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Abstract
Introduction: Mental health of employees, especially nurses and the work environment play a 
decisive role in the quality and safety of patient care. The outbreak of the corona pandemic has led 
to a high degree of uncertainty and has filled health systems with a variety of challenges. The aim of 
this study was to compare job motivation, mental health, psychological flexibility and psychological 
capital of corona nurses with other hospital wards.
Methods: The research method was descriptive-comparative causal. The statistical population of the 
present study consisted of all nurses in Corona ward and other wards in Ahvaz in 2020. Among them, 
100 nurses (50 nurses in Corona ward and 50 nurses in normal wards) were selected as the sample 
by sampling method and were assigned to job satisfaction questionnaires. Scaofley et al. (2002), 
Goldberg and Hiller (1979), mental flexibility Dennis and Wendwall (2010), and Loatz (2007) 
psychological capital responded. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data.
Results: The results showed that there was a significant difference between job motivation, mental 
health, psychological flexibility and psychological capital between the two groups of nurses (P <0.01). 
Thus, the level of job motivation, psychological flexibility and psychological capital of nurses in 
normal wards was higher, and mental health, which included anxiety and depression, was higher in 
nurses in coronary wards.
Conclusions: Therefore, it can be concluded that corona nurses feel less job security, which leads to 
anxiety and stress in them, which requires more attention and investigation by the relevant authorities.
Keywords: Job passion, Mental health, Psychological flexibility, Psychological capital, Nurses, 
COVID-19. 
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چکیده 
مقدمــه: بهداشــت روان کارکنــان بــه ویــژه پرســتاران و محیــط کاری نقــش تعیین کننــده ای در کیفیــت و ایمنــی مراقبــت از بیمــار دارد. 
شــیوع پاندمــی کرونــا منجــر بــه درجــه باالیــی از عــدم اطمینــان شــده اســت و نظام هــای ســامت را مملــو از انــواع چالش هــا کــرده 
اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اشــتیاق شــغلی، ســامت روان، انعطاف پذیــری روانشــناختی و ســرمایه روانشــناختی پرســتاران 

بخــش کرونــا بــا ســایر بخش هــای بیمارســتانی انجــام گرفــت. 
روش کار: روش پژوهــش توصیفــی از نــوع علی مقایســه ای بــود. جامعــه ی آمــاری پژوهــش حاضــر را تمامــی پرســتاران بخــش کرونــا 
ــا روش نمونه گیــری دردســترس 100 پرســتار  ــد کــه از میــان  آنهــا ب و ســایر بخش هــای شــهر اهــواز در ســال 1399 تشــکیل می دادن
ــه پرسشــنامه های اشــتیاق شــغلی  ــه انتخــاب شــده و ب ــوان نمون ــه عن ــا و 50 پرســتار بخش هــای عــادی( ب )50 پرســتار بخــش کرون
اســکاوفلی و همــکارن )2002(، ســامت روان گلدبــرگ و هیلــر )1979(، انعطاف پذیــری روانشــناختی دنیــس و ونــدوال )2010( و ســرمایه 

روانشــناختی لواتــز )2007(، پاســخ دادنــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از تحلیــل واریانــس چندمتغیــری اســتفاده شــد. 
یافته  هــا: یافته هــا نشــان داد کــه بیــن میــزان اشــتیاق شــغلی، ســامت روان، انعطــاف پذیــری روانشــناختی و ســرمایه روانشــناختی 
ــری  ــاف پذی ــغلی، انعط ــتیاق ش ــزان اش ــه می ــورت ک ــن ص ــود دارد )P<0/01(. بدی ــاداری وج ــاوت معن ــتاران تف ــروه از پرس ــن دو گ بی
روانشــناختی و ســرمایه روانشــناختی پرســتاران بخش هــای عــادی بیشــتر، و ســامت روان کــه شــامل اضطراب و افســردگی در پرســتاران 

بخــش کرونــا بیشــتر بــود. 
نتیجه گیــری: بنابرایــن، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه پرســتاران بخــش کرونــا امنیــت شــغلی کمتــری را در خــود احســاس می کننــد 
همیــن امــر منجــر بــه بــروز اضطــراب و اســترس در آنــان مــی شــود کــه نیازمنــد توجــه و بررســی بیشــتر توســط مســئوالن مربوطــه 

می باشــد.
کلیدوا ژه ها: اشتیاق شغلی، سامت روان، انعطاف پذیری روانشناختی،  سرمایه روانشناختی، پرستاران، کرونا.

مقدمه
ــا  ــت کرون ــه مثب ــش نمون ــن آزمای ــال 2020 اولی ــه س در فوری
ویــروس در ایــران شناســایی شــد. تعداد مــوارد مثبــت کووید-19 
تنهــا در عــرض یــک هفتــه از زمــان گــزارش نخســتین بیمــار، 
ــاری  ــک بیم ــد-19 ی ــت )1(. کووی ــش یاف ــورد افزای ــه 245 م ب
ــدی  ــتان تهدی ــروس در بیماس ــال وی بســیار مســری اســت، انتق
بــزرگ بــرای کارکنــان بهداشــتی درمانــی اســت و پرســتاران در 

خــط مقــدم قــرار دارنــد و از ایــن رو مســتعد ابتــا بــه عفونــت 
هســتند )2(. هنگامــی کــه پرســتاران در محیــط هــای بــا فشــار 
ــی  ــغلی باالی ــترس ش ــد، اس ــرار دارن ــم ق ــع ک ــاال و مناب کاری ب
را متحمــل می شــوند کــه اثــرات ســوئی بــر روی ســامت 
ــتیاق  ــر اش ــت ب ــن اس ــر ممک ــن ام ــم و روان دارد )3( همی جس
ــت  ــک وضعی ــغلی ی ــتیاق ش ــد. اش ــذار باش ــا تاثیرگ ــغلی آنه ش
ــه  ــت ک ــا کار اس ــاط ب ــی در ارتب ــش ذهن ــت بخ ــت و رضای مثب
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ــاط  ــدی و ارتب ــاس نیرومن ــک احس ــخص ی ــت ش ــن وضعی در ای
مؤثــر بــا فعالیت هــای کارش دارد و خــودش را بــه عنــوان 
فــردی توانمنــد بــرای پاســخگویی بــه تقاضاهــای شــغلی میدانــد. 
اشــتیاق چیــزی بیــش از یــک وضعیــت هیجانــی گــذرا و خــاص 
ــی  ــده و هیجان ــرایت کنن ــای س ــت پای ــک حال ــه ی ــد و ب می باش
شــناختی اشــاره دارد کــه بــر روی یــک موضــوع، واقعــه یــا رفتــار 
ــع  ــان مناف ــغلی کارکن ــتیاق ش ــود )4(. اش ــز می ش ــاص متمرک خ
بســیاری را بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای ســازمان و 
ــان  ــي اشــتیاق شــغلی کارکن ــاي داخل ــی دارد )5(. مزای ــراد در پ اف
شــامل بهبــود مدیریــت دانــش، کاهــش غیبــت کارکنــان، بهبــود 
ــتر از  ــتفاده بیش ــت اس ــي، قابلی ــش ایمن ــان، افزای ــه کارکن روحی
ــین پروري،  ــاي جانش ــتفاده از برنامه ه ــا اس ــي ب ــان داخل داوطلب
کاهــش جابجایــي کارکنــان و افزایــش انگیــزۀ آنــان مي باشــد )6(. 
اشــتیاق کاری نــه تنهــا یــک نقــش حیاتــی بــرای فهــم رفتارهــای 
ســازمانی مثبــت بــازی مــی کنــد، بلکــه همچنیــن بــرای هدایــت 
ــه ای در  ــت حرف ــت های بهداش ــانی و سیاس ــع انس ــت مناب مدیری
ســازمان ها نیــز نقــش مهمــی دارد )7(. اســترومگرن، اریکســون و 
برگمــن )8( و علیــزاده و همــکاران )9( در پژوهــش هــای متفاوتــی 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه پرســتاران بخــش هــای ویــژه اشــتیاق 

