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Abstract
Background and Aim: Resilience is a capacity to resist stress and disaster conditions. The aim of this study
was to determine the relationship between emotional adjustment and cognitive emotion regulation with resilience.
Methods: This descriptive study was conducted in 2020. A total of 185 military nurses from military hospitals
and clinics in Shiraz, Iran were included in the study by simple random sampling. The instruments used were
Rabio et al.'s questionnaire with 4 questions to measure emotional adjustment, Besharat questionnaire with 5
questions to measure cognitive emotion regulation and Connor and Davidson questionnaire with 6 questions to
measure resilience. All three questionnaires were completed by all military nurses.
Results: The mean scores of military nurses in emotional adjustment was 4.62±1.06 (out of 5), in cognitive
emotion regulation was 4.38±1.11 and in resilience was 4.79±1.08. Spearman correlation coefficient and the effect
of variables according to the output of artificial neural network were calculated between emotional adjustment
with resilience 0.64 and 0.63, respectively, and between cognitive regulation of emotion with resilience 0.52 and
0.37, respectively.
Conclusion: The effect of stress on medical personnel in military environments can cause many problems for
them. Staff in these military units can increase resilience by increasing their skills and competencies in controlling
and utilizing emotions and professional adjustment.
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 3کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد ،فیروزآباد ،فارس ،ایران
دریافت مقاله1300/12/90 :

پذیرش مقاله1300/12/22 :

چکیده
زمینه و هدف :تابآوري ،ظرفیتی براي مقاومت در برابر استرس و فاجعه است .هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین سازگاري هیجانی
و تنظیم شناختی هیجان با تابآوري است.
روشها :مطالعه توصیفی حاضر با ماهیت کاربردي در سال  1300انجام شد .تعداد  121نفر از پرستاران نظامی بیمارستانها و
درمانگاههاي نظامی شیراز با روش نمونهگیري تصادفی ساده وارد مطالعه شدند .ابزارهاي مورد استفاده ،پرسشنامه رابیو و همکاران با  4سوال
براي سنجش سازگاري هیجانی ،پرسشنامه بشارت با  1سوال براي سنجش تنظیم شناختی هیجان و پرسشنامه کانر و دیویدسون با  6سوال
یافتهها :میانگین نمرات ارزیابی پرستاران نظامی از متغیر سازگاري هیجانی ( 4/62±1/96از نمره  ،)1تنظیم شناختی هیجان ±1/11
 4/32و تابآوري  4/90 ±1/92برآورد شد .ضریب همبستگی اسپیرمن و میزان تاثیرگذاري متغیرها طبق خروجی شبکه عصبی مصنوعی به
ترتیب بین سازگاري هیجانی با تابآوري  9/64و  9/63و بین تنظیم شناختی هیجان با تابآوري  9/12و  9/39محاسبه گردید.
نتیجهگیری :تاثیر استرس بر کارکنان درمانی در محیط هاي نظامی میتواند مشکلات زیادي را براي آنها بوجود آورد .کارکنان در این
واحدهاي نظامی میتوانند با افزایش مهارت و شایستگی در کنترل و بکارگیري هیجانات و سازگاري حرفهاي ،تابآوري را افزایش دهند.
کلیدواژهها :سازگاري هیجانی ،تنظیم شناختی هیجان ،تابآوري ،پرستار ،نظامی.

