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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 تعیینکننــدهای در کیفیــت و ایمنــی مراقبــت از بیمــار دارد.
شــیوع پاندمــی کرونــا منجــر بــه درجــه باالیــی از عــدم اطمینــان شــده اســت و نظامهــای ســامت را مملــو از انــواع چالشهــا کــرده
اســت .پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اشــتیاق شــغلی ،ســامت روان ،انعطافپذیــری روانشــناختی و ســرمایه روانشــناختی پرســتاران
بخــش کرونــا بــا ســایر بخشهــای بیمارســتانی انجــام گرفــت.
روش کار :روش پژوهــش توصیفــی از نــوع علیمقایسـهای بــود .جامعـهی آمــاری پژوهــش حاضــر را تمامــی پرســتاران بخــش کرونــا
ن آنهــا بــا روش نمونهگیــری دردســترس  100پرســتار
و ســایر بخشهــای شــهر اهــواز در ســال  1399تشــکیل میدادنــد کــه از میــا 
( 50پرســتار بخــش کرونــا و  50پرســتار بخشهــای عــادی) بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــده و بــه پرسشــنامههای اشــتیاق شــغلی
اســکاوفلی و همــکارن ( ،)2002ســامت روان گلدبــرگ و هیلــر ( ،)1979انعطافپذیــری روانشــناختی دنیــس و ونــدوال ( )2010و ســرمایه
روانشــناختی لواتــز ( ،)2007پاســخ دادنــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از تحلیــل واریانــس چندمتغیــری اســتفاده شــد.
یافتههــا :یافتههــا نشــان داد کــه بیــن میــزان اشــتیاق شــغلی ،ســامت روان ،انعطــاف پذیــری روانشــناختی و ســرمایه روانشــناختی
بیــن دو گــروه از پرســتاران تفــاوت معنــاداری وجــود دارد ( .)P>0/01بدیــن صــورت کــه میــزان اشــتیاق شــغلی ،انعطــاف پذیــری
روانشــناختی و ســرمایه روانشــناختی پرســتاران بخشهــای عــادی بیشــتر ،و ســامت روان کــه شــامل اضطراب و افســردگی در پرســتاران
بخــش کرونــا بیشــتر بــود.
نتیجهگیــری :بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه پرســتاران بخــش کرونــا امنیــت شــغلی کمتــری را در خــود احســاس میکننــد
همیــن امــر منجــر بــه بــروز اضطــراب و اســترس در آنــان مــی شــود کــه نیازمنــد توجــه و بررســی بیشــتر توســط مســئوالن مربوطــه
میباشــد.
کلیدواژهها :اشتیاق شغلی ،سالمت روان ،انعطافپذیری روانشناختی ،سرمایه روانشناختی ،پرستاران ،کرونا.
خــط مقــدم قــرار دارنــد و از ایــن رو مســتعد ابتــا بــه عفونــت
هســتند ( .)2هنگامــی کــه پرســتاران در محیــط هــای بــا فشــار
کاری بــاال و منابــع کــم قــرار دارنــد ،اســترس شــغلی باالیــی
را متحمــل میشــوند کــه اثــرات ســوئی بــر روی ســامت
جســم و روان دارد ( )3همیــن امــر ممکــن اســت بــر اشــتیاق
شــغلی آنهــا تاثیرگــذار باشــد .اشــتیاق شــغلی یــک وضعیــت
مثبــت و رضایــت بخــش ذهنــی در ارتبــاط بــا کار اســت کــه

مقدمه
در فوریــه ســال  2020اولیــن آزمایــش نمونــه مثبــت کرونــا
ویــروس در ایــران شناســایی شــد .تعداد مــوارد مثبــت کووید19-
تنهــا در عــرض یــک هفتــه از زمــان گــزارش نخســتین بیمــار،
بــه  245مــورد افزایــش یافــت ( .)1کوویــد 19-یــک بیمــاری
بســیار مســری اســت ،انتقــال ویــروس در بیماســتان تهدیــدی
بــزرگ بــرای کارکنــان بهداشــتی درمانــی اســت و پرســتاران در
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درگـرو سالمت روانـی و روحـی افـراد قـرار دارنـد ( .)14مطالعـات
( )16 ،15نشـــان مـی دهـد در زمـــان انتشـار بیمـاری » ســارس
و ابوال» نیــــز کارکنــــان مراقبــت هــای بهداشــتی و درمانــی
از برخــــی اختالالت 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.
