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 دهيچک
مطالعنه  . ي مختلف را داشته باشنند ها م مراقبت از بیمار بايد توانايي برقراري ارتباط با بیماران از فرهنگعنوان خط مقده پرستاران ب :زمينه و هدف

 .بررسي رابطه هوش فرهنگي با تعامل اجتماعي در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشكي صورت گرفتحاضر به منظور 

. دانشگاه علوم پزشكي شهر کرمان در آن شرکت کردنند  نفر از کادر پرستاري 352اي توصیفي همبستگي است که تعداد  اين پژوهش مطالعه :روش

راکندگي هاي مرکزي و پ آوري با استفاده از شاخص بود، و اطالعات پس از جمع ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه هوش فرهنگي و تعامل اجتماعي

 .و تحلیل قرار گرفت و واريانس يكطرفه مورد تجزيه تي يها ضريب همبستگي و آزمون

میانگین نمره . و در حد متوسط بوده است23/03(± 22/23) نتايج به دست آمده نشان داد که میانگین نمره هوش فرهنگي کادر پرستاري  :ها يافته

عي کادر پرستاري رابطه همچنین بین میانگین نمره هوش فرهنگي و تعامل اجتما. و در سطح پايیني بوده است 03/02(± 00/2)تعامل اجتماعي آنان 

. باالتر بود ها تري داشتند نمره تعامل اجتماعي نیز در آناين پرستاراني که هوش فرهنگي بیشبنابر(. > 110/1P. )مثبت و معناداري وجود داشته است

 .دکه نمره کلي هوش فرهنگي و تعامل اجتماعي در مردان باالتر از زنان بوشد همچنین در نتايج اين پژوهش مشخص 

افنزايش هنوش    بنراي ريزي و انجام مداخالت حین خدمت و توجه بیشتر در طنو  تحصنیل    حاصل از پژوهش برنامه با توجه به نتايج :گيری نتيجه

کیفیت یجه مراقبت با ثیرگذار بوده و در نتأتواند بر ارتباط بین بیمار و پرستار ت رسد، که مي فرهنگي و تعامل اجتماعي دانشجويان ضروري به نظر مي

 .شوده باالتري ارائ
 

 اجتماعي، کادر پرستاري، هوش فرهنگي آموزش پرستاري، روابط :ها کليد واژه
 

 مقدمه
پرستاران در انجام امور روزمره و ارتباطات کاري خود، با بیماران داراي 

هاي فرهنگي مختلف مواجه هستند و بايد بتوانند با در نظر گنرفتن   زمینه

رفع نیازهاي بهداشتي و درماني آنها  براياط مناسبي را ها، ارتب اين تفاوت

به عبارت ديگر، اين باور اساسي بايد در پرستاران ايجاد شنود  . کنندبرقرار 

اساسني   يهنا  مهنارت  از صنحیح، يكني   که توانايي تعامل و برقراري ارتباط

ها مسنتلزم   ها و شايستگي داشتن اين توانايي .(0)باشد مي اجتماعي زندگي

 . بهره مندي از هوش فرهنگي است

 بنا  زينادي  بسیار ارتباط که است هوش از فرهنگي نوعي هوش

مفهوم هوش  .(2)هاي متنوع دارد کاري داراي فرهنگ هاي محیط

ن دو اين . فرهنگي براي نخستین بار توسط ارلي و انگ مطرح شند 

محقق، هنوش فرهنگني را قابلینت ينادگیري الگوهناي جديند در       

هاي رفتاري درست به اين الگوها  هاي فرهنگي و ارائه پاسخ تعامل

 عالوه بر اين، هوش فرهنگي به عنوان استعداد .(3)اند تعريف کرده

و درک مطلوب  مختلف هاي محیط در توانايي و مهارت به کارگیري

ها در بسنتر   ها، تعقل گرايي و درک انسان تنوعات فرهنگي، ارزش

ها به عنوان هوش فرهنگي تعريف شده  فرهنگ و تفاوت رفتاري آن

 .(0)است

 هنوش  از متفناوت  فرهنگني  نويسنند، هنوش   آننگ مني   و ارلي

افراد زيادي با داشتن بهره هوشي بناال و   .است عاطفي و اجتماعي

مهارت اجتمناعي مناسنب در تعنامالت اجتمناعي خنود شكسنت       

 ، که دراستفرهنگي  هوش بودن پايین آن اصلي اند که علت خورده

 و عالئنم  توان مي زحمت به جديد فرهنگي هاي موقعیت با مواجهه

 چننین  تندوين  .ارتبناط شناسنايي کنرد    برقنراي  بنراي  هاي نشانه
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 آن با تعامل اجتماعيارتباط : پرستاري کارکنانهوش فرهنگي در 

 223/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 بااليي فرهنگي هوش از که آيد مي بر کساني عهده از چارچوبي تنها

