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چکیده
مقدمه :حرفه پرستاری بر رشد و گسترش رابطه بين همدالنه مراقب-بيمار مبتني است و شايستگي دلسوزی بهطور
خاص در اين حرفه مهم است .اين پژوهش باهدف بررسي ساختار عاملي ،روايي و پايايي مقياس شايستگي دلسوزی
انجام شد.
روش :در يک مطالعه توصيفي -ارزيابي ابزار و با رويکرد تحليل عاملي اکتشافي  330نفر از پرستاران بيمارستانهای
دولتي شهر مشهد به روش نمونهگيری خوشهای انتخاب و به مقياس شايستگي دلسوزی ( )2016و پرسشنامه کيفيت
زندگي حرفهای ( )2010پاسخ دادند .دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پي.اس.اس 22.و پي.ال.اس 3.تحليل شد .ضريب
پايايي پرسشنامه از طريق روش بازآزمايي ،ضريب آلفای کرونباخ و پايايي ترکيبي و روايي پرسشنامه از طريق روايي
محتوايي و روايي سازه (روش تحليل عاملي اکتشافي ،روايي مالکي ،روايي همگرا و همساني دروني) محاسبه شد .برای
بررسي رابطه بين نمرات شايستگي دلسوزی با نمره کيفيت زندگي حرفهای ضريب همبستگي پيرسون بکار رفت.
نتایج :روايي محتوايي با استفاده از دو ضريب نسبي روايي محتوا و شاخص روايي محتوا مطلوب گزارش شد.
نتايج تحليل عاملي اکتشافي ساختار  3عاملي را استخراج کرد که روی همرفته  53/60درصد از واريانس کل
آزمون را تبيين ميکند .عامل اول با بار عاملي  ،5/33عامل دوم با بار عاملي  2/59و عامل سوم با بار عاملي
 1/32به ترتيب ارتباط ،حساسيت و بينش نامگذاری شد .ضرايب پايايي باز آزمايي برای عوامل سهگانه به
ترتيب  0/69 ،0/74و  ،0/80آلفای کرونباخ  0/76 ،0/81و  0/90و پايايي ترکيبي  0/78 ،0/84و  0/93به دست
آمد .در بررسي همساني دروني ،همبستگي بين نمره کلي شايستگي دلسوزی با خرده مقياس مذکور به ترتيب
 0/77 ،0/76و  0/81بدستآمد ( .)P > 0/01همچنين روايي واگرا برای خرده مقياس های سه گانه و نمره کل
به ترتيب  0/76 ،0/52 ،0/56و  0/58محاسبه شد .بهعالوه همبستگي بين نمره شايستگي دلسوزی با مؤلفههای
فرسودگي و استرس تروماتيک ثانويه منفي و معنيدار و با رضايت از دلسوزی مثبت و معنيدار به دست آمد
(.)P > 0/01
بحث و نتیجهگیری :يافتههای اين مطالعه ساختار سه عاملي بهدستآمده پژوهش لي و سمئون ( )2016را تأييد کرد
و توصيههای کاربردی برای پرستاران و سازمانهای مسئول برای استفاده از اين مقياس ارائه کرد.
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عالقه به اندازهگیری میزان دلسوزی ،در حال افزایش
است و سؤاالت فراوانی پیرامون اینکه آیا دلسوزی میتواند به
افراد آموزش داده شود یا خیر ،وجود دارد [ .]15مطالعات به
بررسی این امر پرداختهاند که آیا مراقبتهای دلسوزانه در
محیطهای درمانی ،میتواند اندازهگیری شود یا خیر [.]16
بسیاری از مطالعات نیز بر دلسوزی در پرستاران
متمرکزشدهاند [17؛ 18؛  .]19هالدورسدوتیر ]20[ 2دلسوزی
مورد انتظار از پرستاران را بهعنوان شایستگی دلسوزی در نظر
میگیرد و نظریهای ارائه میدهد که دربردارنده این مفهوم
است .ابزاری اندازهگیری شایستگی دلسوزی بایستی بر
دانشها ،مهارتها و ویژگیهای موردنیاز برای خدمات
پرستاری استوار باشد .چنین ابزاری ،ارزیابی دقیق شایستگی
دلسوزی در پرستاران را میسر میکند که بهنوبه خود به
تالشهای آموزشی برای بهبود دلسوزی در پرستاران و
همچنین ایجاد مراقبتهای بهتر پرستاری کمک میکند
[ .]21لی و سیمون ]21[ 3از پژوهشهای هالدورسدوتیر
[ ]20و پژوهشهای قبلی استفاده کردند تا یک مدل ترکیبی
ارائه دهند که به کمک آن ،آنالیز مفهومی شایستگی دلسوزی
پرستاران قابل انجام شود .این محققان در سال  2016مقیاس
شایستگی دلسوزی را در کره جنوبی طراحی و تدوین کردند
که اندازهگیری شایستگی دلسوزی پرستاران در محیطهای
درمانی را میسر میسازد .این مقیاس ،با استفاده از رویکردی
با روایی و پایایی تأییدشده ،میزان دلسوزی ارائهشده توسط
پرستار به بیماران و خانوادههایشان را اندازهگیری میکند .این
مقیاس ،بررسی تفاوت در میزان شایستگی دلسوزی بر اساس
ویژگیهای پرستاران را تسهیل میکند .لی و سیمون []21
در طراحی و تدوین این مقیاس سه مرحله مرور ادبیات
پژوهشی ،کار میدانی و تحلیل محتوایی را دنبال کردند.
در مرحله اول ادبیات پژوهش مربوط به این حیطه ازجمله
نگرشهای پرستاران نسبت به دلسوزی ،روشهای
اندازهگیری و روابط بین مفاهیم مرتبط بهطور کامل بررسی
شد .بدین منظور واژههایی مانند دلسوزی ،شایستگی دلسوزی
و مراقبت دلسوزانه در سایتهای معتبر ازجمله در سایتهای
معتبر ازجمله گوگل اسکوالر ،4پاب مد ،5مدالین ،6امباس 7و
اوید ،8پایاننامههای منتشرشده و کتابها درزمینه پرستاری،
آموزش پرستاری ،شغل و محیطهای پرستاری مرور شد .این

