط خوددلسوزی با مؤلفههای کیفیت زندگی همسو یا
یافتههای این پژوهش گزارشها نشان میدهد که خوددلسوزی
ناسازگارانه رابطه بین همدلی با مؤلفههای رضایت از دلسوزی و خستگی
از دلسوزی را تبیین میکند ( .)51همسو با این یافتهها ،یافتههای
 )50( Gleichgerrcht & Decetyنشان دهنده ارتباط همدلی و
جنبههای منفی کیفیت زندگی حرفهای و یافتههای & MacBeth
 )10( Gumleyنشان دهنده اثرات مثبت و منفی خوددلسوزی با
بهزیستی بود .همچنین  Finlay-Jonesو همکاران نشان داد که پس
از کنترل متغیرهای سن و نروتیسم ،خوددلسوزی شاخص اصلی
نشانگان استرس بود و اختالل در تنظیم هیجانی این رابطه را میانجی
کرد ( .)51در ارتباط با نقش مثبت خوددلسوزی سازگارانه در کیفیت
زندگی حرفهای میتوان گفت احساس همدالنه مرتبط با دیگران به
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 بازآموزی، دورههای کارورزی،پرستاری در کالسهای درس در دانشگاه
.و دورههای ضمن خدمت است

 بازآموزی و دورههای ضمن خدمت، دورههای کارورزی،در دانشگاه
 بهبود و ارتقای شایستگی بالینی از طریق.برجسته به نظر میرسد
 ارزیابیهای مبتنی بر شبیه سازی و لزوم،روشهایی چون بازاندیشی
معرفی خوددلسوزی های سازگارانه و ناسازگارانه و کاربرد اصول پایه
درمان مبتنی بر خوددلسوزی گیلبرت و القای شفقت خود نکتهای است
.که به آن باید توجه شود

سپاسگزاری
از کلیه مسؤوالن و دست اندرکاران محترم بیمارستان شهرستان قاین
و تمامی پرستاران شرکت کننده که نهایت همکاری را برای اجرای این
 در پایان الزم به ذکر. صمیمانه سپاسگزاری میکنیم،طرح داشتهاند
است که این مقاله مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته
 همچنین.روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند میباشد
قدردان زحمات این مسؤوالن دانشگاه آزاد واحد بیرجند و به طور خاص
.معاونت پژوهشی این واحد هستیم

نتیجه گیری
جمع بندی یافتههای پژوهش حاکی از نقش شایستگی بالینی و
خوددلسوزی در کیفیت زندگی حرفهای پرستاران و لزوم توجه به
شایستگی و خوددلسوزی و مؤلفههای آن به هنگام آموزش پرسنل
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