البته بايد گفت که هوش فرهنگي افراد ذاتني   .(5)باشند برخوردار

  .(2)استنیست و قابل يادگیري 

هناي   امروزه هوش فرهنگي ابزاري الزم براي مديران است تا بنا گنروه  

 .(0)کننند کنندگان و ساير افراد ارتبناط برقنرار    مختلف کارمندان، مراجعه

همچنین مديران پرستاري براي کسب موفقیت و مؤثر بودن نیاز به داشتن 

 .(2)وش فرهنگي و عاطفي بااليي دارنده

 در و زمنان  طو  در افراد و است تكرار شونده فرآيندي اجتماعي تعامل

يي هنا  موقعیت وجود، اين با .يابند مي دست اعتماد به با ديگران تعامل حین

 را هنا  آن کنند کنه   اعتمناد  افرادي يا فرد به است مجبور فرد که دارد وجود

، ها موقعیت اين از يكي .رداتفاقي دا جنبه ها، آن با او آشنايي يا و شناسد نمي

  . (3)است پرستار و بیمار بین رابطه

هايي است که به دلیل وجود شنرايط   بیمارستان يكي از ارگان

هناي   هاي متنوع و بیماران مختلف بنا فرهننگ   خاص مانند بخش

باشد  فاوت هوش فرهنگي پرسنل شاغل در آن مورد اهمیت ميمت

و محققان باور دارند که هوش فرهنگي پرستاران و درمنانگران بنا   

توانند باعن     ي که دارد مني مؤثراثرات مثبت و قدرت هدايتگري 

انجمننن  .(01)پیامنندهاي درمنناني بهتننري بننراي بیمنناران شننود  

المللي پرستاران، کنفدراسنیون بنین المللني ماماهنا و سناير       بین

متخصصان، از پرستاران و ماماها انتظار دارند که از بیماران بدون 

که اين امر نیازمنند برقنراري    کنندتوجه به نوع فرهنگ، مراقبت 

تعامنل در پرسنتاري از    .(0)ارتباط و تعامل مناسب با بیمار است

هاي اصلي مراقبت و امري غیرقابل اجتناب است و بسیاري از  جنبه

 که طوري ايه تعامل بنا نهاده شده است؛ بههاي پرستاري بر پ نظريه

 اند، و تا زماني کنه  بیمار تعريف کرده با تعامل براساس را مراقبت

 وي از توانند  نمي کند، برقرار بیمار با مناسبي تعامل نتواند پرستار

 .(00)کند مراقبت

بیمار يكني  پرستار و  مؤثرهمچنین ثابت شده است که تعامل 

کننده کیفیت مراقبت اسنت و سنطح اضنطراب و     از فاکتور تعیین

کمپبنل و همكناران    .(02)دهد افسردگي را در بیماران کاهش مي

معتقدند که در هم آمیختن هنوش فرهنگني و تعامنل پرسنتاران      

ها  بسیار با اهمیت است، و امروزه پرستاران نماد بسیاري از فرهنگ

  .(03)ها هستند و قومیت

اي که بنه   نظريه ،نظريه پرستاري بین فرهنگي مادلین لنینگر

 ،هاي ارائه شنده توسنط پرسنتار بسنتگي دارد     ارتباطات و مراقبت

باورها و سوابق بیمار را به طور فعنا  در هنر مرحلنه از     ،ها ارزش

شود در مواردي که پرستار اين شنانس   فرآيند پرستاري شامل مي

توجه بنه شنیوه مراقبنت درک شنده     را دارد که راحتي بیمار را با 

از جاننب بیمنار    مؤثراي و  پرستار بايد به طور حرفه ،افزايش دهد

هناي   اين کار را دنبا  کند و هرگونه تالشي را براي درک انگینزه 

پرستاران در سراسر . (00)هاي او بدون قضاوت انجام دهد خواسته

اي که  ويژگي ،ارندکشور بايد در جهت شايستگي فرهنگي گام برد

مراقبت پرستاري را در کشوري کنه دائمناد در حنا  تریینر اسنت      

پرستاري فرافرهنگي که توسط مادلین  ،در نتیجه. دهد افزايش مي

کلیند بنازکردن صنالحیت فرهنگني در      ،لنینگر تعريف شده است

هاي بهداشتي براي ملتي با چنین گذشته تناريخي   محیط مراقبت

اما با توجه به اين واقعیت کنه   ؛متنوع استغني و آينده فرهنگي 

هنناي پرسننتاري فقننط در دوران  هننا و منند  واحنند درسنني نظريننه

شنود و کنادر پرسنتاري     تحصیالت تكمیلي پرستاري تدريس مني 

هاي کشور که اکثرا با مدرک ديپلم بهیاري و  شاغل در بیمارستان

 يا کارشناسي پرستاري مشرو  به کار هستند با اين مد  آشنايي

ندارند در اين پنژوهش تنهنا بنه مفهنوم هنوش فرهنگني در اينن        

 .پرستاران و ارتباط آن با تعامل اجتماعي پرداخته شد

کنند کنه در مطالعنه منروري      گزارش مني  2102آت در سا  

هنوش فرهنگني در    2111-2105هاي  صورت گرفته در بین سا 

اي بسیار اهمیت دارد و الزم اسنت کنه سنطح     مطالعات بین حرفه

هاي مختلف مورد  وش فرهنگي کارمندان در محیط کار در حرفهه

نويسنید کنه تعامنل بنا      مني طنوالبي نینز    .(00)مطالعه قرار گیرد

هاي مختلنف نیناز بنه ارتباطنات مناسنب دارد و بنه نظنر         فرهنگ

با  .(02)اين ارتباط مفید باشدرسد هوش فرهنگي در استحكام  مي

توان گفت که با وجنود اينن کنه تحقیقنات      توجه به اين موارد مي

نجنايي  آمشابهي در ايران در اين زمینه به انجام رسیده است و از 

که مفاهیم هوش فرهنگي و تعامل اجتماعي تحنت تنأثیر محنیط    

ها و حتي خصوصات فنردي   تنوع فرهنگي و خرده فرهنگزندگي، 

قرار دارد بنابراين انجام اين تحقینق در منناطق مختلنف     ها انسان

تواند از نتايج متفاوتي برخوردارد باشد، کنه در کناربرد نتنايج     مي

اينران داراي تننوع فرهنگني متفناوتي     . تواند تأثیر گذار باشند  مي

ايي است که افراد از منناطق  باشد و کرمان نیز از جمله شهره مي

با توجه به اين که . مختلف در آن مشرو  به کار و زندگي هستند

هستند که در  ميکه هوش فرهنگي و تعامل اجتماعي هر دو مفهو

پرستاري از اهمینت زينادي برخنوردار هسنتند و اهمینت هنوش       

فرهنگي و ارتباط مناسب پرستار بنا بیمنار کنه ضنرورت بررسني      

بنه   کنه  و مطالعنات محندودي   ا برجسته مي کندعوامل مربوطه ر

 روي بنر  فرهنگني  هنوش  بنا  اجتمناعي  تعامنل  بررسي ارتباط بین

لذا اين مطالعه بنه منظنور بررسني     ؛پرستاران پرداخته شده است

ارتباط هوش فرهنگي و تعامل اجتماعي در کادر پرسنتاري شنهر   

در جهت  کرمان انجام شد تا با تكیه بر نتايج آن بتوان اقداماتي را

 .بهبود، تقويت و يا تعديل شرايط به انجام رساند
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 منصوره عزيززاده فروزي و همكاران