آدرس :دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزاباد ،فیروزآباد ،فارس ،ایران.
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براي سنجش تابآوري بود .هر سه پرسشنامه توسط پرستاران نظامی تکمیل شد.
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مطالعه توصیفی -همبستگی حاضر با ماهیت کاربردي است.
جامعه آماري شامل پرستاران نظامی بیمارستانها و درمانگاههاي
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تابآوري ،ظرفیت بازگشتن از دشواري پایدار و ادامهدار و
توانایی در ترمیم خویشتن است .این ظرفیت انسان میتواند باعث
شود تا او پیروزمندانه از رویدادهاي ناگوار بگذرد و علیرغم قرار
گرفتن در معرض تنشهاي شدید ،شایستگی اجتماعی ،تحصیلی و
شغلی او ارتقا یابد ( .)1تابآوري نوعی ویژگی است که از فردي به
فردي دیگر متفاوت است و میتواند به مرور زمان رشد کند یا
کاهش یابد و بر اساس خوداصلاحگريِ فکري و عملی انسان ،در
روند آزمون و خطاي زندگی شکل میگیرد.
به چند دلیل مطالعه تابآوري در یگانهاي نظامی به عنوان
محور مطالعات مورد علاقه ارتشها قرار گرفته است ( .)2اول این
که محیط نظامی ،یک محیط بینهایت استرسزا تعریف شده است.
هم سربازان و هم تجهیزات باید آمادگی داشته باشند تا در صحنه
نبرد بطور کارآمدي انجام وظیفه نمایند ( .)3دومین دلیل این است
که بیتوجهی در بررسی و مطالعه اثرات استرس روي عملکرد کادر
نظامی مستلزم تحمل هزینههاي گزافی است .یعنی کاهش عملکرد
ناشی از استرس احتمالاً زمانی رخ میدهد که نیروها کمترین میزان
تحمل را دارند و به این ترتیب هزینههاي صرف شده مثلاً براي
آموزش نیروها هدر خواهد شد (.)4
برانگیختگی هیجانی ،افزایش ضربان قلب ،افزایش تنفس،
لرزش اندامها ،از بین رفتن انگیزه ،افزایش زمان واکنش به
نشانههاي محیطی ،از بین رفتن رفتارهاي جستجوگرانه،
باریکبینی ،کاهش توانایی حل مساله ،عدم انعطاف در عملکرد و
حتی کاهش ایمنی بدن در مقابل بیماريها از تاثیرات استرس روي
کادر نظامی است .نتایج حاصل از تحقیقات نشان میدهد که
استرس میتواند خطاهاي عملکرد کارکنان را در حین عملیات به
سه برابر افزایش دهد.
سازگاري هیجانی یکی از سازههایی است که به طور
نظاممندي در تعیین ساختار شخصیتی افراد ایفاي نقش میکند.
سازگاري هیجانی یعنی شیوه آگاهانهاي که یک شخص براي
تشخیص ،سازماندهی و ابراز هیجانها به کار می گیرد و اینکه یک
فرد چگونه به هیجانهاي دیگران پاسخ میدهد ( .)1مهارت
هیجانی به معناي خود هیجان نیست ،بلکه به معناي مهارت و
شایستگی یک شخص در به کارگیري هیجان ،جهت تنظیم اعمال
و روابط خود است ( .)6سازگاري هیجانی توانایی کنترل هیجانات
و ارضاي نیازها ،برقراري روابط مناسب و درک دیگران و درونیات
خود ،توانایی تحمل ناکامی و شکست است ( .)9از آنجایی که
نظمجویی هیجان نقشی محوري در تحول بهنجار داشته و ضعف
در آن ،عاملی مهم در ایجاد اختلالات روانی به شمار میرود،
نظریهپردازان بر این باورند ،افرادي که قادر به مدیریت صحیح
هیجاناتشان در برابر رویدادهاي روزمره نیستند ،بیشتر نشانه هاي
تشخیصی ،اختلالات درونیسازي از قبیل افسردگی و اضطراب را