مقدمه
نقش پرستاران در طول درمان ،فراتر از یک همدلی ساده
با بیماران و ارائه کردن خدمات پرستاری به آنهاست [.]1
دلسوزی به معنای درک و شناخت مشکالت جسمی ،روحی
و عاطفی بیمار تحت مراقبتهای پرستاری و نشان دادن
عکسالعملهای فعاالنه به نیازهای او میباشد [ .]2دلسوزی
معیاری کلیدی است که رضایت بیمار از مراقبتهای
پرستاری ارائهشده را به دنبال دارد [ .]3محققان معتقدند که
تعامل بین بیمار/مراجع و پزشک (پرستار) اساس موفقیت در
درمان است ،جایی که دلسوزی برای دیگران و یا مؤلفههای
دلسوزی شامل -همدلی و گرم بودن -فاکتور اصلی ایجاد
رابطه درمانی خوب پزشک-بیمار است [4؛  .]5دلسوزی،
پرستاران را قادر میسازد تا در کنار رابطه درمانی مناسبی که
با بیماران برقرار میکنند ،به آنها مراقبتهای پرستاری
باکیفیتی ارائه دهند [ .]6در سالهای اخیر ،عالقه به موضوع
دلسوزی در مراقبتهای پرستاری ،افزایشیافته است [7؛ .]8
بااینوجود هنوز هیچ توافق کلی و همهجانبهای درباره مقیاس
و روش اندازهگیری شایستگی دلسوزی در پرستاران به دست
نیامده است [ .]9همچنین رفتارهای خاص پرستاران که باعث
میشود بیماران آنها را بهعنوان افرادی دلسوز بشناسند،
بهطور جامع مورد ارزیابی قرار نگرفته است [ ]10و پژوهش-
های کمی درباره مهارتهای موردنیاز پرستاران جهت ارائه
مراقبتهای دلسوزانه انجامشده است [.]1
شایستگی ،توانایی فرد در انجام موفقیتآمیز نقشهای
محول شده به او در مفاهیم اجتماعی است [ .]11انجمن
پرستاری انگلستان ]12[ 1شایستگی را بهعنوان مجموعهای
از دانش ،مهارتها و نگرشهای موردنیاز برای فعالیت ایمن و
مؤثر بدون سوپروایزر مستقیم تعریف میکند .به همین شکل،
شایستگی امری عادی و مستلزم استفاده عاقالنه از دانش
نظری ،مهارتهای عملی ،ارتباطات ،استداللهای درمانی،
احساسات ،ارزشها و تفکرات ،در فعالیتهای روزانه است
[ .]13در همین راستا ،پرستاران باید دارای شایستگیهای
مشخصی ،متشکل از دانشها ،مهارتها و ویژگیهای موردنیاز
باشند تا بتوانند با توجه به نیازهای بیماران مراقبتهای
پرستاری باکیفیتی ارائه دهند [.]14
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مرحله شامل مرور ادبیات منتشرشده از هنگام مطرحشدن
واژه شایستگی دلسوزی در سال  1986تا مطالعات
منتشرشده در اکتبر  2013بود .درمجموع  23مطالعه در این
زمینه شناسایی شد و  10موضوع دانش حرفهای ،یادگیری
مداوم ،ارتباط ،حساسیت ،بینش ،خودآگاهی ،خود مدیریتی،
احترام ،همدلی و حفظ فاصله حرفهای انتخاب شدند.
در حوزه کار میدانی نمونه موردنظر بر اساس معیارهای
انتخابی ازجمله کارکردن در بیمارستانهای دانشگاهی یا
بیمارستانهای عمومی با بیش از  300تخت ،درگیر کار
مراقبت از بیماران و تمایل به گزارش دادن تجارب مرتبط با
مراقبت از پرستاران بود .بهعالوه در این مرحله از طریق
مصاحبههای عمیق  50تا  210دقیقهای با  6پرستار ارشد
باتجربه ضمن توضیح اهداف مطالعه  10موضوع شناساییشده
در مرحله اول بهطور کامل و مفصل بررسی شد.
در مرحله سوم تحلیل مقایسهای انجام شد تا مشخص
شود که محتوای شناساییشده مرتبط با دلسوزی در مرحله
اول تا چه حد با محتوای بررسیشده در مرحله کار میدانی
همسو است و درنهایت  8موضوع در سه حیطه استخراج شد.
حوزه اول دانش (دانش گسترده که از طریق آموزش و تجربه
کسب میشود) ،حوزه دوم مهارت (ارتباط هیجانی،
حساسیت ،بینش ،و خودکنترلی) و حوزه سوم نگرش (نگرش
مؤدبانه ،همدلی و حفظ فاصله حرفهای) بود
تعریف و اندازهگیری شایستگی مشکل است ،اگرچه
پذیرفتهشده است که شایستگی بالینی در حرفه پرستاری
برای ارائه خدمات مراقبتی ایمن و مؤثر ضروری است .بهعالوه
تضمین مراقبت از بیماران بهمنظور اطمینان از شایستگی
پرستاران در بیمارستانها و سایر محیطهای خدمات درمانی
نگرانی عمدهای است و بهشدت موردتوجه مدیران و نظامهای
خدمات سالمت است [ ]22و پرداختن به شایستگی و تعیین
نقش آن در تضمین خدمات مراقبتی ضروری است .از این
ابزار تاکنون در ایران استفادهنشده است؛ لذا این پژوهش
بهمنظور پاسخ گویی به این سؤال انجام می شود که ساختار
عاملی ،روایی و پایایی مقیاس شایستگی دلسوزی [ ]21در
بین پرستاران ایرانی چگونه است؟
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آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری آن را کلیه پرستاران
شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر مشهد در سال 1396
که تعداد آنها طبق آخرین آمار  4300نفر بود ،تشکیل داد.
ب) نمونه پژوهش :تعداد نمونه این پژوهش با توجه به
حجم جامعه ( )N=4300و با استفاده از جدول کرجسی و
مورگان 400 ]23[ 1نفر برآورد گردید .از مجموع 400
پرسشنامه توزیعشده 330 ،پرسشنامه واجد شرایط تحلیل
تشخیص داده شد .بهمنظور انتخاب نمونه روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای بکار رفت .بدین ترتیب که از بین
بیمارستانهای مشهد بهطور تصادفی  5بیمارستان انتخاب
شدند و سپس پرسشنامه پژوهش بر روی تمام پرستاران
بیمارستانهای منتخب اجرا شد .معیارهای ورود به مطالعه
عبارت بودند از دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی پرستاری
و دارا بودن حداقل یک سال سابقه کار بالینی ،بهعالوه پرستار
حتماً باید دریکی از بخشهای بیمارستان نظیر اورژانس،
بخشهای جراحی ،رواندرمانی یا مرکز مراقبتهای ویژه
مشغول به ارائه خدمات باشد .معیارهای خروج از مطالعه
شامل عدم رضایت شرکتکنندگان در مطالعه بود ،پرستاران
پارهوقت نیز از مطالعه خارج شدند .جهت گردآوری اطالعات
در این مطالعه از دو مقیاس شایستگی دلسوزی [ ]21و
پرسشنامه کیفیت زندگی حرفهای پرستاران [ ]24استفاده
شد.
ابزارهای پژوهش