شــغلی و رضایــت شــغلی کمتــری را تجربــه مــی کننــد. 
از آنجایی که کوویـــد-19 بـــه عنـــوان یـــک بیمـــاری همـه گیر، 
شـــوک شـــدیدی را بــــه سیســــتم بهداشــتی درمانــــی اکثــر 
کشــــورهای دنیــــا وارد آورده اسـت. آنچـه کـــه ایـن بیمـاري را 
بـــراي پرســــتاران و کادر درمان هــــراس انگیــــز و ترســــناک 
جلــــوه مـی دهــــد. احساسی کـــه پــس از مواجهــــه بــا ایـن 
بیمـــاران دارنـد  )10(. مطالعـات صـــورت گرفتـه )11، 12( نشـان 
مـــی دهـــد، پرســـتاران در ارتبــــاط بــــا محیــــط کار، نســبت 
بــــه مشــــاغل دیگــــر، ماننــــد درد، رنــــج، مــــرگ بیمــــار، 
ــایل  ــاس، کاهــــش وســ ــرایط کاری حســ ــختی کار، شــ ســ
محافظــت شــــخصی، پوشــش گســترده رســــانه هـا، فقـدان 
داروهـــای خـاص و احسـاس عـدم حمایـــت کافـی از آنهـا، مـواد 
شـــیمیایی، دسـتگاه هـــا و مـواد مختلـف ضدعفونـــی و... کــه از 
عوامــــل اســترس زا و بــروز افســردگی و اضطــراب هســتند، 
مخاطــــرات ســامت جســمی و روانــی را تجربــه مــی کننــد 
و بــــار روانــی مضاعفــی در مواجهــــه بــا خطــرات ناشــی از 
ابتا بـــه بیمـــاری کوویـــد-19 را بـــرای خـــود و حتـــی خانـواده 
شـــان منتقـــل مـــی کننـــد )13(. بررسی هـــای صـــورت گرفتـه، 
اهمیــت پیامدهــای روانــی را بیشــتر از پیامدهــای جســمی در 
نظرگرفتــــه انــد چــرا کــه سامت جســــمی تــا حــد باالیی 

درگـرو سامت روانـی و روحـی افـراد قـرار دارنـد )14(. مطالعـات 
)15، 16( نشـــان مـی دهـد در زمـــان انتشـار بیمـاری « ســارس 
و ابوال« نیــــز کارکنــــان مراقبــت هــای بهداشــتی و درمانــی 
از برخــــی اختاالت روانشــناختی مضــــر همچــون اضطـراب، 
تـــرس و اســـترس، برچسـب زنـی، رنـج مـــی بردنـد و بـه شـدت 
بـر کیفیـت فعالیـت و خدمـت رسـانی آنهـا تاثیـر مـی گذاشــت و 

نیــــاز بــه حمایــت هــــای موثــر را داشــتند. 
ــی،  ــاران کرونای ــتاری از بیم ــا و پرس ــترس کرون ــر اس ــرایط پ ش
ــری  ــن انعطاف پذی ــرایط دارد. بنابرای ــا ش ــازگاری ب ــه س ــاز ب نی
روانشــناختی کــه بــه معنــای توانایــی ســازگاری بــا محرک هــای 
ــادل  ــاد تع ــل ایج ــه دلی ــد و ب ــر می باش ــال تغیی ــی در ح محیط
ــش  ــری در افزای ــش موث ــی نق ــف زندگ ــای مختل ــن حوزه ه بی
در  عاملــی  می توانــد   )17( دارد  زندگــی  کیفیــت  و  ســامت 
کــم کــردن تنش هــای شــغلی باشــد. افــراد انعطاف پذیــر در 
ــا را  ــدا آنه ــز ابت ــا و رویدادهــای چالش انگی ــا موقعیت ه ــه ب مواجه
ــه صــور مثبــت  ــد، ســپس چهارچــوب فکــری خــود را ب می پذیرن
ــد  ــاش می کنن ــاب آوری ت ــا ت ــت ب ــد و در نهای ــازی می کنن بازس
ــد  ــا آنهــا اســتفاده کنن ــه ب ــرای مقابل ــا از راهکارهــای ســازگار ب ت
)18(. انعطاف پذیــری روانشــناختی بــه عنــوان یکــی از جنبه هــای 
ــرات  ــا تغیی ــد ب ــاق کارآم ــی انطب ــی، توانای ــرد اجرای ــم عملک مه
ــری از  ــزان باالت ــه از می ــرادی ک ــت )19(. اف ــده اس ــف ش تعری
انعطاف پذیــری روانشــناختی برخــوردار هســتند، نشــانگان تعــارض 
کمتــری را تجربــه می کننــد )20، 17(. دیورتــا و همــکاران )21( در 
مطالعــه ای بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه انعطــاف ناپذیــری 
روانشــناختی بــه طــور معنــی دار ســطح بــاالی فرســودگی 
ــد  ــد. بون ــی کن ــی م ــش بین ــی را پی ــودگی روان ــاً فرس مخصوص
ــری  ــاف پذی ــه انعط ــد ک ــه ای دریافتن ــکاران )22( در مطالع و هم
روانشــناختی بــا پیامدهــای ناشــی از کار کــه شــامل ســامت روان، 
ــری مهــارت هــا در کار و  ــت یادگی ــر، افزایــش ظرفی ــی بهت کارای