نشان میدهند .بنابراین میتوان گفت ،نظم دهی هیجان عاملی
کلیدي و تعیین کننده در بهزیستی روانی و کارکرد اثربخش است.
افراد از روش هاي مختلفی جهت نظم جویی هیجانات استفاده
میکنند و یکی از متداولترین این روش ها استفاده از راهبردهاي
شناختی است ( .)2راهبردهاي نظمدهی شناختی هیجان،
فرآیندهاي شناختی هستند که افراد براي مدیریت اطلاعات
هیجانآور و برانگیزاننده به کار میگیرند و بر جنبه شناختی مقابله
تأکید دارند؛ بنابراین ،افکار و شناختها در توانایی مدیریت،
نظمجویی و کنترل احساسات و هیجانات بعد از تجربه یک رویداد
استرسزا نقش بسیار مهمی دارند ( .)0تنظیم هیجان میتواند
آگاهانه یا ناآگاهانه ،زودگذر یا دائمی و رفتاري یا شناختی باشد،
تنظیم هیجان رفتاري ،نوعی از تنظیم هیجان است که در رفتار
آشکار فرد دیده میشود .تنظیم هیجان همراه همیشگی آدمی است
که به مدیریت یا تنظیم عواطف و هیجانات کمک میکند؛ به انسان
توان سازگاري بیشتر به خصوص بعد از تجارب هیجانی منفی را
میدهد ( .)19در بیشتر مطالعات تنظیم هیجان همسان با مقابله
شناختی فرض میشود و در کل به راههاي شناختی مدیریت
عواطف با استفاده از اطلاعات برانگیخته هیجانی گفته میشود.
فرآیندهاي شناختی میتوانند به ما کمک کنند تا بتوانیم مدیریت
یا تنظیم هیجانات یا عواطف را بر عهده بگیریم تا از این طریق بر
مهار هیجانات بعد از وقایع اضطرابآور و استرسزا توانا باشیم (.)11
تابآوري ،ظرفیتی براي مقاومت در برابر استرس و فاجعه
است .روانشناسان همیشه سعی کردهاند که این قابلیت انسان را
براي سازگاري و غلبه بر خطر و سختیها افزایش دهند .افراد و
جوامع میتوانند حتی پس از مصیبتهاي ویرانگر به بازسازي
زندگی خود بپردازند ( .)12تابآور بودن به این معنا نیست که از
این طریق بتوانید زندگی بدون استرس و درد را داشته باشید .مردم
پس از گرفتار شدن در مشکلات و از دست دادنها به احساس غم،
اندوه و طیف وسیعی از احساسات دیگر میرسند .مسیر دستیابی به
انعطافپذیري از طریق کار و توجه بر اثرات استرس و وقایع
دردناک ایجاد میشود ( .)13ارتقاء تابآوري منجر به رشد افراد در
به دست آوردن تفکر و مهارتهاي خودمدیریتی بهتر و دانش بیشتر
میگردد .همچنین تابآوري با روابط حمایتی والدین ،همسالان و
دیگران و همچنین با باورهاي فرهنگی و سنتی به افراد براي مقابله
با ضربههاي غیرقابل اجتناب زندگی کمک میکند (.)14،11
تابآوري در انواع رفتارها ،افکار و اعمال میتواند آموخته شود و در
سراسر دوره زندگی توسعه داده شود .مطالعه حاضر با هدف تعیین
ارتباط بین سازگاري هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با تابآوري
در پرستاران نظامی شهر شیراز انجام شد.
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شکل .1-مدل مفهومی پژوهش طبق شبکه عصبی مصنوعی

نتایج
در این مطالعه  41نفر مرد و  02نفر زن از پرستاران نظامی
بیمارستانها و درمانگاههاي نظامی شهر شیراز حضور داشتند .تعداد
 26نفر مجرد و  119نفر متاهل بودند .تعداد  16نفر در گروه سنی
 29-20سال 192 ،نفر در گروه سنی  39-30سال ،و  16نفر در
گروه سنی بیشتر از  49سال بودند .تحصیلات افراد به ترتیب 12
نفر کاردانی 192 ،نفر کارشناسی و  23نفر ارشد بودند .تعداد  12نفر
سابقه کاري  1-1سال 06 ،نفر سابقه کاري  6-19سال و  20نفر
سابقه کاري بیش از  19سال داشتند.
یافتههاي مربوط به سازگاري هیجانی ،تنظیم شناختی هیجان،
و تاب آوري در جدول 1-آمده است.

جدول .1-سازگاري هیجانی ،تنظیم شناختی هیجان ،و تاب اوري پرستاران نظامی بیمارستانها و درمانگاههاي نظامی شهر شیراز ( 121نفر)
میانگین
4/62

میانه
4/41

انحراف معیار
1/96

چولگی
-9/32

کشیدگی
-1/96

نام متغیر
تنظیم شناختی هیجان

4/32

4/31

1/11

-9/31

-9/41

تاب اوری

4/90

4/62

1/92

-9/29

-9/13

سازگاری هیجانی
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نتیجه آزمون کولموگراف -اسمیرنوف نشان داد که توزیع هیچ
یک از متغیرها نرمال نیست ،به همین دلیل از ضریب همبستگی
اسپیرمن براي بررسی همبستگی متغیرها استفاده شد.
ابتدا براي دستهبندي دادهها؛ آنها را در دو گروه دادههاي
آموزشی و دادههاي آزمایشی قرار دادیم ،بدین منظور از  99درصد