 )1مقیاس شایستگی دلسوزی :این مقیاس که توسط لی
و سیمون [ ]21تهیه شد یک ابزار خود گزارشی برای
اندازهگیری میزان شایستگی دلسوزی از دید پرستاران است.
این ابزار شامل  17سؤال با سه عامل میباشد .این سه عامل
عبارتاند از :ارتباط (هشت آیتم ،بهعنوانمثال :من میدانم
که ارتباط با بیماران چگونه آنها را تشویق میکند)،
حساسیت (پنج آیتم ،بهعنوانمثال :من از بروز تغییرات در
وضعیت عاطفی بیماران کامالً آگاه هستم) و بینش (چهار
آیتم ،بهعنوانمثال :من به خاطر تجارب بالینی متنوعم ،دید
مثبتی نسبت به بیماران دارم) .نمرات مربوط به هرکدام از
سؤاالت از " 1کامالً مخالفم" تا " 5کامالً موافقم" درجهبندی
میشوند .نمره کلی پرسشنامه از میانگین نمرات تمام سؤاالت
به دست میآید .در پژوهش لی و سیمون [ ]21در تعیین
روایی آزمون ،میزان همبستگی درونی برای کل آزمون در
دامنهای از  0/31تا  0/65به دست آمد .همچنین روایی
همزمان از طریق همبستگی با مقیاس شایستگی هیجانی

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به بررسی ویژگیهای روانسنجی
یک ابزار و روش گردآوری دادهها توصیفی -ارزیابی ابزار با
رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی بود.
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اقدامات زیر انجام شد .بهمنظور تهیه و آمادهسازی پرسشنامه
روی پرستاران ایرانی از ترجمه مضاعف استفاده شد .بدین
منظور در ابتدا پرسشنامه توسط پژوهشگر به فارسی ترجمه
شد و سپس نسخه ترجمهشده و نسخه اصلی در اختیار یک
متخصص دکترای ادبیات زبان انگلیسی قرار گرفت .دو ترجمه
پس از نشست مشترک و رفع چالشها به فرم واحد تبدیل
شد و سپس توسط یک نفر از متخصصان روانسنجی ،یک
دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی و دو نفر از اساتید گروه
پرستاری مورد بازبینی قرار گرفت و ایرادهای احتمالی رفع
شد .در مرحله بعد ،نسخه ترجمهشده توسط همان متخصص
دکترای ادبیات زبان انگلیسی مجدداً به انگلیسی برگردانده
شد .پس از مطابقت نسخه ترجمهشده و نسخه اصلی،
اشکاالت موجود رفع گردید .قبل از اجرای نهایی ،بهمنظور
گرفتن بازخورد از شرکتکنندهها درباره دستورالعمل
پرسشنامه ،درک محتوای سؤاالت و رفع ایرادهای احتمالی
در مادهها ،نسخهی آمادهشده در قالب یک مطالعه مقدماتی
بر روی  10نفر از پرستاران که بهصورت نمونهبرداری در
دسترس انتخابشده بودند ،اجرا شد و درنهایت نسخه نهایی
جهت اجرا تهیه گردید.

[ ]25و مقیاس دلسوزی عاشقانه [ ]26بین  0/29تا  0/68به
دست آمد .بهعالوه پایایی با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ،
برای کل آزمون  0/91و برای خرده مقیاسهای ارتباط ،0/88
حساسیت 77 ،و بینش  0/73و پایایی باز آزمایی  0/80برآورد
شد.
 )2پرسشنامه کیفیت زندگی حرفهای :پرسشنامه کیفیت
زندگی حرفهای یک پرسشنامه  30سؤالی خود گزارش دهی
است که توسط استام ]24[ 1طراحی و ساخته شد .آیتمها بر
روی یک مقیاس  5درجه لیکرت درجهبندی میشوند .نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی ساختار سه عاملی شامل فرسودگی،
رضایت از دلسوزی و استرس تروماتیک ثانویه را به دست داد.
نمرات باالتر در هر خرده مقیاس نشاندهنده عالئم بیشتر
است .بااینحال نمرات خرده مقیاسها را نمیتوان برای
تعیین نمره کلی پرسشنامه جمع بست .آلفای کرونباخ برای
خرده مقیاسهای فرسودگی ،رضایت از دلسوزی و استرس
تروماتیک ثانویه به ترتیب  0/75 ،0/88و  0/81گزارش شد.
در مطالعه کیم ،هان و کیم ]27[ 2آلفای کرونباخ برای خرده
مقیاسهای ذکرشده به ترتیب  0/71 ،0/88و  0/77برآورد
شد .استام ( )24گزارش کرد که روایی سازه این پرسشنامه
در بیش از  200مطالعه تأییدشده است .در مطالعه استام
( )24برای تعیین روایی پرسشنامه از همسانی درونی
(همبستگی درون مقیاسی) استفاده شد .همبستگی درون
مقیاسی رضایت از دلسوزی با خرده مقیاسهای فرسودگی و
استرس تروماتیک ثانویه به ترتیب  -0/23و  -0/15گزارش
شد .بهعالوه همبستگی خرده مقیاس فرسودگی و استرس
تروماتیک ثانویه  -0/46برآورد شد .این پرسشنامه توسط
مختاری ،آهی و شریفزاده [ ]28مورداستفاده قرار گرفت .در
پژوهش این محققان 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 درمجموع  44/42درصد از واریانس کل
را تبیین کرد .میزان آلفای کرنباخ برای به ترتیب 0/76 ،0/84
و  0/64برآورد شد.