ــاط اســت. ــت از کار اســت، در ارتب ــروز غیب کاهــش ب
آخریــن متغیــری کــه در ایــن تحقیــق مطــرح مــی گــردد، ســرمایه 
ــر نمــودن  ــر و مفیدت ــه معنــای بهره ورت روانشــناختی اســت کــه ب
زندگــی نیــروی انســانی و بالفعــل نمــودن پتانســیل بالقــوه آن هــا 
مــی باشــد )23(. افــرادی کــه از ســرمایه روانشــناختی برخوردارنــد، 
ــاد  ــف اعتق ــت تکالی ــام درس ــرای انج ــود ب ــای خ ــی ه ــه توانای ب
ــاف  ــود انعط ــوار از خ ــخت و دش ــرایط س ــد در ش ــد و میتوانن دارن
پذیــری نشــان دهنــد )24(. ســرمایه روانشــناختی بــا ایجــاد 
اطمینــان شــناختی و ســپس هدایــت رفتــاری افــراد، تــاش موثــر 
آن هــا را تقویــت نمــوده و از طرفــی بــا ایجــاد انتظــارات مثبــت و 
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خــوش بینانــه منجــر بــه عملکــرد بهتــر افــراد مــی شــود. همیــن 
احســاس مثبــت و انعطــاف پذیــری ناشــی از ســرمایه روانشــناختی، 
رضایــت شــغلی را نیــز بهبــود مــی بخشــد )25(. همیــن ســرمایه 
ــز  ــتاران را نی ــغلی پرس ــودگی ش ــد فرس ــی توان ــناختی م روانش
کاهــش دهــد )26(. نتایــج مطالعــه لــی و همــکاران )26( بــر روی 
ــرمایه  ــه س ــان داد ک ــاندونگ نش ــتان ش ــتار زن در اس 200 پرس
روانشــناختی و گرایــش خــاق پرســتاران بــا فرســودگی شــغلی و 

ــا گرایــش خــاق رابطــه منفــی دارد. ســرمایه روانشــناختی ب
در حــال حاضــر بیمــاری کوویــد 19 و شــیوع ویــروس کرونــا، تمام 
دنیــا از جملــه ایــران را بــا خــود درگیــر کــرده اســت، کمبــود کادر 
درمانــی، علی الخصــوص پرســتاران و مشــکات بســیاری ماننــد، 
ــن  ــی، از بی ــه، بی عاقگــی، بی میل ــی از حرف ناخشــنودی، نارضایت
رفتــن شــور و اشــتیاق و فرســودگی شــغلی، اســترس مبتــا شــدن 
بــه ویــروس و حتــی تــرک شــغل منجــر بــه بــروز انــواع اختاالت 
روانــی در آنــان گشــته اســت. بنابرایــن بررســی وضعیــت ســامت 
ــا  ــذا ب ــوردار اســت. فل ــت خاصــی برخ ــت و اولوی ــی، از اهمی روان
ــات و  ــان مفروض ــق و بی ــای تحقی ــریح متغیره ــه تش ــه ب توج
ــی پژوهــش  ــان آن هــا وجــود دارد، دغدغــه اصل روابطــی کــه می
ــتیاق  ــه اش ــاده و چندگان ــط س ــه رواب ــی و مقایس ــر بررس حاض
ــناختی  ــرمایه روان ش ــری و س ــامت روان، انعطاف پذی ــغلی، س ش
ــا در  ــایر بخش ه ــا و س ــای کرون ــاغل در بخش ه ــتاران ش پرس

ــود. ــواز ب ــهر اه ــتان های ش بیمارس

روش کار
ــه ی  ــود. جامع ــوع علی مقایســه ای ب ــی از ن روش پژوهــش توصیف
آمــاری پژوهــش حاضــر را تمامــی پرســتاران بخــش کرونا و ســایر 
ــه  ــد ک ــواز در ســال 1399 تشــکیل می دادن ــای شــهر اه بخش ه
ــتار  ــترس 100 پرس ــری دردس ــا روش نمونه گی ــا ب ــان  آنه از می
ــا و 50 پرســتار بخش هــای عــادی( بــه  )50 پرســتار بخــش کرون
عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. پژوهشــگر پــس از گرفتــن مجــوز 
ــا حراســت  الزم از دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز و هماهنگــی ب
ــتاران  ــرون و سرپرس ــه مت ــه ب ــا مراجع ــتان، ب ــت بیمارس و مدیری
ــب  ــا جل ــح داده و ب ــش را توضی ــی پژوه ــداف کل ــا، اه بخش ه
رضایــت آنهــا واجدیــن شــرایط را انتخــاب نمــود. بــه دلیــل اینکــه 
ــر  شــهر اهــواز در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار داشــت، قــرار ب
ایــن شــد کــه پرسشــنامه ها در گــوگل فــرم تنظیــم و لینــک آن 
ــا ارســال شــود.  ــا و ســایر بخش ه ــرای پرســتاران بخــش کرون ب
معیارهــای ورود بــه مطالعــه؛ یــک ســال ســابقه کاری یــا بیشــتر 
و داشــتن میــل و رغبــت کافــی بــرای شــرکت در پژوهــش بــود. 

بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از تحلیــل واریانــس چندمتغیــری 
اســتفاده شــد.

پرسشــنامه  روانشــناختی:  انعطاف پذیــری  پرسشــنامه ی 
ــال  ــدروال در س ــس و ون ــری روانشــناختی توســط دنی انعطاف پذی
)27( ســاخته شــده اســت. ایــن پرسشــنامه مشــتمل بــر 20 ســوال 
ــزان پیشــرفت فــرد  ــی می ــرای ارزیاب می باشــد. ایــن پرسشــنامه ب
در کار بالینــی و غیربالینــی و بــرای ارزیابــی میــزان پیشــرفت فــرد 
ــنامه  ــن پرسش ــی رود. ای ــه کار م ــر ب ــر انعطاف پذی ــاد تفک در ایج
براســاس مقیــاس 7 درجــه ای لیکــرت اســت کــه از امتیــاز 
ــا خیلــی موافقــم 7 درجه بنــدی شــده اســت.  خیلــی مخالفــم 1 ت
ــتر  ــی بیش ــری روان ــان دهنده ی انعطاف پذی ــر نش ــای باالت نمره ه
اســت. حداقــل نمــره در ایــن پرسشــنامه 20 و حداکثــر نمــره 140 
ــان  ــار همزم ــدروال )2010( اعتب ــس و وان اســت. در پژوهــش دنی
ایــن پرسشــنامه را بــا پرسشــنامه افســردگی بــک برابــر بــا 0/39- 
ــری  ــاس انعطاف پذی ــا مقی ــی آن را ب ــی همگرای ــتی آزمای و درس
روانشــناختی مازنیــن و رابیــن 0/75 بدســت آوردنــد. آلفــای 
فاضلــی،  پژوهــش  در  پرسشــنامه  ایــن  داده هــای  کرونبــاخ 
احتشــام زاده و شیخ شــبانی )28( 0/75 بــه دســت آمــد. در پژوهــش 
ــرای خــرده مقیاس هــای جایگزین هــا، مهــار و  ــاخ ب آلفــای کرونب
جایگزین هایــی بــرای رفتارهــای انســانی بــه ترتیــب برابــر 0/72، 
0/55 و 0/57 بدســت آمــد. در پژوهــش حاضــر نیــز میــزان قابلیــت 
اعتمــاد پرسشــنامه بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای 