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /231

 مروری بر مطالعات گذشته

 نتايج سال نويسندگان

با بهره وري رابطه مثبنت و معنني   ( و رفتاري انگیزشي،شناختي،فراشناختي)ي آن ها نتايج نشان داد که بین هوش فرهنگي و مولفه 0331 حسیني نسب و قادري

 .(5)داري وجود دارد

ي اجتمناعي  هنا  ي اجتمناعي وجنود دارد و سنطح مهنارت    هنا  ي هنوش فرهنگني و مهنارت   ها داري بین مولفه معنيارتباط مثبت و  2102 کاک و همكاران

 .(05)يافت ميافزايش  ها دانشجويان مورد مطالعه با افزايش سطح هوش فرهنگي آن

مشخص شد که بین هوش فرهنگي و عملكرد شرلي اين افراد همبستگي وجود نداشنت امنا بنین بعند رفتناري هنوش فرهنگني و         0332 درويش و همكاران

زش و رفتاري هوش فرهنگي پنیش بینني کنننده عملكنرد     عملكرد شرلي پرستاران رابطه معنادار وجود داشت و همچنین بعد انگی

 .(02)شرلي پرستاران بود

دارد، و  سطح پنايین قنرار   در ها آن اجتماعي تعامل متوسط و سطح در پرستاران فرهنگي دهد که هوش ميوي نشان  نتايج مطالعه 0330 آهنچیان و همكاران

 .(0)گزارش نشده است پرستاران اجتماعي و تعامل فرهنگي هوش بین معناداري رابطه

ي رفتناري و شنناختي هنوش    هنا  دار وجود داشت اما بین حیطنه  معنيبین متریر هوش فرهنگي و سازگاري اجتماعي رابطه قوي و  2100 کیوان آرا و همكاران

 .(2)فرهنگي با سازگاري اجتماعي رابطه اي وجود نداشت

عنالوه بنراين حیطنه روانشنناختي     . داري بین هوش فرهنگي و صالحیت حرفه اي وجنود دارد  معنيمشخص شد که رابطه مثبت و  2100 رحیم آقايي و همكاران

 .(01)هوش فرهنگي قوي ترين فاکتور پیشگويي کننده صالحیت حرفه اي بود

 

 روش کار

اي مقطعي از نوع توصیفي همبستگي است که در  اين پژوهش مطالعه

آن ضمن تعیین خصوصیات دموگرافیک، ارتباط هوش فرهنگي با تعامنل  

ي دانشگاه علوم پزشكي ها اجتماعي در کادر پرستاري شاغل در بیمارستان

ه کنادر  همن جامعه آماري پژوهش را  .شهر کرمان مورد بررسي قرار گرفت

ي دانشگاه علوم پزشكي در شنهر کرمنان   ها اري شاغل در بیمارستانپرست

حجم نمونه با توجه به مطالعنه  . نفر بودند 220که در زمان انجام پژوهش 

و با توجه به ضريب همبسنتگي بنین    0330آهنچیان و همكاران در سا  

بود، در نظر گرفته  05/1-ي هوش فرهنگي و تعامل اجتماعي که ها متریر

نفنر   352اد نمونه در مطالعه با استفاده از فرمو  حجنم نموننه   شد و تعد

 .دشتعیین 

معیار ورود به مطالعه داشتن مدرک ديپلم بهیناري و ينا کارشناسني    

پرستاري و باالتر در نظر گرفتنه شند و معینار خنرو  از مطالعنه تكمینل       

ي اينن مطالعنه پنس از اخنذ     هنا  يافتنه  .پرسشنامه به صورت نناقص بنود  

بنا  . شند آوري  ، جمعها ن بیمارستانبه مسئوال ها زم و ارائه آنمجوزهاي ال

، شدپرسشنامه توزيع  352گیري تصادفي طبقه اي تعداد  استفاده از نمونه

و پس از توضیحات کافي در مورد اهداف پژوهش و کسب رضايت شفاهي 

ي مربوطه در اختیار افراد گذاشته شدند و ها کنندگان، پرسشنامه از شرکت

پرسشنامه تكمینل   320صاص وقت مناسب و پس از تكمیل، تعداد با اخت

 . آوري شد جمعشده 

 

 تعريف متغيرها
 بنه کنارگیري   اسنتعداد  بنه عننوان   هوش فرهنگني  :هوش فرهنگي

 افنراد  شنود و بنه   مي مختلف تعريف يها محیط در ها توانايي و ها مهارت

به  چگونه و کنند مي فكر چگونه ديگران دهند که تشخیص دهد مي اجازه

 ارتبناطي  کاهش موانع سبب نتیجه در و دهند پاسخ مي الگوهاي رفتاري

فرهنگني   تننوع  و تواننايي منديريت   قندرت  بین افنراد شنده و بنه آننان    

 .(03)دهد مي

لي به تعامنل پوينا و ارتبناط    طورک تعامل اجتماعي به :تعامل اجتماعي

. شنود  مني مبتني بر قصد و تصمیم مشترک بین دو يا چند مترینر گفتنه   

اي اسنت کنه در رابطنه     همچنین تعامل به معناي فرآيند اجتمناعي پاينه  

به عبارت ديگنر، تعامنل   . شود ميمتقابل بین دو يا چند فرد يا گروه ديده 

ست که ها ي بین افراد يا گروهاجتماعي فرايند ترییر مداوم از اعما  اجتماع

ي خود را با توجه به اقدامات طرف مقابل خود تعديل و ها کنش و واکنش

 .(21)کنند ميتنظیم 

 

 ابزارها
ي مننورد نینناز بننراي انجننام ايننن پننژوهش بننا اسننتفاده از هننا داده

( صنات دموگرافینک، ب  مشخ( پرسشنامه متشكل از سه بخنش؛ النف  

آوري  جمنع پرسشنامه تعامل اجتماعي ( پرسشنامه هوش فرهنگي،  

پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک حاوي تعدادي گويه مربوط . شدند