دادهها جهت آموزش شبکه و از  39درصد دادهها جهت آزمایش
استفاده نمودیم .ساختار شبکه را از نوع چندلایه با روش آموزشی
انتخاب کردیم ،چون این روش ،مخصوص حجم داده هاي کوچک
است .نتایج حاصل از تحلیل شبکه هاي عصبی در جدول 2-امده
است .در این پژوهش متغیر استرس و فشار عصبی متغیر وابسته
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نظامی شهر شیراز بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 121
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیري به صورت
تصادفی ساده بود .فرم رضایت آگاهانه شرکت در تحقیق از
پرستاران اخذ شد.
ابزارهاي سنجش در این پژوهش ،پرسشنامه رابیو و همکاران
( )2999با  4سوال براي سنجش سازگاري هیجانی ،پرسشنامه
بشارت ( )1301با  1سوال براي سنجش تنظیم شناختی هیجان و
پرسشنامه کانر و دیویدسون ( )2993با  6سوال براي سنجش
تابآوري بود .در پرسشنامه از مقیاس طیف لیکرت 1گزینهاي از
کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم استفاده شد .ضریب آلفاي کرونباخ
پایایی پرسشنامه  9/22محاسبه شد و روایی آن نیز با استفاده از
نظر خبرگان تایید شد .در این پژوهش تعداد افراد پانل خبرگان 14
نفر بودند و  CVIمحاسبه شده  9/94که اعتبار محتوایی تایید شد
و  CVRمحاسبه شده نیز  9/21بود که دال بر تایید شاخص روایی
محتوا است.
آنالیزهاي اماري با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام
شد .براي تجزیه و تحلیل دادهها از شبکههاي عصبی مصنوعی و
آزمون اسپیرمن استفاده گردید .براي تشخیص نرمال بودن داده ها
از آزمون کولموگراف -اسمیرنوف استفاده شد که با غیرنرمال بودن
دادهها از ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
همچنین در بخش آمار استنباطی ،به منظور بررسی فرضیات از
شبکه عصبی مصنوعی چندلایه استفاده شد .در این پژوهش
سازگاري هیجانی و تنظیم شناختی هیجان به عنوان لایههاي
ورودي سیستم و استرس و فشار عصبی به عنوان لایه خروجی در
نظر گرفته شده است .شبکههاي عصبی ذاتاً مدلهاي غیرخطی
هستند که الگوها را شناسایی میکنند و بر اساس آنها طبقهبندي
مینمایند .مدل شبکه عصبی براي طبقهبندي بسیار مناسب هستند،
زیرا آنها توانایی تقریب روابط توابعی ناشناخته را دارند و از اینرو
فشاري براي شکل از پیش تعیین شده توابع وجود ندارد .مدل هاي
شبکه عصبی که بیشترین توفیق را در طبقهبندي مسائل دارند،

شبکه هاي چند لایه پیش خور هستند که به عنوان پرسپترون هاي
چندلایه نیز شناخته میشوند (شکل.)1-
مطالعه حاضر برگرفته از قسمتی از طرح پژوهشی با کد اخلاق
 IR.IAU.KAU.REC.1398.176دانشگاه آزاد اسلامی واحد
کازرون ،ثبت شده در کمیته ملی اخلاق پژوهشهاي زیست
پزشکی ،است.
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شناخته میشود ،از اینرو در لایه خروجی شبکههاي عصبی قرار
میگیرد و لایه ورودي را متغیرهاي مستقل سازگاري هیجانی و
تنظیم شناختی هیجان تشکیل میدهند .لایه میانی که لایه ارتباطی
این دو لایه است ،بیانکننده نحوه ارتباط لایههاي ورودي و خروجی
است .جدول 3-میزان تاثیرگذاري متغیرهاي مستقل بر متغیر
وابسته را نشان می دهد.
در تحلیل اماري علاوه بر شبکه عصبی از ازمون همبستگی
اسپیرمن نیز استفاده شده است .جدول 4-نتایج حاصل از آزمون
همبستگی اسپیرمن را نشان میدهد.