ــد. ــه دســت آم نمــره کل 0/74 ب
پرســش نامه ســامت روان )GHQ-28(: پرسشــنامه سامت روان 
توســط گلدبــرگ و هیلــر )29( ارائــه شــده اســت.  ایــن پرسشــنامه 
عــاوه بــر ســؤاالتي در زمینــه ویژگیهــاي فــردي اجتماعــي، داراي 
چهــار حیطــه نشــانگان جســماني، نشــانگان اضطــراب، اختــال 
در عملکــرد اجتماعــي و نشــانگان افســردگي اســت. هــر حیطــه 
داراي 7 گویــه )آیتــم( مي  باشــد. مقیــاس پرسشــنامه 4 درجــه اي 
ــره 1(،  ــول )نم ــد معم ــر(، در ح ــره صف ــا نم ــًا )ب ــورت اص به ص
ــول  ــد معم ــش از ح ــي بی ــره 2( و خیل ــول )نم ــد معم ــش از ح بی
ــه ي  ــه 21-0 و دامن ــر حیط ــرات ه ــه نم ــت. دامن ــره 3( اس )نم
ــرد  ــره ف ــه نم ــر 84-0 اســت. هرچ ــنامه براب ــره ي کل پرسش نم
باالتــر باشــد، از ســامت روانــي کمتــر و هرچــه پاییــن تــر باشــد 
از ســامت روان بیشــتري برخــودار خواهــد بــود. روایــي و پایایــي 
پرسشــنامه فــوق و هنجاریابــي آن در مطالعــات قبلــي تائیــد شــده 
ــه روش  ــور از س ــنامه مزب ــار پرسش ــوی )30( اعتب ــت )30(. تق اس
ــه  ــرد ک ــاخ بررســي ک ــاي کرونب ــي و آلف ــاره ســنجي، تنصیف دوب
ــد.  ــار 0/70، 0/93 و 0/90 حاصــل گردی ــه ترتیــب ضرائــب اعتب ب
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روایــي همزمــان پرسشــنامه ســامت عمومــي از طریــق اجــراي 
همزمــان بــا پرسشــنامه بیمارســتان میدلســکس )M.H.Q( انجــام 

گردیــد کــه ضریــب همبســتگي 0/55 حاصــل آن بــود.
ــط  ــنامه توس ــن پرسش ــناختی: ای ــرمایه روان ش ــنامه ی س پرسش
لوتانــز و همــکاران )31( ســاخته شــد. 24 ســوال دارد کــه شــامل 
چهــار بعــد اســت و هــر بعــد شــامل شــش ســوال کــه ابعــاد آن 
ــی                                                                                         ــوش بین ــاب آوری و خ ــدواری، ت ــدی، امی ــامل خودکارآم ش
ــه ای  ــاس 6 درج ــوال در مقی ــر س ــه ه ــی ب ــود. آزمودن ــی ش م
لیکــرت )از کامــا مخالفــم تــا کامــا موافقــم( پاســخ مــی دهــد.
نمــره باالتــر در ایــن پرسشــنامه نمایانگــر ســرمایه روان شــناختی 
ــادالت  ــی و مع ــل عامل ــا اســتفاده از تحلی ــز ب بیشــتر اســت. لوتان
ــای   ــاره ه ــون را 24/6 و آم ــن آزم ــی دو ای ــبت خ ــاختاری نس س
ــرده  ــزارش ک ــدل را 0/97 و 0/08 گ ــن م CFI  و  RMSEA  ای

اســت کــه روایــی عاملــی آزمــون مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت. 
ــاهی و  ــادری و خسروش ــط به ــران توس ــنامه در ای ــی پرسش پایای
ــر اســاس آلفــای کرونبــاخ 0/85 گــزارش شــده  همــکاران )32( ب

اســت.
پرسشــنامه ی اشــتیاق شــغلی: ایــن پرسشــنامه از 17 ســوال 

ــی  ــکاران )4( طراح ــوفلی و هم ــط ش ــه توس ــده، ک ــکیل ش تش
ــن  ــه مــی باشــد. ای ــن پرسشــنامه شــامل 3 مولف شــده اســت. ای
ابعــاد شــامل نیرومنــدی )6مــاده(، وقــف خــود )5 مــاده( و جــذب 
)6 مــاده( مــی باشــد. پاســخ هــا در تمــام مــاده هــای ایــن مقیــاس 
از کامــا مخالفــم )1( تــا کامــا موافقــم )5( درجــه بنــدی شــده 
ــاط  ــکاران )4( ارتب ــوفیلی و هم ــار ش ــن اعتب ــت تعیی ــت. جه اس
مقیــاس اشــتیاق شــغلی بــا مقیاس فرســودگی شــغلی را ســنجید و 
رابطــه بــاال و منفــی بیــن ایــن دو مقیــاس یافــت. در تحقیــق وزیر 
ــق  ــغلی 0/78و در تحقی ــتیاق ش ــنامه اش ــی پرسش ــاه )33( روای پن
ضیاالدینــی و همــکاران )34( پایایــی پرسشــنامه اشــتیاق شــغلی به 

ــاخ 0/962 اعــام شــده اســت.  ــای کرونب روش آلف

یافته ها
بــر اســاس نتایــج بــه  دســت  آمــده میانگیــن و انحــراف اســتاندارد 
ــتاران  ــی 5/79±36/84 و در پرس ــش کرونای ــتاران بخ ــن پرس س
ســایر بخش هــا 5/86±38/16 بــود. همچنیــن میانگیــن و انحــراف 
اســتاندارد مــدت اشــتغال پرســتاران بخــش کرونایــی 8/82±3/99 

ــود. ــا 4/48±10/04 ب و در پرســتاران ســایر بخش ه
جدول 1: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در پرستاران بخش کرونایی و سایر بخش ها

متغیرها

گروه

پرستاران سایر بخش هاپرستاران بخش کرونا

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

29/144/6237/445/08اشتیاق شغلی
17/603/6715/703/79سامت روان
62/084/8169/126/03انعطاف پذیری

65/804/65704/24سرمایه های روان شناختی

ــغلی،  ــتیاق ش ــتاندارد اش ــراف اس ــن و انح ــوق میانگی ــدول ف ج
ســامت روان، انعطاف پذیــری و ســرمایه های روان شــناختی را 
در پرســتاران بخــش کرونایــی و پرســتاران ســایر بخش هــا نشــان 

می دهــد.
ــای  ــری پیش فرض ه ــس چند متغی ــل واریان ــام تحلی ــل از انج قب
آن بررســی شــد. در بررســی نرمــال بــودن توزیــع نمــرات نتایــج 

نمــرات  توزیــع  داد  نشــان  کولموگروف-اســمیرنوف  آزمــون 
ــتاران  ــی و پرس ــتاران بخــش کرونای ــای پژوهــش در پرس متغیره
ســایر بخش هــا نرمــال اســت. همچنیــن نتایــج به منظــور بررســی 
همگنــی واریانس هــا از آزمــون لویــن اســتفاده شــد کــه نتایــج آن 

ــود.  ــا ب ــی واریانس ه ــان از همگن نش

جدول 2: نتایج آزمون های چندمتغیری جهت بررسی معنا داری اثر عضویت گروهی

سطح معناداریدرجه آزادی خطادرجه  آزادی فرضیهFمقدارآزموناثر

گروه

0/54027/884950/001اثر پیایی
0/46027/884950/001المبدای ویلکز

1/1727/884950/001اثر هتلینگ

1/1727/884950/001بزرگ ترین ریشه روی
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ــری  ــای چندمتغی ــده از آزمون ه ــت آم ــه دس ــج ب ــاس نتای ــر اس ب
ــه  ــا توج ــی و ب ــت گروه ــر عضوی ــی داری اث ــی معن ــت بررس جه
بــه ســطح معنــاداری بــه  دســت  آمــده، بیــن دو گــروه پرســتاران 
بخــش کرونایــی و پرســتاران ســایر بخش هــا، حداقــل در یکــی از 