سنن، جننس،   : ي منورد پنژوهش شنامل   ها ي فردي واحدها به ويژگي

وضعیت تأهل، سابقه کار، بخش، سطح تحصیالت، منذهب، قومینت و   

پرسشنامه هوش فرهنگي که توسط انگ و .  ق بودگذراندن کارگاه اخال

طراحني شنده اسنت و نسنخه فارسني اينن        2110همكاران در سا  

مننورد  0330پرسشننامه در پنژوهش آهنچینان و همكناران در سنا       

درصند،   23استفاده قرار گرفت و پايايي آن بنراي عامنل فراشنناخت    

بنراي  درصد و  25درصد، براي عامل انگیزش  22شناخت  عامل براي

پرسشننامه منذکور در    .(0)درصد به دست آمده است 02عامل رفتار 

پرسشننامه  . ايران در زمان انجام اين مطالعه هنجاريابي نشنده اسنت  

 شنوتز در روابط بنیاني بین فردي رويكرد رفتاري نخستین بار توسط 

تهیه شد و روايي و پايايي اين ابزار در مطالعه آهنچیان و  0352 سا 

منورد ارزينابي قنرار گرفتنه کنه از روايني مناسنب        ( 0330)همكاران 

 . به دست آمده است 31/1برخوردار بود و ضريب آلفاي کرونباخ آن، 
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 آن با تعامل اجتماعيارتباط : پرستاري کارکنانهوش فرهنگي در 

 230/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 یپرستارهای فردی کادر   توزيع فراوانی مطلق و نسبی برخی ويژگی -1جدول 

 1131های شهر کرمان در سال  شاغل در بيمارستان

 درصد فراوانی شناختی جمعيت های ويژگی

 جنسیت
 5/3 30 مرد

 5/31 232 زن

 ها سن آزمودني

31-21 003 3/52 

01-30 023 2/30 

51-00 30 5/3 

 وضعیت تأهل
 2/02 53 مجرد

 2/23 200 متأهل

 سابقه کار

5-0 022 3/30 

01-2 052 0/00 

05-00 22 0/2 

21-02 02 0/3 

25-20 05 2/0 

 سطح تحصیالت

 3/05 52 ديپلم

 0/3 01 فو ق ديپلم

 3/02 252 لیسانس

 2/0 0 فو ق لیسانس

 قومیت

 0/30 233 فارس

 2/0 25 ترک

 3/1 3 کرد

 شرکت در کارگاه اخال ق
 0/25 23 بلي

 3/00 203 خیر

 ها بیمارستان

 5/20 31 شفا

 5/30 013 نرباه

 5/20 31 افضلي

 5/03 00 بهشتي

 
 ها روش تجزيه و تحليل داده

 SPSSننرم افنزار    پژوهش جاري، از يها داده تجزيه و تحلیل به منظور

ي آماري توصیفي، همبسنتگي، تني تسنت مسنتقل،     ها و روش 22نسخه 

 .تحلیل واريانس يكطرفه و همچنین آزمون تعقیبي شفه استفاده شد

 

 اخالقی مالحظات

در دانشگاه علوم پزشكي کرمان ثبت شده  331030اين مطالعه با کد 

از معاوننت پژوهشني    ir.KMU.REC.1393.222کد اخال ق بنه شنماره   . است

همچنین توضیح اهداف پژوهش به . دانشگاه علوم پزشكي کرمان اخذ شد

کادر پرستاري شاغل توسط پژوهشگر و جلب رضايت شفاهي آننان بنراي   

شرکت در اين پژوهش  برايپژوهش و عدم وجود هرگونه اجبار شرکت در 

کننده در اين مطالعنه در گنزارش پنژوهش     ه افراد شرکتهمو قدرداني از 

 .انجام شد

 هوش فرهنگی کادر پرستاری( انحراف معيار)ميانگين  -2جدول 

 ميانگين تعداد شاخص متغير
انحراف 

 معيار
 حداقل حداکثر

 فراشناخت

320 

30/00 25/5 22 0 
 2 20 02/2 15/22 شناخت
 5 35 53/0 50/21 انگیزش

 5 35 03/0 23/03 رفتار
 21 031 22/23 23/03 هوش فرهنگي

 

 تعامل اجتماعی کادر پرستاری( انحراف معيار)ميانگين  -1جدول 

 ميانگين تعداد ابعاد
انحراف 

 معيار
 حداقل حداکثر

 مفاهمه ابراز شده

320 

20/0 10/2 3 1 
 1 0 22/0 03/0 ده اهمه درخواستمف

 1 3 32/0 51/3 کنتر  ابراز شده
کنتننر  درخواسننت  

 شده
30/0 20/0 3 1 

 1 2 00/0 00/2 دلبستگي ابراز شده
دلبستگي درخواست 

 شده
32/2 25/0 2 1 

 3 35 00/2 03/02 تعامل اجتماعي
 

 ها يافته
از ( درصند  5/31)نفنر   232نتايج به دست آمده نشان داد که تعنداد  

( درصند  2/23)نفنر   200ي زن در مطالعه را کادر پرستار کنندگان شرکت

در محدوده ( درصد 3/52)اکثر کادر پرستاري . اند متاهل تشكیل دادهافراد 

همچنننین، میننانگین سننن . سننا  قننرار داشننته اننند 21-31سننني بننین 

 و مینانگین سنابقه کنار آننان     31/30 ±32/5در مطالعنه   کننندگان  شرکت

 .بود 32/0 ± 00/5

نمنره  ( انحراف معینار )همچنین، نتايج پژوهش نشان داد که میانگین 

 کننننده در مطالعننه  کننل هننوش فرهنگنني کننادر پرسننتاري شننرکت     

بوده و بر أسناس نمنره دهني هنوش فرهنگني در حند        23/03 ± 22/23

تعامل اجتماعي کادر پرسنتاري   باشد و نتايج مربوط به بررسي ميمتوسط 

نمنره کنل تعامنل اجتمناعي کنادر      ( انحراف معیار)میانگین نشان داد که 

است، به طوري کنه کنادر پرسنتاري در اينن      03/02( ± 00/2)پرستاري 

 . اند از تعامل اجتماعي پايیني برخوردار بوده مطالعه

همچنین نتايج مربوط بنه تعینین رابطنه هنوش فرهنگني بنا تعامنل        

گي درخواسنت شنده از   که به جز ارتباط بنین دلبسنت   اجتماعي نشان داد

و ( 21/1)، رفتار (3/1)، انگیزش (23/1)تعامل اجتماعي با ابعاد فراشناخت 

، و بعد دلبستگي ابراز شده از تعامل اجتماعي با (25/1)هوش فرهنگي کل 

، در بقینه منوارد ارتبناط معننادار     (22/1)بعد شناختي از هوش فرهنگني  

اد که همبستگي بین نمنره  عالوه بر اين، نتايج نشان د. گزارش شده است

(. >R ،1110/1P=50/1)کل هوش فرهنگي با تعامل اجتماعي وجنود دارد  
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 منصوره عزيززاده فروزي و همكاران