شــرایط پــر اســترس کرونــا و پرســتاری از بیمــاران کرونایــی،
نیــاز بــه ســازگاری بــا شــرایط دارد .بنابرایــن انعطافپذیــری
روانشــناختی کــه بــه معنــای توانایــی ســازگاری بــا محرکهــای
محیطــی در حــال تغییــر میباشــد و بــه دلیــل ایجــاد تعــادل
بیــن حوزههــای مختلــف زندگــی نقــش موثــری در افزایــش
ســامت و کیفیــت زندگــی دارد ( )17میتوانــد عاملــی در
کــم کــردن تنشهــای شــغلی باشــد .افــراد انعطافپذیــر در
مواجهــه بــا موقعیتهــا و رویدادهــای چالشانگیــز ابتــدا آنهــا را
میپذیرنــد ،ســپس چهارچــوب فکــری خــود را بــه صــور مثبــت
بازســازی میکننــد و در نهایــت بــا تــابآوری تــاش میکننــد
تــا از راهکارهــای ســازگار بــرای مقابلــه بــا آنهــا اســتفاده کننــد
( .)18انعطافپذیــری روانشــناختی بــه عنــوان یکــی از جنبههــای
مهــم عملکــرد اجرایــی ،توانایــی انطبــاق کارآمــد بــا تغییــرات
تعریــف شــده اســت ( .)19افــرادی کــه از میــزان باالتــری از
انعطافپذیــری روانشــناختی برخــوردار هســتند ،نشــانگان تعــارض
کمتــری را تجربــه میکننــد ( .)17 ،20دیورتــا و همــکاران ( )21در
مطالعــه ای بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه انعطــاف ناپذیــری
روانشــناختی بــه طــور معنــی دار ســطح بــاالی فرســودگی
مخصوصــ ًا فرســودگی روانــی را پیــش بینــی مــی کنــد .بونــد
و همــکاران ( )22در مطالعــه ای دریافتنــد کــه انعطــاف پذیــری
روانشــناختی بــا پیامدهــای ناشــی از کار کــه شــامل ســامت روان،
کارایــی بهتــر ،افزایــش ظرفیــت یادگیــری مهــارت هــا در کار و
کاهــش بــروز غیبــت از کار اســت ،در ارتبــاط اســت.
آخریــن متغیــری کــه در ایــن تحقیــق مطــرح مــی گــردد ،ســرمایه
روانشــناختی اســت کــه بــه معنــای بهرهورتــر و مفیدتــر نمــودن
زندگــی نیــروی انســانی و بالفعــل نمــودن پتانســیل بالقــوه آنهــا
مــی باشــد ( .)23افــرادی کــه از ســرمایه روانشــناختی برخوردارنــد،
بــه توانایــی هــای خــود بــرای انجــام درســت تکالیــف اعتقــاد
دارنــد و میتواننــد در شــرایط ســخت و دشــوار از خــود انعطــاف
پذیــری نشــان دهنــد ( .)24ســرمایه روانشــناختی بــا ایجــاد
اطمینــان شــناختی و ســپس هدایــت رفتــاری افــراد ،تــاش موثــر
آنهــا را تقویــت نمــوده و از طرفــی بــا ایجــاد انتظــارات مثبــت و

در ایــن وضعیــت شــخص یــک احســاس نیرومنــدی و ارتبــاط
مؤثــر بــا فعالیتهــای 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
میباشــد و بــه یــک حالــت پایــای ســرایت کننــده و هیجانــی
شــناختی اشــاره دارد کــه بــر روی یــک موضــوع ،واقعــه یــا رفتــار
خــاص متمرکــز میشــود ( .)4اشــتیاق شــغلی کارکنــان منافــع
بســیاری را بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای ســازمان و
افــراد در پــی دارد ( .)5مزايــاي داخلــي اشــتیاق شــغلی كاركنــان
شــامل بهبــود مديريــت دانــش ،كاهــش غيبــت كاركنــان ،بهبــود
روحيــه كاركنــان ،افزايــش ايمنــي ،قابليــت اســتفاده بيشــتر از
داوطلبــان داخلــي بــا اســتفاده از برنامههــاي جانشــينپروري،
كاهــش جابجايــي كاركنــان و افزايــش انگيــزۀ آنــان ميباشــد (.)6
اشــتیاق کاری نــه تنهــا یــک نقــش حیاتــی بــرای فهــم رفتارهــای
ســازمانی مثبــت بــازی مــی کنــد ،بلکــه همچنیــن بــرای هدایــت