متغیرهــای وابســته اشــتیاق شــغلی، ســامت روان، انعطاف پذیــری 
دارد  معنــاداری وجــود  تفــاوت  روان شــناختی  و ســرمایه های 
)p<0/05(. بررســی دقیق تــر ایــن تفــاوت در جــداول زیــر 

مشخص شــده اســت:

جدول 3: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری جهت بررسی اثر عضویت گروهی در متغیرهای پژوهش

مجذور اتاسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیرمنبع

گروه

1722/2511722/2572/860/0010/426اشتیاق شغلی
90/25190/256/460/0130/062سامت روان
1239/0411239/0441/620/0010/298انعطاف پذیری

441144122/200/0010/185سرمایه های روان شناختی

خطا

2316/349823/63اشتیاق شغلی
1368/509813/96سامت روان
1916/969829/76انعطاف پذیری

19469819/85سرمایه های روان شناختی

مجموع

114861100اشتیاق شغلی
29181100سامت روان
434492100انعطاف پذیری

463428100سرمایه های روان شناختی

 ،)72/86( بــرای شــتیاق شــغلی   F مقادیــر  بــه  توجــه  بــا 
ســامت روان )6/46(، انعطاف پذیــری )41/62( و ســرمایه های 
ــه  ــا   )0/001( ک ــاداری آن ه ــطح معن ــناختی )22/20( و س روان ش
کوچک تــر از 0/05 اســت )P>0/05( مشــاهده می شــود کــه 
بیــن پرســتاران بخــش کرونایــی و پرســتاران ســایر بخش هــا در 
ــرمایه های  ــری و س ــامت روان، انعطاف پذی ــغلی، س ــتیاق ش اش

ــود دارد. ــاداری وج ــاوت معن ــناختی تف روان ش

بحث و نتیجه گیری 
پژوهــش حاضــر بــا هدف مقایســه اشــتیاق شــغلی، ســامت روان، 
ــتاران  ــناختی پرس ــرمایه روانش ــناختی و س ــری روانش انعطاف پذی
ــت.  ــام گف ــتانی انج ــای بیمارس ــایر بخش ه ــا س ــا ب ــش کرون بخ
ــتیاق  ــتاران در اش ــروه از پرس ــه دو گ ــود ک ــن ب ــر ای ــج بیانگ نتای
ــری روانشــناختی و ســرمایه  شــغلی، ســامت روان، انعطــاف پذی
ــن صــورت  ــد؛ بدی ــادار دارن ــاوت معن ــا یکدیگــر تف روانشــناختی ب
ــری  ــغلی، انعطــاف پذی ــتیاق ش ــا اش ــتاران بخــش کرون ــه پرس ک
ســامت  امــا  کمتــر،  روانشــناختی  ســرمایه  و  روانشــناختی 
ــتاران  ــه پرس ــبت ب ــتری نس ــردگی( بیش ــراب و افس روان )اضط

ــتند. ــتانی داش ــر بیمارس ــای دیگ بخش ه
یافتــه ی اّول پژوهــش مبنــی بــر اینکــه پرســتاران بخــش کرونــا 

اشــتیاق شــغلی کمتــری نســبت بــه پرســتاران ســایر بخش هــای 
بیمارســتان تجربــه می کننــد، بــا یافته هــای )8، 9(، همســو 
ــرد  ــان ک ــه بی ــوان اینگون ــه می ت ــن یافت ــن ای ــد. در تبیی می باش
کــه پرســتاران بخــش کرونــا بــه دلیــل اینکــه بــا افــرادی ســروکار 
ــه رو  ــود روب ــاری خ ــی از بیم ــواری های ناش ــا دش ــه ب ــد ک دارن
ــه  ــرا ک ــد. چ ــش می یاب ــان کاه ــغلی آن ــتیاق ش ــذا اش ــتند، ل هس
ــخت  ــرایط س ــب و ش ــر مصائ ــت تاثی ــان تح ــغلی آن ــتیاق ش اش
کاری شــان قــرار مــی گیــرد و تاثیــر آن میــزان اشــتیاق کاری آنــان 
نمایــان می شــود. بیمــاران کرونایــی کــه پرســتاران بخــش روزانــه 
ــا آنــان روبــه رو هســتند و نســبت بــه بیمــاران ســایر بخش هــا،  ب
ــادی را تحمــل مــی کننــد، موجبــات کاهــش  دشــواری هــای زی
ســامت روان کــه دلیلــی بــر اشــتیاق شــغلی کــم در آنــان اســت، 
می باشــد. پرســتاران ایــن بخــش، بــه دلیــل اینکــه ممکــن اســت 
ــل  ــودی حاص ــت بهب ــچ وق ــاران هی ــن بیم ــه ای ــد ک ــور کنن تص
ــن  ــا ای ــل اینکــه ســاعات بســیاری را ب ــه دلی ــرد و ب ــد ک نخواهن
ــی  ــی معنای ــدی و ب ــا ناامی ــد، ب ــی کنن ــپری م ــراد س ــروه از اف گ
ــش                                  ــان کاه ــغلی آن ــتیق ش ــه اش ــوند ک ــه رو ش ــی روب در زندگ
مــی یابــد. همچنیــن ایــن گــروه از پرســتاران در اثــر تنــش هــای 
ــی و اشــتیاق شــغلی  ــداوم ایجــاد شــده، کاهــش ســامت روان م
ــردی و  ــی و ف ــی اجتماع ــواده، زندگ ــادی را در خان ــوارض زی ع
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ــد.  ســازمان احســاس مــی کنن
بخــش  پرســتاران  کــه  داد  نشــان  پژوهــش  دوم  یافتــه ی 
ــتاران                    ــایر پرس ــه س ــبت ب ــری را نس ــی کمت ــامت روان ــا س کرون
بخــش هــای بیمارســتانی تجربــه مــی کننــد کــه ایــن یافتــه بــا 
یافتــه هــای  )15، 16(، همســو می باشــد. در تبییــن یافتــه ی حاضر 
می تــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه پرســتاران بخــش کرونــا بــه لیل 
ــا بیمارانــی کــه مشــکات شــدیدتری از  ــه ب ــه رو شــدن روزان روب
ــا  ــاران ســایر بخــش ه ــه بیم ــی نســبت ب لحــاظ جســمی و روان
ــمانی  ــاران جس ــه بیم ــبت ب ــیاری را نس ــای بس ــج ه ــد و رن دارن
کــه ممکــن اســت روزی بهبــود پیــدا کننــد، تحمــل مــی کننــد، 
ــرار  ــار ق ــت فش ــتاران را تح ــروه از پرس ــن گ ــی ای ــاظ روان از لح
مــی دهــد. ایــن تنــش هــای زیــان آور بــوده و توانایــی پرســتاران 
بخــش کرونــا را جهــت حمایــت از بیمــار و انجــام مراقبــت هــای 
بــا کیفیــت کاهــش مــی دهــد و بهزیســتی و ســامت روان آنــان 
را بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد. این گــروه از پرســتاران در مقایســه 
بــا ســایر بخــش هــا کــه بــا بیمــاران کرونایــی روبــه رو نیســتند، 
خســتگی هیجانــی و انــرژی روانــی در را پرســتاران افزایــش            
مــی دهــد بــه دنبــال افزایــش خســتگی هیجانــی و انــرژی روانــی 
در پرســتاران بخــش کرونایــی نوعــی بدبینــی نســبت بــه تــاش 
ــد  ــی یاب ــش م ــه دیگــران افزای ــی نســبت ب ــش و حت هــای خوی
ــاال ســوق  ــه افســردگی و اضطــراب ب ــرد را ب و زندگــی شــغلی ف
مــی دهــد، در نهایــت ســامت روانــی کمتــری را بــا دســتاوردهای 
فــردی پرســتاران دارد. در واقــع مــی تــوان بیــان کــرد کــه هرچــه 
احســاس دســتاورد و یــا کفایــت شــخصی پرســتاران باالتــر باشــد، 
ــن  ــود. بدی ــد ب ــتر خواه ــز بیش ــان نی ــی آن ــامت روان ــزان س می
معنــا کــه هرقــدر فــرد احســاس کنــد کــه در بــرآوردن نیازهــای 
ــش(  ــناختی خوی ــای روانش ــع نیازه ــران )و بالتب ــناختی دیگ روانش
تواناتــر باشــد، ســامت اوچــه از لحــاظ جســمانی و چــه از لحــاظ 