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /232

همچنین در مورد تعیین رابطه هوش فرهنگي با متریر سابقه کار و سنن،  

و شناخت ( >R ،10/1P=00/1)نشان داده شد که سابقه کار با بعد انگیزش 

(02/1=R ،12/1P< )عالوه بر اين، بین سن و . ارتباط معناداري داشته است

 . ارتباط معنادار وجود داشته است( >R ،10/1P= -00/1)بعد شناخت 

نتايج مربوط به بررسي رابطه تعامل اجتماعي با سابقه کار و سنن  

کادر پرستاري نشان داد که سابقه کار بنا بعند دلبسنتگي درخواسنت     

ر اين، عالوه ب. ارتباط معناداري داشته است( >R ،13/1P=00/1)شده 

( >R ،112/1P= -00/1)بین سن و بعند دلبسنتگي درخواسنت شنده     

نتنايج مربنوط بنه مقايسنه هنوش      . ارتباط معنادار وجود داشته اسنت 

فرهنگي و تعامل اجتماعي بر اساس جنسیت کادر پرستاري نشان داد 

بنا   هنا  که بین نمرات هنوش فرهنگني و تعامنل اجتمناعي و ابعناد آن     

وت معنناداري وجنود نداشنته اسنت، امنا      جنسیت از لحاظ آماري تفا

میانگین نمره هوش فرهنگي کلي و تعامل اجتماعي منردان بناالتر از   

 .زنان بوده است

 