شیوه تحلیل دادهها

ضریب پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ و
روش باز آزمایی و روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه
(روایی محتوایی ،روش تحلیل عاملی اکتشافی ،روایی مالکی
و همسانی درونی) محاسبه شد .برای بررسی رابطه بین نمرات
شایستگی دلسوزی با نمره کیفیت زندگی حرفهای ضریب
همبستگی پیرسون بکار رفت [ .]30به عالوه روایی همگرا و
پایایی ترکیبی نیز تعیین شد [ .]31برای بررسی روایی
محتوایی به شکل کمی از دو ضریب نسبی روایی محتوا و
شاخص روایی محتوا استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس 322 .وپی.ال.اس 43.تحلیل شد.
نتایج

از مجموع  400پرسشنامهای که بین پرستاران توزیع شد،
بعد از بررسی و نمرهگذاری پرسشنامه ،آزمودنیهایی که به
بیش از  10درصد سؤاالت پاسخ نداده بودند حذف شدند و
درنهایت تعداد  330پرسشنامه واجد مالکهای الزم برای
تجزیهوتحلیل تشخیص داده شدند .از این تعداد  182نفر
( 55/15درصد) زن و  148نفر ( 44/85درصد) مرد هستند.

شیوه انجام پژوهش

دستورالعمل های موجود برای انطباق بین فرهنگی
ابزارها ،معموالً فرایندی چندمرحله ای شامل ترجمه،
بازترجمه و اطمینان یابی از هم ارزی مفهومی مقیاس ها را
پیشنهاد می کنند [ .]29در آماده سازی نسخه فارسی

1

Stamm
Han & Kim
)3.Statistical package for social science (SPSS-22
)4 Partial Least Squares (PLS.3
2.Kim,
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دامنه سنی آزمودنیها بین  21تا  52سال با میانگین
سنی  31/23 ± 5/83بود .از مجموع  330نفر آزمودنی 20
نفر ( 6/06درصد) زیر  25سال 94 ،نفر ( 28/49درصد) بین
 25تا  30سال 125 ،نفر ( 37/88درصد) بین  31تا  35سال،
 62نفر ( 18/78درصد) بین  36تا  40سال و  29نفر (8/79

آیتم
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
شششم
هفتم
هشتم
نهم

ضریب نسبی روایی محتوا
0/67
0/83
0/83
0/67
0/67
0/67
0/67
0/83
0/67

غزاله نيرومندان و قاسم آهي

درصد) باالی  40سال سن دارند.
در ابتدا روایی محتوایی با استفاده از دو ضریب نسبی
روایی محتوا 1و شاخص روایی محتوا 2محاسبه شد .شاخص
های روایی محتوایی با استفاده از فرمول های زیر محاسبه
شد:

جدول  .1شاخص های روایی محتوایی
ضریب نسبی روایی محتوا
آیتم
شاخص روایی محتوا
1/00
دهم
0/83
0/67
یازدهم
0/92
0/67
دوازدهم
0/83
0/67
سیزدهم
0/83
چهاردهم 1/00
0/92
1/00
پانزدهم
0/92
1/00
شانزدهم
0/83
0/83
هفدهم
1/00
0/92

آنگونه که در جدول  1مشخص است شاخص های روایی
تایید کننده روایی محتوایی آیتم های پرسشنامه است .میزان
مطلوب ضریب نسبی روایی محتوا در این پژوهش (با 12
پرستار متخصص)  0/62و شاخص روایی محتوا  0/79در نظر
گرفته شد.
جهت پاسخگویی به این سؤال ،پاسخهای افراد
موردبررسی به  17آیتم پرسشنامه مورد تحلیل عاملی قرار
گرفت .ابتدا جهت بررسی مناسبت و کفایت نمونه جهت انجام
تحلیل عاملی آزمون کرویت بارتلت و شاخص کیسر-الکین3بر

شاخص روایی محتوا
1/00
0/83
0/92
0/92
1/00
0/92
1/00
1/00

رویدادهها انجام شد .بر اساس اطالعات جدول  2مقدار
شاخص کیسر-الکین در نمونه موردبررسی ( )0/82میباشد.
طبق نظر کیسر و سرنی 4وقتی مقدار شاخص کیسر-الکین
بزرگتر از  0/6باشد ،بهراحتی میتوان تحلیل عاملی انجام
داد و هر چه این مقدار بزرگتر باشد نمونه مناسبتر است .با
توجه به مقدار عددی شاخص کیسر-الکین ( )0/82میتوان
گفت که نمونه جهت انجام تحلیل عاملی مناسب میباشد.
همچنین آزمون بارتلت نشان داد که ماتریس همبستگی
دارای اطالعات معنیدار میباشد و شرایط الزم جهت تحلیل
1

)Content validity ratio (CVR
)Content validity index (CVI
)3 Kaiser – Olkin Measure (KOM
4 Kaiser & Cerney
2
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عاملی وجود دارد.
جدول  .2نتایج آزمون کرویت بارتلت و شاخص کیسر-الکین جهت تعیین کفایت و مناسبت دادهها جهت تحلیل عاملی
0/82
Kaiser – Olkin Measure of sampling adeqency
Bartletts Test of Approx. Chi – squre Sphericity 2421/96
df
136
sig
0/000