ــد و بالعکــس )35(.  ــی یاب ــش م روانشــناختی افزای
ــا  یافتــه ی ســوم پژوهــش نشــان داد کــه پرســتاران بخــش کرون
انعطــاف پذیــری روانشــناختی کمتــری را نســبت بــه ســایر 
پرســتاران بخــش هــای بیمارســتانی تجربــه مــی کننــد کــه ایــن 
ــن  ــد. در تبیی ــو می باش ــای  )21، 22(، همس ــه ه ــا یافت ــه ب یافت
یافتــه ی حاضــر مــی تــوان اینگونــه بیــان کــرد پرســتاران بخــش 
ــکات  ــدت مش ــه ش ــی ک ــا بیماران ــه ب ــل مواجه ــه دلی ــا ب کرون
ــان  ــت ج ــن اس ــد و ممک ــی کنن ــل م ــادی را تحم ــمانی زی جس
ــام  ــتاران انج ــای پرس ــاش ه ــام ت ــود تم ــا وج ــی ب ــود را حت خ
دهنــد، انعطــاف پذیــری شــناختی کمتــری را نســبت بــه پرســتاران 
ــد. از نظــر گاوســتر و  ســایر بخــش هــا از خــود نشــان مــی دهن

همــکاران )36( افــرادی کــه انعطــاف پذیــری شــناختی باالتــری 
دارنــد، ســعی مــی کننــد از توجیــه هــای ذهنــی جایگزین اســتفاده 
کننــد، رویدادهــای اســترس زا را بپذیرنــد و بــه لحــاظ روانشــناختی 
در مقایســه بــا افــراد انعطــاف ناپذیــر، پرتحمــل و بردبــار هســتند. 
ــری  ــری روانشــناختی، تحمــل پذی ــی کــه انعطــاف پذی از آن جای
را در افــراد افزایــش مــی دهــد، پرســتاران ســایر بخــش هــا کــه 
انعطــاف پذیــری روانشــناختی باالتــر داشــته لــه لحــاظ شــناختی 
بــا تمرکــز ذهنــی بیشــتر و تصویرســازی ذهنــی مثبــت بــه درمــان 
ــیوه  ــه ش ــترس و ب ــه دور از اس ــرایط ب ــه و در ش ــاران پرداخت بیم
ــاران  ــان بیم ــد درم ــر فراین ــی کارآمدت ــر و دیدگاه ــوب ت ای مطل
را طــی مــی کننــد. بــه نظــر مــی رســد داشــتن انعطــاف پذیــری 
ــای  ــت ه ــه موقعی ــد ک ــی کن ــک م ــراد کم ــه اف ــناختی ب روانش
ســخت و پــر اســترس زندگــی را بــه عنــوان موقعیــت هــای قابــل 
ــی و  ــا رویدادهــای زندگ ــه ب ــد و در مواجه ــرل در نظــر بگیرن کنت
ــن را  ــه جایگزی ــن توجی ــردن چندی ــدا ک ــی پی ــراد، توانای ــار اف رفت
ــای  ــل ه ــه راه ح ــد ب ــخت بتوان ــای س ــت ه ــته و در موقعی داش

جایگزیــن فکــر کنــد.
یافتــه ی چهــارم پژوهــش نشــان داد کــه پرســتاران بخــش کرونــا 
ــتاران  ــایر پرس ــه س ــبت ب ــری را نس ــناختی کمت ــرمایه روانش س
بخــش هــای بیمارســتانی تجربــه مــی کننــد کــه ایــن یافتــه بــا                                                                                      
یافتــه هــای  )25، 26(، همســو می باشــد. در تبییــن یافتــه ی حاضر          
ــه اینکــه پرســتاران  ــه ب ــا توج ــرد ب ــان ک ــه بی ــوان اینگون ــی ت م
بخــش کرونــا نســبت بــه ســایر پرســتاران بخــش هــای دیگــر از 
ســطح اضطــراب و اســترس بیشــتری برخوردارند، و هــر روز ممکن 
اســت بــا مــرگ بیمــاران کرونایــی روبــرو شــوند، همیــن امــر بــر 
ــته و ســبب کاهــش آن میشــود،  ــر گذاش ــان تاثی ــد آن ســطح امی
خودکارآمــدی نیــز بــه معنــی اعتقــاد بــه توانایــی خــود مــی باشــد 
ــه  ــی ک ــای فراوان ــود امداده ــا وج ــر روزه ب ــتاران ه ــه پرس و اینک
بــرای بیمــاران کرونایــی انجــام مــی دهنــد ولــی بــاز هــم شــاهد 
درد و رنــج آنــان مــی باشــد همیــن امــر در خودکارآمــدی آنــان نیز 
اثرگــذار اســت و پرســتاران نســبت بــه قابلیــت هــا و توانایــی هــای 
خــود دچــار ضعــف می شــوند. ســطح بــاالی اضطــراب و اســترس 
در پرســتاران بخــش کرونایــی منجــر بــه بــروز هیجانــات منفی در 
آنــان مــی گــردد و میــزان تــاب آوری آنــان را کاهــش مــی دهــد. 
چــرا کــه ســطوح بــاالی تــاب آوری بــه فــرد کمــک مــی کنــد تــا 
از عواطــف و هیجــان هــای مثبــت بــه منظــور پشــت ســر نهــادن 
تجربــه هــای نامطلــوب بــه وضعیــت مطلــوب اســتفاده کنــد. در 
صــورت ضعــف تــاب آوری، حرمــت خــود تضعیــف و فراینــد مقابله 
ــیب  ــن آس ــود. بنابرای ــی ش ــد م ــی ناکارآم ــای منف ــه ه ــا تجرب ب
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پذیــری روانشــناختی، افســردگی و اضطــراب از پیامدهــای ضعــف 
تــاب آوری اســت. افــرادی کــه از تــاب آوری باالتــری برخوردارنــد، 
در هنــگام مواجهــه بــا شــرایط تهدیــد کننــده امیــدوار هســتند و از 