بحث
یافتههاي مطالعه حاضر نشان داد که میانگین متغیرهاي
سازگاري هیجانی ،تنظیم شناختی هیجان و تابآوري به ترتیب
 4/62و  4/32و  4/90از  1است که نشان میدهد از نظر پرستاران
نظامی تابآوري به مراتب بیشتر از سازگاري هیجانی و تنظیم
شناختی هیجان اهمیت دارد.

جدول .2-لایه هاي ورودي و خروجی شبکه عصبی
ویژگی
تعداد لایه ورودي

مقدار
2

تعداد لایه خروجی

1

واحد

تعداد واحدهاي میانی

3

آموزشی

حجم دادهها

لایه

آزمایشی

9/9

مجموع مربعات خطا

42/39

خطاي نسبی

9/062

حجم دادهها

9/3

مجموع مربعات خطا

21/36

خطاي نسبی

9/093

جدول .3-میزان تاثیرگذاري متغیرمستقل بر متغیر وابسته طبق شبکه
عصبی مصنوعی
متغیرهای مستقل
سازگاری هیجانی

میزان تاثیرگذاری بر

اهمیت نرمال

متغیر وابسته
9/63

شده
9/06

9/39

9/93

تنظیم شناختی هیجان

جدول .0-آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیات
فرضیات
 : H1بین سازگاري هیجانی با تاب اوري رابطه معناداري وجود دارد.
 : H2بین تنظیم شناختی هیجان با تاب اوري رابطه معناداري وجود دارد.

اسپیرمن
9/64

معناداری
9/991

رد  H0و تایید فریضه

9/12

9/992

رد  H0و تایید فریضه
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میدهد .در واقع هرگونه اختلالِ برهمزنندهِ سلامت روانی و آرامش
جسمی افراد ،استرس نام دارد و این اختلال زمانی رخ میدهد که
بدن باید کارهایی بیش از حد توانایی خود انجام دهد و در نتیجه
موجب کاهش تابآوري میشود .فشار عصبی و عوارض بعد از آن
میتواند آسیبهایی به انسان بزند که جبرانپذیر نیست .در بدترین
حالت آن فرد دچار ایست قلبی و گاهی ایست مغزي و فلجی
میشود ،اما این تمام ماجرا نیست .گاهی فرد چنان نامحسوس
تحت فشار عصبی قرار میگیرد که اصلاً متوجه عوارض ساده آن
نمیشود .نادیده گرفتن این اتفاقات به ظاهر کوچک میتواند
عواقب بد و ناگهانی داشته باشد .بنابراین هم سازگاري هیجانی و
هم تنظیم شناختی هیجان میتوانند در کاهش این فشارهاي
عصبی تاثیرگذاري مناسبی داشته باشند و در نهایت میزان تابآوري
را افزایش دهد و از این مشکلات جلوگیري نماید.
این پژوهش به جهت عدم وجود مقالات مشابه از نوآوري
برخوردار است و مقالهاي با مشابهت موضوعی جهت مقایسه و
تحلیل نتایج یافت نشد.
شناخت و توجه کافی به هیجانات کاري و احساسی و همچنین
ابعاد استرس و فشار عصبی در محیط هاي نظامی میتواند باعث
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مطالعه حاضر درصدد پاسخ به این سؤال بود که آیا بین
سازگاري هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با تابآوري رابطه
معناداري وجود دارد؟ بدین جهت  2فرضیه براي پاسخگویی به
سوال اصلی تدوین شد و طبق جدول 4-نتایج حاصل از آزمون
همبستگی اسپیرمن بین متغیرها به ترتیب در فرضیه اول سازگاري
هیجانی با تابآوري  9/64حاصل گردید .بدین مفهوم که فرد با
مهارت و شایستگی در به کارگیري هیجان میتواند رابطه خود را
به گونهاي تنظیم نماید تا باعث افزایش تابآوري شود و طبق
شبکه عصبی نیز میزان تاثیرگذاري  9/63است .با مقایسه این دو
تحلیل آماري متوجه میشویم ،شبکه عصبی این تاثیرگذاري را
بیشتر نشان میدهد .در فرضیه دوم همبستگی بین تنظیم شناختی
هیجان با تابآوري  9/12محاسبه شده است .در واقع تنظیم
هیجانی ،پاسخدهی در برابر مهار و نظارت ،ارزیابی و تعدیل تعاملات
هیجانی براي به تحقق رسیدن اهداف است که میتواند باعث
افزایش تابآوري شود .طبق خروجی شبکه عصبی نیز میزان
تاثیرگذاري سازگاري شناختی هیجان بر تابآوري  9/39محاسبه
شده است و با مقایسه این دو تحلیل آماري متوجه میشویم شبکه
عصبی این تاثیرگذاري را کمتر از همبستگی اسپیرمن نشان