 گيری بحث و نتيجه

مراقبننت از بیمنناران مسننتلزم تعامننل مناسننب بننا بیمنناران از   

تواند کیفیت مراقبنت را تحنت    باشد که مي هاي مخلتف مي فرهنگ

به نتايج اين پژوهش، کادر پرستاري منورد   با توجه .تاثیر قرار دهد

در همنین  . انند  مطالعه از هوش فرهنگي متوسنطي برخنوردار بنوده   

 همبستگي اي را با هدف بررسي راستا، آهنچیان و همكاران مطالعه

نتايج اين . پرستاران انجام دادند در تعامل اجتماعي با فرهنگي هوش

 در گي کلي پرستارانمطالعه نشان داد که میانگین نمره هوش فرهن

احتما  اينكه هوش فرهنگني پرسنتاران    .(0)بوده است متوسط حد

 کنه  باشند دلینل  اينن  بنه  مورد مطالعه متوسط برآورد شنده اسنت   

ا بنه مسنائل   مشرله زيناد و کمبنود نینرو تنهن     با توجه به پرستاران

اند و از طرفي  بیماران بدون توجه به گروه و فرهنگ پرداخته  جسمي

هناي   ها و گروه پرستاران مورد مطالعه در محیط کار خود با فرهنگ

اند که بتوانند تجربنه کسنب کنرده و در زمنان      متفاوتي روبرو نشده

مناسب به کار ببرند، الزم است که پرستاران به اين مفهوم آشننايي  

تري پیدا کرده تا بتوانند رفتارهاي مناسبي را در برخورد با افراد بیش

هنا و تصنورات متفناوت از خنود بنروز داده و تعامنل        داراي فرهنگ

در اينن خصنوص    0332رمضاني نیا در سا  . مناسبي داشته باشند

 طرينق  از رشد شخصي افراد براي توانايي فرهنگي هوش»نويسد  مي

 رسنوم،  و هاي فرهنگني، آداب  ر میراثبهت شناخت و يادگیري تداوم

 و فرهنگني  با افرادي داراي پیشینه مؤثر رفتار و هاي گوناگون ارزش

نیز معتقد است  0320در سا   کاظمي .(20)«است متفاوت ادراکات

 و انگیزش رفتار در است که مناسب تعامل توانايي که هوش فرهنگي

در حالي که در مطالعه رحنیم آقنايي و    .(22)شود مي مشاهده افراد

پرستاران مورد مطالعه در شهرهاي رامسر و  2100همكاران در سا  

 .(01)تنكابن نمره هوش فرنگني بناالتر از سنطح مینانگین داشنتند     

عالوه بر اين در پژوهشي که توسط کاک و همكاران بنراي بررسني   

اي از  هاي اجتمناعي در مینان نموننه    تاثیر هوش فرهنگي بر مهارت

دانشجويان دانشكده تربیت بدني و ورزش در کشور ترکیه انجام شد 

باالتر از حد مینانگین   نمره هوش فرهنگي دانشجويان مورد مطالعه

که بر روي دانشجويان پرسنتاري  گا  هاي مطالعه  و يافته .(23)بود

بود نشان داد که هوش دانشجويان پرستاري از حد متوسنط بناالتر   

مخالف . (20)باشد بوده است، که با نتیجه اين مطالعه هم راستا نمي

معه نمونه آن مانند جامعه مطالعنه  جا بودن مطالعه رحیم آقايي که

توانند بنه اينن دلینل تفناوت فرهنگني در        باشد است مني  حاضر مي

هاي جنوبي که مطالعه حاضنر در آن انجنام شنده و مطالعنه      شهري

رسد  به نظر مي. استرحیم آقايي که در شما  کشور صورت گرفته 

تري در اين زمینه الزم است که عوامنل منرتبط ينا     تحقیقات وسیع

 .(01)شودکننده هوش فرهنگي مشخص  بیني یشپ

چنین نتايج اين مطالعه، نشان داد کنه کنادر پرسنتاري منورد     هم

در همنین راسنتا،   . مطالعه از تعامل اجتماعي پايیني برخوردار بودنند 

ده است که تعامل اجتماعي نتايج مطالعه آهنچیان و همكاران نشان دا

هاي مطالعه  هاي مطالعه حاضر با يافته باشد و يافته پرستاران پايین مي

آهنچیان همخواني دارد و هر دو گروه پرسنتاران از تعامنل اجتمناعي    

تمرکز و توجه به مسئله و مفهنوم   احتماالد. (0)پايیني برخوردار بودند

ارتباط و برقراري ارتباط در جامعه مورد مطالعه کنم بنوده اسنت، در    

تواند در تعنامالت اجتمناعي    هاي ارتباطي مي حالي که آموزش مهارت

توانند بنر رونند     بوده و در مورد برسنتاران اينن تعامنل مني     مؤثرافراد 

در اين  2102سا   سال و همكاران دربار. ثیرگذار باشدأمراقبت آنها ت

 ارائه در موفقیت گروهي و فردي تعامالت بین بهبود»نويسند  مورد مي

 ارتباطي هاي مهارت آموختن طريق از تنها نادهنده خدمت به مراجع

هستند، میسر  هاي بهداشتي درگیر فعالیت نوعي به کساني که به مؤثر

نويسند اجتماعي شدن  همكاران در اين زمینه مي و موره .(25)«است

طنور   هاي احتماال بن  در محیط کار شوخي با همكاران و تیم بین حرفه

 منؤثر  و پزشک. احترام و همكاري بین پرستارمثبت در ايجاد اعتماد، 

دهند کنه تعنامالت روزاننه      مطالعنات نشنان مني    عالوه بر اينن . است

باشد،  مي مؤثرهاي آموزشي هم  محیط اجتماعي در اعتماد و همكاري

در مجموع افراد نیاز به تعامل اجتماعي براي مشارکت موفق در حرفه 

ان داد که تعامل اجتماعي هاي يک مطالعه کیفي نش يافته. خود دارند

پیشنیاز همكاري و عاملي است که بايد بنراي همكناري موفنق از آن    

 . (22)استفاده کرد

تواند تح  تأثیر برخنورد   از طرف ديگر، تعامل اجتماعي پرستاران مي

ف هناي مختلن   هر چه پرستاران با گنروه . با تنوع فرهنگي و اجتماعي باشد
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ارلي و همكاران . ارتباط داشته باشند، تعامل اجتماعي آنان بهتر خواهد بود