ســبک هــای مقابلــه ای موثــر اســتفاده مــی کننــد. 
در راســتای ایــن نتایــج، مدیــران پرســتاران بخــش کرونا بایــد آگاه 
باشــند کــه همــواره کاهــش اشــتیاق، انعطــاف پذیــری و ســرمایه 
روانشــناختی مــی توانــد ایــن گــروه از پرســتاران را تهدیــد نمایــد. 
ــذا، توانمندســازی آنــان در ایجــاد راهبردهــای اثربخشــی مبنــی  ل
بــر حفــظ اشــتیاق، انعطــاف پذیــری و ســرمایه روانشــناختی، اعــم 
ــدد بایســتی  ــزی هــای متع ــه ری ــردی و ســازمانی را در برنام از ف
ــد  ــران پرســتاری بای ــن مدی ــد. همچنی ــرار دهن ــورد ماحظــه ق م
ــری  ــاي اشــتیاق، انعطــاف پذی ــر در ارتق ــه اهمیــت عوامــل مؤث ب
ــن پرســنل پرســتاری خــود، خصوصــا  و ســرمایه روانشــناختی بی
ــد اســت  ــد و امی ــل بیشــتري نماین ــا، تام پرســتاران بخــش کرون
بــا پــرورش اســتعدادهاي خــاق، فراهــم نمــودن محیــط مناســب، 
ــي از  ــناخت و قدردان ــب و ش ــات مناس ــته، ارتباط ــت شایس مدیری
ــزه شــغلی  ــوش باعــث ایجــاد انگی ــتاران ســخت ک ــت پرس فعالی
ــرمایه  ــری و س ــاف پذی ــتیاق، انعط ــش اش ــات افزای ــده و موجب ش
روانشــناختی پرســتاران فراهــم شــود و از ایجــاد رکــود و سســتي در 

انجــام امــور درمانــی پیشــگیري شــود. 
 انجــام پژوهــش مداخلــه ای در جهــت افزایــش اشــتیاق، انعطــاف 
پذیــری و ســرمایه روانشــناختی و ســامت روان بــه پژوهشــگران 

ــردی            ــنهادهای کارب ــه پیش ــود. از جمل ــی ش ــنهاد م ــده پیش آین
مــی تــوان بــه ارتقــاء اشــتیاق، انعطــاف پذیــری و ســرمایه 
ــه صــورت آمــوزش  ــوان ب روانشــناختی و ســامت روان را مــی ت
ــای پژوهــش  ــه محدودیت ه ــود. از جمل ــن نم ضمــن شــغل تدوی
ــواز                                                         ــهر اه ــتاران ش ــان پرس ــاً از می ــه صرف ــاب نمون ــر انتخ حاض
ــازد. از  ــی س ــدود م ــج را مح ــری نتای ــه تعمیم پذی ــد ک ــی باش م
ایــن رو پیشــنهاد مــی گــردد کــه پژوهــش هایــی از این نــوع روی 

ــرد. ــام پذی ــر انج ــهرهای دیگ ــتاران ش پرس
مالحظات اخالقی

فــرم  پــر کــردن  بــا  در مطالعــه  کلیــه ی شــرکت کنندگان 
رضایت نامــه در ایــن مطالعــه شــرکت داشــتند و پژوهشــگر، آن هــا 
را از محرمانــه بــودن نتایــج تحقیــق مطمئــن کــرد. شناســه اخاق 
EE/99.3.02.24953/scu.ac.ir  می باشــد.  پژوهــش حاضــر 

سپاسگزاری
ــه  ــدم جبه ــط مق ــربازان خ ــام س ــق از تم ــن تحقی ــان ای در پای
کرونــا و بــا افتخــار بــه »پرســتاران« ســرزمین عزیزمــان ایــران و 
علی الخصــوص پرســتاران شــرکت کننده در ایــن پژوهــش تشــکر 

ــود. ــی می ش و قدردان

تضاد منافع
در این مقاله هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.

References
1. Fazaeli S, Yousefi M, Khorsand Vakilzaeh 

A, Ebrahimi Z. Hospital support measures 
from the perspective of infectious and non-
infectious nurses caring for patients with 
COVID-19. jmis. 2021; 7 (1) :29-37. [Persian] 
https://doi.org/10.52547/jmis.7.1.29

2. Huang L, Lin G, Tang L, Yu L, Zhou Z. Special 
attention to nurses› protection during the 
COVID-19 epidemic. Crit Care. 2020; 24:120. 
https://doi.org/10.1186/s13054-020-2841-7

3. Chou LP, Li CY, Hu SC. Job stress and 
burnout in hospital employees: Comparisons 
of different medical professions in a regional 
hospital in Taiwan. BMJ open. 2014; 4:e004185. 
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-004185

4. Schaufeli W, Marfitnez I, Gonzalez- 
Roma V, Salanova M, Bakker A. The 
measurement of engagement and burnout: 
A two sample confirmatory factor analytic 
approach. J Happiness Stud. 2002; 3: 71-92. 

https://doi.org/10.1023/A:1015630930326
5. Gibbons J. Employee engagement: A review of 

current research and its implications , New York: 
The Conference Board. 2016.

6. Asgari Bajgarani M. Determining talent 
management strategies to emotional-mental 
involvement of isfahan municipality employees. 
MSc Thesis University of Isfahan. 2011. 
[Persian]

7. Benmore G, Henderson S, Mountfield J, Wink 
B. The Stopit! programme to reduce bullying 
and undermining behaviour in hospitals. J 
Health Organ Manag. 2018; 32(3): 428-443. 
https://doi.org/10.1108/JHOM-02-2018-0047

8. Stro mgren M, Eriksson A, Bergman 
D. L. International Journal of Nursing 
Studies. International Journal of Nurs-
ing Studies. 2016; 53: 116-125. 
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.07.012

9. Alizadeh H, Jabbarzadeh S, Mahmoudi Z, Ara 
F. Comparative Analysis of General Health and 

https://doi.org/10.52547/jmis.7.1.29
https://doi.org/10.1186/s13054-020-2841-7
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-004185
https://doi.org/10.1023/A:1015630930326
https://doi.org/10.1108/JHOM-02-2018-0047
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.07.012


مژگان پوردل و منصور سودانی

53

Life Satisfaction among Special and General 
Wards. IJN. 2017; 30 (105) :80-89. [Persian] 
https://doi.org/10.29252/ijn.30.105.80

10. Bai Y, Lin CC, Lin CY, Chen JY, Chue CM, 
Chou P. Survey of stress reactions among health 
care workers involved with the SARS outvreak. 
Psychiatric Services. 2004; 55(9): 1055-7. 
https://doi.org/10.1176/appi.ps.55.9.1055