با توجه به اینکه نتایج آزمون بارتلت مناسبت نمونه را جهت
تحلیل عاملی تأیید نمود ،تحلیل عاملی با روش مؤلفههای
اصلی با چرخش واریماکس بر رویدادههای حاصل از
پاسخهای نمونه موردبررسی ( 330نفر) به  17آیتم مقیاس
مجموع بارهای چرخش دادهشده
کل
واریانس تراکمی درصد واریانس
3/390
19/942
19/942
3/156
18/563
38/505
2/656
15/091
53/596
1/227
7/221
60/816

شایستگی دلسوزی زا انجام شد .با توجه به جدول  4 ،3عامل
با مقادیر ارزشهای باالتر از یک مشخص شد که درمجموع
 60/82درصد از کل واریانس پرسشنامه را تبیین کردند.

جدول  .3استخراج مجموعه عوامل اولیه
مجموع بارهای چرخش داده نشده
کل
واریانس تراکمی درصد واریانس
5/327
31/337
31/337
2/595
15/267
46/604
1/325
7/791
54/395
1/092
6/421
60/816

با مراجعه به نمودار اسکری  1و همچنین ساختار عاملی
استخراجی در پرسشنامه اصلی لی و سیمون ( 3 )21عامل

مقادیر ویژهماتریس همبستگی
واریانس تراکمی درصد واریانس
31/337
31/337
15/267
46/604
7/791
54/395
6/421
60/816
5/530
66/347
5/147
71/494
4/501
75/995
4/157
80/152
3/858
84/009
3/156
87/166
2/578
89/743
2/307
92/050
2/143
94/193
2/092
96/285
1/718
98/003
1/255
99/258
0/742
100/00

کل
5/327
2/595
1/325
1/092
0/940
0/875
0/765
0/707
0/656
0/537
0/438
0/392
0/364
0/356
0/292
0/213
0/126

مؤلفه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

مدنظر قرار گرفت .این سه عامل روی همرفته  53/60درصد
از واریانس کل آزمون را تبیین میکند.

نمودار .1اسکری
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جدول  .4عوامل چرخش یافته
ساختار عاملی پژوهش لی و
ساختار عاملی پژوهش حاضر
سیمون
عامل
عامل سوم عامل دوم عامل اول
عامل سوم عامل دوم
اول
0/676
0/783
0/669
0/779
0/683
0/771
0/635
0/620
حذف شد
0/571
0/650
0/452
0/619
0/360
0/616
0/334
0/590
0/719
0/827
0/602
0/417 0/478
0/506
0/693
0/475
0/633
0/351
0/300
0/818
0/616
0/911
0/591
0/908
0/404
0/842
0/310

تحلیل عوامل دادهها پس از  5چرخش (از نوع واریماکس)
به بهترین ساختار عاملی رسید.
طبق نتایج جدول :4
عامل اول با ارزش عاملی برابر با  Eig= 5/327و  7آیتم
 33/34درصد از واریانس را تبیین کرد (سؤالهای ،3 ،2 ،1
.)8 ،7 ،5 ،4
عامل دوم با ارزش عاملی برابر با  Eig= 2/595و  5آیتم
 15/27درصد از واریانس را تبیین کرد (سؤالهای ،10 ،9
.)13 ،12 ،11
عامل سوم با ارزش عاملی برابر با  Eig= 1/325و  4آیتم
 7/79درصد از واریانس را تبیین کرد (سؤالهای ،15 ،14
.)17 ،16
سؤال  5روی عامل چهار بارگذاری و بنابراین حذف شد.
سؤال  8نیز روی عامل اول و چهارم بارگذاری شد و به عامل
با بار بزرگتر (عامل اول) اختصاص یافت.

ارتباط
حساسیت
بینش
کل پرسشنامه

جدول  .5نتایج ضریب آلفای کرنباخ عوامل بهدستآمده
مطالعه حاضر
مطالعه حاضر
تعداد مؤلفه
7
5
4
16

باز آزمایی
0/71
0/69
0/79
0/78

آیتمها
آیتم اول
آیتم دوم
آیتم سوم
آیتم چهارم
آیتم پنجم
آیتم ششم
آیتم هفتم
آیتم هشتم
آیتم نهم
آیتم دهم
آیتم یازدهم
آیتم دوازدهم
آیتم سیزدهم
آیتم چهاردهم
آیتم پانزدهم
آیتم شانزده
آیتم هفدهم

مقیاسهای پرسشنامه در جدول  5ارائهشده است .ضرایب
پایایی به شیوه باز آزمایی به فاصله یک ماه و بر روی یک
نمونه  25نفری از جامعه هدف برای عامل اول (ارتباط)
 ،α=0/74برای عامل دوم (حساسیت)  α= 0/69و عامل سوم
(بینش)  α= 0/80برآورد شد .همچنین میزان آلفای کرنباخ
برای عامل اول با  7آیتم برابر با  ،α=0/81عامل دوم با  5آیتم
 α=0/76و برای عامل سوم با  4آیتم برابر با  α= 0/90محاسبه
شد .ضرایب همسانی درونی در دامنه  0/76تا 0/90
نشاندهنده همسانی درونی باالی مقیاس شایستگی دلسوزی
است .همچنین پایایی مرکب و روایی واگرای پرسشنامه
محاسبه شد .محققان [ ]31معتقدند مقدار میانگین واریانس
استخراج شده 1باالی  0/50روایی همگرای قابل قبول را نشان
می دهد ،همچنین مقدار پایایی ترکیبی 2باالتر از  0/7نشانگر
پایایی قابل قبول است .با توجه به شاخص های ارایه شده در
جدول  5می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از روایی واگرا
و پایایی ترکیبی الزم برخوردار است.