نويسد، میزان تعامل اجتماعي پرستاران به  در اين زمینه مي 2110در سا  

هاي بسیاري و از جمله فرهنگ ديگنران وابسنته    يادگیري مفاهیم و مؤلفه

کمنک  چرا که شناخت فرهنگ به درک و شناخت رفتارهناي آننان    ,است

  .(20)کند کرده برقراري ارتباط را ساده مي

هاي مرتبط با بررسي همبسنتگي بنین هنوش فرهنگني و      يافته

داري بنین   دهد که ارتباط مثبنت و معنني   تعامل اجتماعي نشان مي

بطوريكه با افزايش هوش فرهنگي، تعامنل   اين متریرها وجود دارد،

نتايجي مشابه يافت نشند ولني نتنايج    . يابد اجتماعي نیز افزايش مي

بین  داري معنينچیان و همكاران نشان داد که همبستگي مطالعه آه

وجنود نداشنته    هنا  آن ابعناد  و تعامل اجتماعي و هوش فرهنگي نمره

وجود اين تفاوت علیرغم اينكه در هر دو پنژوهش   احتماالد .(0)است

هاي يكسان استفاده شنده اسنت، و مفناد آموزشني در      شنامهاز پرس

تنوان   مي. ها پرستاري يكسان است اين تفاوت مشاهده شد دانشكده

هناي ارتبناطي و    گفت نحوه آموزش به پرستاران در زمیننه مهنارت  

هاي مختلف و حتي عوامل  تعاملي و تجربه آنها در برخورد با فرهنگ

هسنتند، نینز    منؤثر عامل بسیار شخصیتي که در برقراري ارتباط و ت

توان به عنوان ابزاري  فرهنگي را مي هوش. دلیلي بر اين تفاوت باشد

مناسب و مؤثر بنراي برقنراري ارتبناط و ايجناد تعامنل کنه اسناس        

چنرا  . دهد، بر شمرد هاي پرستاري از بیماران را تشكیل مي مراقبت

هاي  رهنگفرهنگي بیماران و مددجويان، لزوم آشنايي با ف که تنوع

هاي فرهنگني   مختلف و رعايت و کاربست مفاهیم دربردارنده ارزش

. سنازد  آنان را براي تعامل و به تبع آن مراقبت مؤثر دو چندان مني 

 امكان پرستار به هاي خاصي است که و مهارت توانايي هوش فرهنگي

هناي مختلنف و مراقبنت از     آموزش به بیماران داراي قومیت و زبان

در اينن مینان، کنادر پرسنتاري خنود نینز       . سنازد  مي آنان را میسر

همنان  . هاي الزم را در اين زمینه فرا گیرنند  بايست ابتدا آموزش مي

شده است  مشخص 0330گونه که بر اساس مطالعه سلیک در سا  

 مثبتني  نقنش  تعامنل اجتمناعي   نمنره  ارتقاي در آموزشي برنامه که

بنابراين، متولیان امر بايد با برنامه ريزي مناسب، ايجناد   .(22)دارد

هاي آموزشي و به منظور تعامل بیشتر و بهتر،  انگیزه و برگزاري دوره

 .هوش فرهنگي پرستاران را تقويت و افزايش دهند

نتايج اين پژوهش نشان داد که بین بعند انگینزش و شنناخت هنوش     

رد و در افنراد بنا   کار ارتباط مثبت و معناداري وجنود دا فرهنگي، با سابقه 

عالوه بنر  . تر نمره هوش فرهنگي در اين دو بعد باالتر بودسابقه کاري بیش

کنندگان ارتباط معناداري  اين، بعد شناخت هوش فرهنگي، با سن شرکت

همینطور نشان داد که بین بعد دلبستگي درخواست شده از تعامل . داشت

کننندگان، ارتبناط معنناداري وجنود      ابقه کار و سن شنرکت اجتماعي با س

همكاران نیز بین متریر سابقه کاري و سنن   در پژوهش آهنچیان و. داشت

دار  معنني ها همبستگي مثبت و  کنندگان و نمره هوش فرهنگي آن شرکت

همچنین بین متریرهاي سابقه کار و تعامل اجتماعي افنراد   وجود داشت و

 وجود داشت در صورتي که سنن افنراد و نمنره تعامنل    دار  معنينیز رابطه 

که در پژوهش  درحالي .(0)داري نداشتند ها با هم رابطه معني اجتماعي آن

هنا   کنندگان و نمره هوش فرهنگني آن  بین سن شرکت درويش وهمكاران

  .(02)دار وجود نداشت معنياط ارتب

عالوه بر اين در اين پنژوهش مقايسنه هنوش فرهنگني و تعامنل      

و مرد نشان داد کنه بنین نمنرات هنوش      اجتماعي کادر پرستاري زن

ها با جنسنیت از لحناظ آمناري     فرهنگي و تعامل اجتماعي و ابعاد آن

اما میانگین نمره هوش فرهنگي  ؛تفاوت معناداري وجود نداشته است

در اينن زمیننه   . کلي و تعامل اجتماعي مردان باالتر از زنان بوده است

ژوهش حاضر همسو بود و هاي فیاضي و طوالبي با پ نیز نتايج پژوهش

بننین متریننر جنسننیت بننا هننوش فرهنگنني و تعننامالت اجتمنناعي     

در (. 23، 02) داري وجننود نداشننت کنننندگان ارتبنناط معننني شننرکت

نیننز بننین جنسننیت    2113پننژوهش سننیجل وهمكنناران در سننا    

داري وجننود  معنننيکنننندگان و تعامننل اجتمنناعي رابطننه    شننرکت

در صورتي که نتیجه پژوهش درويش و همكاران با اينن   .(31)نداشت

پژوهش ناهمسو بود و بین جنسیت پرستاران مورد مطالعنه و هنوش   

نصنر   همچننین  .(02)دار وجنود داشنت   معنني هنا رابطنه    فرهنگي آن

اي بنا عننوان تعینین     در مطالعنه  0332و همكاران در سنا   اصفهاني 

رابطه هوش فرهنگي با مديريت برداشت در کارکنان دانشگاه اصفهان 

پژوهش حاضر به اين نتیجه رسنیده انند کنه منردان      به طور مشابه با

احتمناالد کنادر    .(30)هوش فرهنگي باالتري نسبت به زنان داشته انند 

هاي آموزشي و  پرستاري مرد به دلیل فراغت بیشتر و شرکت در دوره

مرات باالتري را در زمینه هنوش فرهنگني کلني    آزادي عمل بیشتر، ن

 .اند دهکرنسبت به کادر پرستاري زن کسب 

ها  اي از شايستگي توان مجموعه را مي فرهنگي از آنجايي که هوش

هناي   تنوان از آن در موقعینت   هاي ويژه در افراد دانست، مني  و قابلیت

 همانگونه که پترسون معتقد است که هنوش فرهنگني  . ويژه بهره برد

هايي  يک قابلیت فردي براي درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت

دانسته شده است که از تنوع فرهنگي برخوردار هستند و با آن دسته 

از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر يک توانايي 

توان هوش فرهنگي را تواننايي   در مجموع مي .(32)دانند شناختي مي

 هاي تفاوت مثبت و مؤثري نحو به که کند مي افراد کمک دانست که به

ده و از آن جهنت برقنراي تعامنل    کر مديريت   وکنتر را فرهنگي بین

 فرهنگي زمینه هوش در هم که تحقیقاتي نتايج. کنندسازنده استفاده 

سازگاري  کننده بیني پیش توان مي را آن که است نشان داده شده انجام

، 3)دانست وظايف محوله و انجام آمیز موفقیت گیري تصمیم فرهنگي و

20.) 
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نويسند   رهنگي نیز در اينن خصنوص مني   لنینگر تئوريسن مراقبت ف

هدف اين است که پرستاران در آموزش فرهنگي غر ق شنوند و شنیوه   »