11. Kawano Y. Association of job-related stress 
factors with psychological and somatic symptoms 
among Japanese hospital nueses: Effect of 
departmental environment in acute care hospital. 
Journal of occupational health. 2008; 50(1): 79-85. 
https://doi.org/10.1539/joh.50.79

12. Shrestha GS. Covid-19 pandemic: shortage 
of personal protective equipment, use 
of improvised surrogates, and the safety 
of health care workers. Journal of Nepal 
Health Research Council, 2020; 18(1). 
https://doi.org/10.33314/jnhrc.v18i1.2593

13. Nogee D, Tomassoni AJ. Covid-19 and 
the N95 repirator shortage: Closing 
the gap. Infection Control & Hospital 
Epidemiology. 2020, 41(8), 958. 
https://doi.org/10.1017/ice.2020.124

14.  Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, 
Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological 
impact of quarantine and how to reduce it: rapid 
review of the evidence. The Lancet. 2020. 
https://doi.org/10.2139/ssrn.3532534

15. Nayeri ND, Taghavi T, Shali M. Ethical 
challenges in the care emerging: A systematic 
literature review. Bioethics Journal. 2017; 7: 85-
96.

16. Li K, Wan C, Ding R, Liu Y, Chen J, Wu Z, 
et al. Mental distress among liberian medical 
staff working at the China Ebola Treatment 
Unit: a cross sectiobal study. Health and 
quality of life outcomes, 2015; 13(1): 1-6. 
https://doi.org/10.1186/s12955-015-0341-2

17. Trindade I. A, Mendes A. L, Ferreira N. 
B. The moderating effect of psychological 
flexibility on the link between learned 
helplessness and depression symptomatology: 
A preliminary study. Journal of Contextual 
Behavioral Science. 2020; 15: 68-72. 
https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2019.12.001

18. Richardson CME, Jost SA. Psychological 
flexibility as a mediator of the association between 
early life trauma and psychological symptoms. 

Personal Individ Differ. 2019;141:101-6. 
https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.12.029

19. Darby K. P, Castro L, Wasserman E. A, 
Sloutsky V. M. Cognitive flexibility and 
memory in pigeons, human children, 
and adults. Cognition. 2018; 177: 30-40. 
https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.03.015

20. Davis A. K, Barrett F. S, Griffiths R. R. 
Psychological flexibility mediates the relations 
between acute psychedelic effects and subjective 
decreases in depression and anxiety. Journal 
of Contextual Behavioral. 2020; 15: 39-45. 
https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2019.11.004

21. Duarte J, Pinto-Gouveia J. The role of 
psychological factors in oncology nurses’ 
burnout and compassion fatigue symptoms. 
Eur J Oncol Nurs. 2017;28:114-21. 
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.04.002

22. Bond FW, Bunce D. The role of acceptance 
and job control in mental health, job 
satisfaction, and work performance. J 
Appl Psychol. 2003; 88(6):1057-67. 
https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.6.1057

23. Salles FLP, d’Angelo MJ. Assessment of 
Psychological Capital at Work by Physiotherapists. 
Physiother Res Int. 2020 ;25(3): e1828. 
https://doi.org/10.1002/pri.1828

24.  Ganji B, Tavakoli S. [Surveying the Relationship 
between Psychological Capital and Academic 
Resiliency with Internet Addiction of Students]. 
Educ Strategy Med Sci. 2018; 11 (1) :102-107. 
[Persian]

25. Mirzaie Z, Golparvar M. [The Effect of 
Psychological Capital on Job Performance with 
Due to the Mediating Role of Job Satisfaction 
and Organizational Commitment among 
Telecommunication Employees]. Knowledge 
and Research in Applied Psychology. 2019; 
20(1): 1- 12. [Persian]

26.  Li Y, Wu Q, Li Y, Chen L, Wang X. Relationships 
among psychological capital, creative tendency, 
and job Burnout among Chinese Nurses. Journal 
of Advanced Nursing. 2019; 75 (12): 3495- 503. 
https://doi.org/10.1111/jan.14141

27.  Dennis John P, Vander Wall S. The Cognitive 
Flexibility Inventory. Instrument Development 
and Estimates of Reliability and Validity. 
Cogn Ther Res. 2010; 34(3): 241-253. 
https://doi.org/10.1007/s10608-009-9276-4

28. Fazeli M, Ehteshamzadeh P, Hashemi E. The 

https://doi.org/10.29252/ijn.30.105.80
https://doi.org/10.1176/appi.ps.55.9.1055
https://doi.org/10.1539/joh.50.79
https://doi.org/10.33314/jnhrc.v18i1.2593
https://doi.org/10.1017/ice.2020.124
https://doi.org/10.2139/ssrn.3532534
https://doi.org/10.1186/s12955-015-0341-2
https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2019.12.001
https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.12.029
https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.03.015
https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2019.11.004
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.04.002
https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.6.1057
https://doi.org/10.1002/pri.1828
https://doi.org/10.1111/jan.14141
https://doi.org/10.1007/s10608-009-9276-4


نشریه پژوهش پرستاری، دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

54

effectiveness of cognitive behavior therapy 
on cognitive flexibility of depressed people. 
Thought and Behavior in Clinical Psychology. 
2014; 9(34): 36-27. [Persian]

29. Goldberg DP, Gater R, Sartorius N, Ustun 
TB, Piccinelli M, Gureje O, et al. The validity 
of two version of the GHQ in the WHO 
study of mental illness in general health 
care. Psychol Med. 1997;27(1):191-197. 
https://doi.org/10.1017/S0033291796004242

30. Taghavi M. Validity and Validity of General 
Health Questionnaire (G.H.Q). Journal of 
Psychology. 2001; 20: 381-398.

31. Lutthans F, Youssef M, Avolio J. Psychological 
capital Developing the Human Competitive 
Edge, Oxford University Press. 2007.

32. Jafar Bahadori Khosroshahi, Touraj Hashemi 
Nosratabadi, Mansoor Bayrami. The relationship 
between psychological capital and personality 
traits with job satisfaction among librarians’ in 
public libraries in Tabriz. pajoohande. 2013; 17 
(6) :313-319.

33.  Vazir Panah, Z. Investigating the relationship 
between job motivation and the dimensions of 
employees’ attitudes in the executive bodies of 
Kashmar city (master’s thesis). Islamic Azad 
University of Rafsanjan. 2012. [Persian]

34.  Zeyaaddiny M, Ramezani Ghavam Abadi S. Job 
Enrichment and Job Engagement for Propensity 
to Leave of Employees. Journal of Strategic 
Management Studies. 2012;4(15): 177-199. 
[Persian]

35. Yavari M, Shamsaei F, Yazdanbakhsh K. 
Comparison psychiatrics nurses’ burnout and 
general health with critical care (ICU) nurses. 
Quarterly Journal of Nursing Management 2014; 
3(1):12. [Persian]

36. Gloster A. T, Meyer A. H, Lieb R. 
Psychological flexibility as a malleable 
public health target: Evidence from a 
representative sample. Journal of Contextual 
Behavioral Science. 2017; 6(2): 166-171. 
https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2017.02.003

https://doi.org/10.1017/S0033291796004242
https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2017.02.003