نامگذاری عوامل بهدست آمده
نامگذاری عوامل بهدستآمده با توجه به محتوای سؤاالت
هر عامل صورت و مراجعه به عوامل پرسشنامه اصلی در
پژوهش لی و سیمون [ ]21انجام گرفت .عامل اول
بهدستآمده دقیقاً شبیه عامل اول بهدستآمده در مطالعه لی
و سیمون [ ]21بود ،با این تفاوت که در پژوهش حاضر سؤال
 6حذف شد .با توجه به محتوای سؤاالت این عامل "ارتباط"
نامگذاری شد .عامل دوم این پژوهش دقیقه شبیه عامل دوم
مطالعه لی و سیمون [ ]21بود و "حساسیت" نامگذاری شد.
با این تفاوت که سؤال  11روی عامل اول نیز بار داشت .عامل
سوم این پژوهش نیز دقیقه شبیه عامل سوم مطالعه لی و
سیمون [ ]21بود و "بینش" نامگذاری شد.
بهمنظور برآورد پایایی آزمون از روش باز آزمایی ،آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی استفادهشده است .ضرایب پایایی به
شیوه باز آزمایی و ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده

عامل
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آلفای کرنباخ
0/81
0/76
0/90
0/85

روایی واگرا
0/56
0/52
0/76
0/58

پایایی ترکیبی
0/84
0/78
0/93
0/95

مطالعه لی و سیمون
آلفای کرنباخ
0/88
0/77
0/73
0/91

)Average variance extracted (AVE
)Composit reliability (CR
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از روایی به شیوه همسانی درونی خرده مقیاسها است.
بهعالوه همبستگی باالی خرده مقیاسها با نمره کلی آزمون
تأییدی دیگر بر این فرض است.

جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی سازه (بررسی
ساختار عاملی ،روایی مالکی و همسانی درونی) استفاده شد.
آنگونه که در باال اشاره شد نتایج تحلیل عاملی اکتشافی،
ساختار سه عاملی را مشخص کرد که رویهمرفته 53/60
درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کردند .این عوامل با
توجه به محتوای سؤاالت نامگذاری شدند .روایی مالکی
پرسشنامه از طریق همبستگی با مؤلفههای کیفیت زندگی
حرفهای موردبررسی قرار گرفت (جدول .)6

بحث و نتیجهگیری

برای تعیین ساختار عاملی مقیاس شایستگی دلسوزی
مورد تجزیهوتحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت .نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی سؤاالت پرسشنامه وجود  4عامل را نشان داد
که رویهمرفته  60/82درصد از کل واریانس پرسشنامه را
تبیین میکردند .با توجه به نمودار اسکری و ساختار عاملی
پژوهش لی و سیمون [ ]21ساختار  3عاملی در نظر گرفته
شد .این سه عامل روی همرفته  53/60درصد از واریانس کل
آزمون را تبیین میکند .در پژوهش لی و سیمون [ ]21نیز
سه عامل کشف شد که به ترتیب  18/563 ،19/942و
 15/019از واریانس را تبیین میکرد .این سه عامل
رویهمرفته  53/60از واریانس کل را تبیین میکرد .عامل
اول ارتباط نام گرفت .استخراج این عامل با یافته پژوهش لی
و سیمون [ ]21همسو میباشد ،ارتباط یا رابطه بیانگر ابراز
مهربانی و دلسوزی نسبت به بیماران و خانوادههای آنهاست.
مؤلفههای فرعی این عامل عبارتاند از ارتباط عاطفی و دانش
بهدستآمده از طریق آموزش و تجربه [مشارکت مداوم در
آموزش بهمنظور توسعه روابط بین فردی تخصصی] .توانایی
برای ترکیب مؤثر مهارتهای شناختی ،عاطفی و روان
حرکتی ،قابلیتهای عملی پرستاران را هنگام نیاز به خدمات
مراقبتی افزایش میدهد [ ]32به پرستاران یک احساس
خودکفایی میدهد و این احساس خودکفایی پرستاران را در
کمک به بیماران خالقتر میسازد و میتوانند تصمیمهای
کارآمدتر بگیرند [ .]33عالوه بر این عامل رابطه نیاز به حفظ
فاصله حرفهای با بیماران و خانوادههای آنان دارد تا پرستاران
بتوانند دلگرمی و حمایت عاطفی موردنیاز بیماران را برای
آنان فراهم کنند.
1
دیوار و نوالن [ ]6در بررسی مراقبتهای دلسوزانه بیمار
محور و با تکیهبر رابطه میان بیماران و پرستاران بیان کردند
که مکالمات محبتآمیز و قدرشناسانه میان بیماران و
پرستاران ،مراقبتهای دلسوزانه از بیماران را تسریع میکند
و کیفیت این مراقبتها را افزایش میدهد .عالوه بر این ،آنها
گزارش نمودند که وجود اینگونه مکالمات ،رابطه میان بیمار
و پرستار را به رابطهای درمانی تبدیل میکند؛ بنابراین
پرستاران میتوانند با توجه نشان دادن به این مسئله که این
بیماران چه کسانی هستند ،چه چیزی برای آنها اهمیت دارد
و چه احساسی درباره تجربیاتشان دارند ،رابطهای دلسوزانه با

جدول  .6ماتریس همبستگی بین نمره شایستگی دلسوزی و مؤلفههای کیفیت
زندگی حرفهای
شایستگی دلسوزی
عامل
**-0/36

فرسودگی

**

-0/24

استرس تروماتیک ثانویه

**0/37

رضایت از دلسوزی

آنگونه که در جدول  6مشخص است همبستگی بین
نمره شایستگی دلسوزی با مؤلفههای فرسودگی و استرس
تروماتیک ثانویه منفی و با رضایت از دلسوزی مثبت است.
همبستگیها در سطح آلفای  0/01معنیدار است
(.)p > 0/01
همچنین برای تعیین روایی پرسشنامه از طریق همسانی
درونی آزمون (محاسبه همبستگی بین نمرات خرده مقیاسها
با نمره کل آزمون ،جدول  )7موردبررسی قرار گرفت .به لحاظ
نظری نمرات خرده مقیاسها باید با نمره کل آزمون
همبستگی زیادی داشته باشند زیرا فرض بر این است که همه
آنها رویهم حوزه رفتاری واحدی را میسنجند .بهعالوه
خرده مقیاسها نباید باهم همبستگی باالیی داشته باشند زیرا
در چنین حالتی فرض میشود که همه آنها یکچیز را
اندازهگیری میکنند و لذا تکراری هستند [.]29
جدول  .7ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
حساسیت
ارتباط
نمره کلی آزمون
عامل
1
نمره کلی آزمون
1
**0/76
ارتباط
حساسیت