مراقبت را موازي با آنچه بیمنار بنا توجنه بنه انتظنارات فرهنگني خنود        

با توجه به اينكه در مقاطع تحصیلي  .«(00)داند، پیاده کنند مناسب مي

شنود   تدريس نمي پرستاري بخصوص در دوره لیسانس مراقبت فرهنگي

در اين زمینه برخوردار هستند، اين مطالعه   و پرستاران از اطالعات کمي

اي است کنه در اراينه مراقبنت     لفهؤدو م تنها با هدف تعیین ارتباط بین

باشند پرداخته است، و بديهي است که الزم است قبل  مي مؤثرفرهنگي 

ده باشند و تواننايي  ها پرستاران آموزشي در اين زمینه دي از کاربرد مد 

آنها در زمینه مفاهیم مرتبط سنجیده شود تا به صالحیت ارايه مراقبنت  

از »نويسند   حیندري در اينن زمیننه مني    . فرهنگي دستیابي پیدا کننند 

انجايیكه پرستاران در دوران تحصیل خود با موضنوع مراقبنت فرهنگني    

الزم داده  هناي  آشنايي پیدا نكرده و در دوران کاري نیز به آنها آمنوزش 

هناي   لذا صنالحیت ينا شايسنتگي الزم در خصنوص مراقبنت      ؛شود نمي

 .«(33)اند فرهنگي را پیدا نكرده

نتايج اين پژوهش نكات ارزشمندي را در مورد رابطنه هنوش   

فرهنگنني و تعامننل اجتمنناعي پرسننتاران بننراي خننود پرسننتاران و 

بنه  . متولیان آموزش و مراقبت و درمان بیماران فراهم آورده است

دهد که میزان هوش فرهنگي کادر پرسنتاري   طوري که نشان مي

. متوسننط و تعامننل اجتمنناعي آنننان در سننطح پننائیني قننرار دارد 

همچنننین بننین نمننره کننل هننوش فرهنگنني و تعامننل اجتمنناعي   

نتايج اين مطالعه نشنانگر آن اسنت   . همبستگي وجود داشته است

هستند،  که کادر پرستاري نه تنها داراي هوش فرهنگي متوسطي

. بلكه اين موضوع در نوع و نحوه تعامل اجتماعي آنان دخالت دارد

ها و  هوش فرهنگي متوسط بدين معناست که پرستاران از قابلیت

هاي متوسنطي بنراي برقنراي ارتبناط، درک و دريافنت       شايستگي

منؤثر و ناکارآمندي   ماران و نهايتاد تعامنل ضنعیف، غیر  نیازهاي بی

ع ارائه خدمات مراقبتي به بیماران داراي برخوردارند که اين موضو

سنازد و از اينن رو    هاي متقاوت را بنا مشنكل مواجنه مني     فرهنگ

مراقبت و درمان ناکافي و نارضايتي از روند درمان را در پي خواهد 

داشت و در عین حا ، توان و انرژي پرستاران را در مواجهات مكرر 

يگر اعتماد بیماران را با اين گونه بیماران تحلیل برده و از سوي د

اين امر سبب ايجاد رابطنه اي  . به پرستاران نیز کاهش خواهد داد

سطحي و شكننده خواهد شد که در آن پرسنتار و بیمنار همندلي    

هاي خنود   الزم را ندارند و موجب درماندگي هر دو در ايفاي نقش

اي مهم  از اين رو، هوش فرهنگي بايد به عنوان مقوله. خواهد شد

توجه متولیان امر آموزش پرستاري قرار گیرد تا با تعینین و  مورد 

تعريف واحدهاي درسي مرتبط با اينن مفهنوم بنراي دانشنجويان     

هاي ضمن خدمت براي پرستاران شاغل،  پرستاري و برگزاري دوره

تا از ايجاد  کنندهاي الزم را در آن پرورش داده و بارور  شايستگي

 .ندشوار مطمئن يک رابطه مؤثر بین پرستار و بیم

 

 ها محدوديت
هنناي ايننن پننژوهش اسننتفاده از پرسشنننامه در   از جملننه محنندوديت

هناي جامعنه    ها است که پاسنخ دهنندگان معمنوالد پاسنخ     آوري داده جمع

همچنین عدم تكمیل و ينا بني دقتني در تكمینل      .دهند پسندي ارائه مي

ن گوننه  هاي اي ها به دلیل بي حوصلگي يكي ديگر از محدوديت پرسشنامه

ها در زمان مناسب  مطالعات است که جهت رفع اين مشكل سعي شد داده

نتايج اين تحقیق محدود به زمان و مكان انجام پژوهش . آوري گردند جمع

هاي فرهنگي با جوامنع   باشند، بنابراين تعمیم آن به دلیل تفاوت زمینه مي

 .ديگر بايد با احتیاط انجام شود

 

 های آتی شپژوه برای هايی هپيشنهاد
      بررسي ارتباط هوش فرهنگي و تعامل اجتمناعي کنادر پرسنتاري بنا

هناي شخصنیتي، اثربخشني فنردي و      متریرهاي ديگري مانند ويژگي

 ؛گروهي، رضايت شرلي، تعهد سازماني در جوامع ديگر

      داراي تننوع  بررسي تجربیات کادر پرسنتاري از مواجهنه بنا بیمناران

 ؛(مطالعه کیفي)فرهنگي 

  ؛تعیین نیازهاي آموزشي پرستارانبررسي و 

 اي تأثیر آموزش هوش فرهنگني از طرينق سنخنراني،     بررسي مقايسه

بنر عملكنرد و    اي نههاي نوين چند رسنا  ارائه دانش مكتوب و آموزش

 .تعامل کادر پرستاري

 

 تضاد منافع
 کنند نويسندگان اين پژوهش هیچگونه تضاد منافعي را گزارش نمي

 

 تشکر و قدردانی
 پرستاري دانشكده ارشد پرستاري کارشناسي نامه پايان حاصل مقاله اين

باشند کنه بنه تصنويب شنوراي       کرمان مني  علوم پزشكي دانشگاه مامايي و

 لنذا  ؛آوري اينن دانشنگاه رسنیده اسنت     عاونت تحقیقات و فنن پژوهشي م

 مختلف مراحل در را وي که عزيزاني ههم به خودرا سپاس مراتب پژوهشگر

بدون شک انجام اينن مطالعنه بندون     .دارد مي دند تقديمکر پژوهش ياري

ه کنادر پرسنتاري   هم لذا از .همكاري صمیمانه کادر پرستاري ممكن نبود

شفا، باهنر، افضنلي پنور و شنهید بهشنتي شنهر       هاي شاغل در بیمارستان

. شنود  که صادقانه در طو  اين پژوهش همكاري داشتند، تشكر مي کرمان

مراحل زندگي از درگناه    اين عزيزان را در تمامي سالمت، بهروزي و توفیق

منديران پرسنتاري و منديران     د منان خواسنتاريم و همچننین از همنه   ايز

 . آيد هاي مذکور، کما  تشكر به عمل مي بیمارستان
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Abstract 
Background: Nurses are the front line of patient care and must be able to communicate with patients of different 

cultures. This study assessed the relationship between nurse’s cultural intelligence and social interaction. 

Methods: This study was a descriptive correlation study wherein 352 nurses working in hospitals of Kerman 

University of Medical Sciences participated. The instruments used included demographic, cultural intelligence and 

the fundamental Interpersonal Relations Orientation- Behavior. The collected data were entered into SPSS software, 

version 22, and descriptive statistics, correlation, independent t-test, ANOVA and Scheffe post hoc tests were used 

for analysis. 

Results: The results showed that the mean score of cultural intelligence in nurses was 79.83 and mediocre. Mean 

score of social interaction was 18.79 and low. Also, between the mean score of cultural intelligence and social 

interaction in nurses a positive and significant correlation existed (P<0.001). The results of this study also showed 

that the overall score of cultural intelligence and social interaction was higher in men than in women. 

Conclusion: There is a significant correlation between social interactions and cultural intelligence in nurses. Thus 

enhancing the cultural intelligence can increase their social interaction in patients with cultural diversity. 
 

Keywords: Cultural Intelligence, Nursing Education, Nursing Staff, Social Interaction 
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