ضریب همبستگی

سطح

نتیجه
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نتیجهگیری
یافته هاي این مطالعه نشان داد که سازگاري هیجانی و تنظیم
شناختی هیجان با تابآوري رابطه مثبت و معناداري دارند .بر اساس
این نتایج ،پیشنهاد میشود که با تشکیل کارگاههاي آموزشی ،به
صورت عملی مباحث سازگاري هیجانی ،تنظیم شناختی هیجان و
استرس و فشار عصبی را به پرستاران نظامی آموزش دهند ،تا از
این طریق پرستاران با درک مناسب از تواناییهاي فردي خود و
شناخت ظرفیتهاي قابل استفاده بتوانند اعتماد به نفس و مهارت
خود را در برخورد با ابعاد استرس به طور موثري افزایش دهند.
تشکر و قدردانی :این مقاله مستخرج از قسمتی از طرح
پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون با کد اخلاق
 IR.IAU.KAU.REC.1398.176ثبت شده در کمیته ملی اخلاق
در پژوهشهاي زیست پزشکی ایران است .نویسندگان مراتب
سپاس و قدردانی خود را از همکاري پرستاران نظامی بیمارستان ها
و درمانگاههاي نظامی شیراز ابراز میدارند.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله
یا بازنگري آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر،
مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح می کنند که هیچ گونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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افزایش کارایی و بهرهوري فردي و سازمانی و در نهایت کیفیت
خدماتدهی پرستاران به بیماران گردد .یگانهاي نظامی به دلیل
ویژگی ذاتی خود با محیط و شرایط استرسزاي بیشتري در ارتباط
هستند ،لذا نیروهاي نظامی در معرض آسیب پذیري بیشتري نسبت
به سایر اقشار جامعه قرار دارند .فرماندهان با آشنایی با فشار روانی
و راههاي کاهش آن در یگان خود میتوانند موجب حفظ و ارتقاي
توان رزمی شده و نیروهاي خود را از ابتلاء به مشکلات روانی،
جسمی و رفتاري حفظ نمایند و باعث افزایش تابآوري شوند.
یافتههاي این مطالعه نشان داد که سازگاري هیجانی و تنظیم
شناختی هیجان با تابآوري رابطه مثبت و معناداري دارند .هیجانات
پاسخهایی هستند که در درونیترین بخشِ مغز و بدن ما کدگذاري
شده و خود را در قالب اثرات فیزیولوژیک مستقیم نشان میدهند
که فرد با مهارت و شایستگی در بکارگیري هیجان خود میتواند
رابطه خود با اطراف را به گونهاي تنظیم نماید که باعث افزایش
تابآوري شود .از طرف دیگر در تنظیم شناختی هیجان ،فرد با مهار
و تعدیل هیجانات خود قادر خواهد بود تا استرس خود را کنترل و
کاهش دهد .البته میزان تاثیرگذاري سازگاري هیجانی به مراتب
بیشتر از تنظیم شناختی هیجان بر تابآوري است .در این پژوهش
از دو روش آزمون اماري همبستگی اسپیرمن و شبکه عصبی براي
تحلیل ارتباط بین متغیرها استفاده شد که هر دو روش ارتباط
معناداري و مثبت را تایید کردند با این حال دقت تحلیل شبکه
هوش مصنوعی بیشتر از آزمون همبستگی اسپیرمن بود ولی در
مجموع نتایج از لحاظ رابطه مثبت و معنادار مشابه بودند.
از محدودیت هاي این پژوهش میتوان به عدم مقالات مشابه
در این زمینه و عدم مشارکت برخی از پرستاران محترم در تکمیل
پرسشنامه ها اشاره نمود.
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