**0/77

**0/45

بینش

**0/81

**

0/24

بینش

1
**

0/26

1

آنگونه که در جدول  7مشخص است :بین عامل اول،
دوم و سوم همبستگی مثبت و معنیدار ولی پایین دارد.
درحالیکه همبستگی بین نمره کلی آزمون و عامل اول ،دوم
و سوم بسیار باال است و این همبستگیها در سطح آلفای
 0/01معنیداری قرار گرفت .آنگونه که مشخص است
همبستگیهای پایین محاسبهشده بین خرده مقیاسها حاکی
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مارتیال ]38[ 4گزارش کردند که بیماران مراقبتهایی را
دلسوزانه میدانند که در آن رفتار توأم با احترامی با بیماران
میشود ،اطالعات بیماران برای به دست آوردن شناخت بهتر
وضعیت آنها جمعآوری میگردد و بیماران در فرایند درمان
و برنامههایی مراقبتی ،مشارکت داده میشوند .این کار
نیازمند بینشی است که از دانش حرفهای ،تجربیات بالینی
مختلف ،تحصیالت و آموزش شغلی به دست میآید .برای،
ابرین ،کیرتون ،زابارو و کریستنسن ]39[ 5یک برنامه آموزش
شغلی برای پرستاران ارائه نمودند که شامل محتوایی
دستوری برای افزایش بینش پرستاران بوده و درک عمیق
وضعیت بیماران را برای آنها میسر میسازد.
ضرایب پایایی با روش باز آزمایی و روش آلفای کرنباخ
برای محاسبه پایایی مقیاس شایستگی دلسوزی استفاده شد.
باثباتترین خرده مقیاس بینش ( )0/90بود و کمترین ضریب
برای خرده مقیاس حساسیت ( )0/76به دست آمد؛ به عبارتی
دامنه مقادیر ضریب آلفای کرونباخ از  0/76تا  0/90بود .در
همین راستا در پژوهش لی و سیمون [ ]21با توجه به میزان
همبستگی درونی و با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ ،برای
کل آزمون  0/91و برای خرده مقیاسهای ارتباط ،0/88
حساسیت 77 ،و بینش  0/73به دست آمد.
برای بررسی روایی مقیاس عالوه بر تحلیل عاملی
اکتشافی همسانی درونی آزمون و روایی مالکی نیز
موردبررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش در این زمینه نشان داد
که همبستگی بین نمره شایستگی دلسوزی با مؤلفههای
فرسودگی و استرس تروماتیک ثانویه و با رضایت از دلسوزی
مثبت است .همچنین مشخص شد که نمرات خرده مقیاسها
با نمره کل آزمون همبستگی زیادی داشتند .در پژوهش لی
و سیمون [ ]21در تعیین روایی آزمون میزان همبستگی
درونی برای کل آزمون در دامنه  0/31تا  0/65به دست آمد.
همچنین در پژوهش لی و سیمون [ ]21روایی همزمان
مقیاس با مقیاس شایستگی عاطفی ،مقیاس عشق شایسته و
چکلیست پاسخدهی بین فردی محاسبه شد که دامنه از
 0/29تا  0/68به دست آمد .مطالعات مربوط به نقش
فاکتورهای مرتبط با عملکرد و شایستگی در حرفه پرستاری
بر ویژگیهای مرتبط با کار ازجمله استرس شغلی ،رضایت
شغلی و ویژگیهای جمعیت شناختی متمرکزشدهاند [40؛
 .]41سایر مطالعات مربوط به این حیطه ارتباط شایستگی
پرستاران را با متغیرهایی مانند استرس شغلی و رضایت شغلی

آنها برقرار کنند.
عامل دوم حساسیت نام گرفت .حساسیت بیانگر تشخیص
عواطف بیماران (از طریق مشاهده دقیق) و واکنش نشان
دادن به تغییرات ایجادشده در وضعیت آنان است .رافائل1
[ ]34بیان نمود که تسلی دادن به بیمار نیازمند داشتن
حساسیت دلسوزانه نسبت به مشکالت و عواطف بیمار است.
عالوه بر این ،هالدورسدوتیر [ ]20بیان نمود که بهعنوان
بخشی از شایستگی دلسوزی ،پرستاران نبایستی به بیماران و
خانوادههایشان فقط توجه کنند ،بلکه بایستی در گوش دادن
و واکنش نشان داده به صحبتهای آنان نیز فعال باشند.
رفتارهای پیشنهادشده در این زمینه عبارتاند از
خوشبرخورد و مهربان بودن با بیمار و خانوادهاش ،گذراندن
زمان با بیماران و عمیقاً و صادقانه نگران بیمار بودن .پرستاران
برای بهبود مهارتهای مرتبط با حساسیت در خود ،بایستی
توانایی توجه کامل داشتن به بیمار و مراقبت از او را در خود
توسعه دهند .همچنین برآوردن بدون معطلی نیاز بیماران،
گوش دادن فعاالنه به آنها و ایجاد طرحی احتمالی برای
مقابله با مشکالتی که ممکن است بیماران در آینده با آن
روبرو شوند ،نیز در این زمینه ضروری است.
عامل سوم هم بینش نامیده شد .در پژوهش لی و سیمون
[ ]21نیز این بعد بهعنوان عامل سوم کشف گردید .بینش به
توانایی در درک کامل بیمار و پی بردن همهجانبه به نیازها و
شرایط او ،بر اساس دانش حرفهای اشاره دارد .این آگاهی
عمیق از نیازهای بیمار ،بر همدلی که خود با میل صادقانه و
دلسوزانه برای کمک به دیگران در تسکین دردهایشان رابطه
دارد ،مبتنی است [ .]35مؤلفههای فرعی بینش عبارتاند از
رویکرد احترامآمیز در حین رسیدگی به نیازهای بیماران و
خودکنترلی جهت مدیریت عواطف خود پرستاران در حین
مراقبت از بیماران .یانگ ]36[ 2گزارش نمود که ویژگیهایی
نظیر درک بیماران و پی بردن به نیازهای آنها از شایستگی
پرستاری ناشی میشوند .بههرحال ،پرستاران بهمنظور فراهم
آوردن مراقبتهای دلسوزانه ،بایستی از بینش کافی در
تشخیص عواطف بیاننشده و تغییرات ایجادشده در وضعیت
بیماران و واکنش نشان دادن به این تغییرات و عواطف
برخوردار باشند .بارنل ]37[ 3بیان نمودند که پرستاران
بایستی با ارج نهادن به این مسئله که بیماران نیز انساناند،
عمیقاً به آنها احترام بگذارند و خدمات و مراقبتهای درمانی
سفارشیسازی شده در اختیار آنها قرار دهند .الون ،روزن و
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]48[  فعالیت تأملی،]47[  نیازهای انگیزشی،]46 ،45[
.گزارش کردهاند
بااینحال این پژوهش دارای محدودیتهایی ازجمله عدم
همکاری سازمانهای مسئول جهت ارائه آمار دقیق پرستاران
 محدودیت دیگر استفاده از.تحت پوشش است
 در اینگونه موارد امکان،پرسشنامههای مداد کاغذی بود
کجفهمی سؤاالت و محتوای آنها و سوگیری در پاسخ دادن
 پیشنهاد میشود برای تأیید اعتبار.به آزمونها وجود دارد
 تأیید دوباره با کمک کارشناسان حوزه،محتوایی این مقیاس
شایستگی و بیمارانی که مراقبتهای دلسوزانه را در شرایط
 در این پژوهش ویژگیها.درمانی دریافت کردهاند انجام شود
 در، بااینوجود.و ابعاد شایستگی دلسوزی شناسایی شدند
پژوهشهای آتی بایستی برنامههای آموزشی و مداخالت
پرستاری الزم برای افزایش شایستگی دلسوزی در پرستاران
 دلسوزی بهعنوان یک شایستگی جدید در شغل.توسعه یابند
پرستاری هم برافزایش رضایت بیماران و هم بر بهبود خدمات
- پیشنهاد میشود تالش، بنابراین،پرستاری تأثیر میگذارد
های منسجمی برای افزایش شایستگی دلسوزی در پرستاران
 یافتههایی این پژوهش میتوانند بهعنوان منبع.انجام شود
اولیه برای ارزیابی و آموزش نیروی انسانی شاغل در بخش
 بدان معنا که شایستگی دلسوزی.پرستاری بهکاربرده شوند
پرستاران نسبت به بیماران میتواند تقویت شود و با استفاده
-از مقیاس شایستگی دلسوزی ارائهشده در این پژوهش اندازه
گیری گردد؛ بنابراین این مقیاس میتواند بهعنوان نقطهی
شروع برای ارائه آموزشهای الزم جهت افزایش شایستگی
.دلسوزی بهکاربرده شود
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پیوست

مقیاس شایستگی دلسوزی
پرستار زحمت کش ،از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار داده اید سپاسگزاریم .عبارات زیر مربوط به رفتار ،افکار و احساسات شما
در محیط کار و در عمدتا در ارتباط با بیماران می باشد .لطفا در هر مورد ،نظرتان را به صورت یک مقیاس  5درجه ای از کامال
موافقم تا کامال مخالفم مشخص نمایید.
کامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامال مخالفم

عبارات

1

مي توانم دلسوزی خودم را نسبت به بيماران ،از طريق ارتباط با آنها بيان نمايم.

5

4

3

2

1

2

نسبت به اينکه چگونه ارتباط با بيماران مي تواند آنها را تشويق کند ،آگاه هستم.

5

4

3

2

1

3

برای ايجاد حال خوب در بيماران شوخ طبع هستم.

5

4

3

2

1

4

بيماران ،مسائل و مشکالت مهم بيماری شان را برای من در ميان مي گذارند

5

4

3

2

1

5

هنگام ارتباط با بيماران ،با تظاهرات غير کالمي مناسب به آنها پاسخ مي دهم.

5

4

3

2

1

6

در دوره های آموزشي به منظور ايجاد و يادگيری مهارتهای ارتباطي بين فردی در ارتباط با بيماران ،همکالسي ها و غيره شرکت مي
کنم.

5

4

3

2

1

7

مي توانم حمايتِ عاطفيِ الزم را برای بيماران ،به نحو مناسبي ارائه دهم.

5

4

3

2

1

8

در گفتار و رفتارم مواظب هستم تا به احساسات بيمارانم ،آسيب وارد ننمايم.

5

4

3

2

1

9

هميشه به آنچه بيماران مي گويند ،توجه مي کنم.

5

4

3

2

1

10

بي درنگ به نياز توجه بيماران پاسخ مي دهم.

5

4

3

2

1

11

نسبت به عقايد ديگران بردباری دارم.

5

4

3

2

1

12

من به خوبي از تغيير در وضعيت عاطفي بيماران آگاه مي شوم.

5

4

3

2

1

13

به خاطر گستردگي تجارب باليني ام ،نسبت به بيماران احساس شهودی دارم.

5

4

3

2

1

14

در مالحظات هر بيمار ،ويژگي های شخصيتي شان را مي پرسم و با توجه به آنها ،مراقبت های ويژه ارائه مي دهم.

5

4

3

2

1

15

به بيمارانم ،بدون اينکه تحت تأثير موقعيت های چالشي شخصي قرار بگيرم ،توجه مي کنم.

5

4

3

2

1

16

به خوبي مي توانم با مشکالت بيماران همدلي نمايم.

5

4

3

2

1
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