مدیریــت منابــع انســانی و سیاســتهای بهداشــت حرفــهای در
ســازمانها نیــز نقــش مهمــی دارد ( .)7اســترومگرن ،اریکســون و
برگمــن ( )8و علیــزاده و همــکاران ( )9در 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 ترســــناك
جلــــوه مـی دهــــد .احساسی کـــه پــس از مواجهــــه بــا ایـن
بیمـــاران دارنـد ( .)10مطالعـات صـــورت گرفتـه ( )12 ،11نشـان
مـــی دهـــد ،پرســـتاران در ارتبــــاط بــــا محیــــط کار ،نســبت
بــــه مشــــاغل دیگــــر ،ماننــــد درد ،رنــــج ،مــــرگ بیمــــار،
ســــختی کار ،شــــرایط کاری حســــاس ،کاهــــش وســــایل
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
ابتال بـــه بیمـــاری کوویـــد ۱۹-را بـــرای خـــود و حتـــی خانـواده
شـــان منتقـــل مـــی کننـــد ( .)13بررسیهـــای صـــورت گرفتـه،
اهمیــت پیامدهــای روانــی را بیشــتر از پیامدهــای جســمی در
نظرگرفتــــه انــد چــرا کــه سالمت جســــمی تــا حــد باالیی
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بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از تحلیــل واریانــس چندمتغیــری
اســتفاده شــد.
پرسشــنامهی انعطافپذیــری روانشــناختی :پرسشــنامه
انعطافپذیــری روانشــناختی توســط دنیــس و ونــدروال در ســال
( )27ســاخته شــده اســت .ایــن پرسشــنامه مشــتمل بــر  20ســوال
میباشــد .ایــن پرسشــنامه بــرای ارزیابــی میــزان پیشــرفت فــرد
در کار بالینــی و غیربالینــی و بــرای ارزیابــی میــزان پیشــرفت فــرد
در ایجــاد تفکــر انعطافپذیــر بــه کار مــیرود .ایــن پرسشــنامه
براســاس مقیــاس  7درجــهای لیکــرت اســت کــه از امتیــاز
خیلــی مخالفــم  1تــا خیلــی موافقــم  7درجهبنــدی شــده اســت.
نمرههــای باالتــر نشــاندهندهی انعطافپذیــری روانــی بیشــتر

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 ( .)25همیــن ســرمایه
روانشــناختی مــی توانــد فرســودگی شــغلی پرســتاران را نیــز
کاهــش دهــد ( .)26نتایــج مطالعــه لــی و همــکاران ( )26بــر روی
 200پرســتار زن در اســتان شــاندونگ نشــان داد کــه ســرمایه
روانشــناختی و گرایــش خــاق پرســتاران بــا فرســودگی شــغلی و
ســرمایه روانشــناختی بــا گرایــش خــاق رابطــه منفــی دارد.
در حــال حاضــر بیمــاری کوویــد  19و شــیوع ویــروس کرونــا ،تمام
دنیــا از جملــه ایــران را بــا خــود درگیــر کــرده اســت ،کمبــود کادر
درمانــی ،علیالخصــوص پرســتاران و مشــکالت بســیاری ماننــد،

اســت .حداقــل نمــره در ایــن پرسشــنامه  20و حداکثــر نمــره 140
اســت .در پژوهــش دنیــس و وانــدروال ( )2010اعتبــار همزمــان
ایــن پرسشــنامه را بــا پرسشــنامه افســردگی بــک برابــر بــا -0/39
و درســتی آزمایــی همگرایــی آن را بــا مقیــاس انعطافپذیــری
روانشــناختی مازنیــن و رابیــن  0/75بدســت آوردنــد .آلفــای
کرونبــاخ دادههــای ایــن پرسشــنامه در پژوهــش فاضلــی،
احتشــامزاده و شیخشــبانی ( 0/75 )28بــه دســت آمــد .در پژوهــش
آلفــای کرونبــاخ بــرای خــرده مقیاسهــای جایگزینهــا ،مهــار و
جایگزینهایــی بــرای رفتارهــای انســانی بــه ترتیــب برابــر ،0/72
 0/55و  0/57بدســت آمــد .در پژوهــش حاضــر نیــز میــزان قابلیــت
اعتمــاد پرسشــنامه بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای
نمــره کل  0/74بــه دســت آمــد.
پرســش نامه ســامت روان ( :)GHQ-28پرسشــنامه سالمت روان
توســط گلدبــرگ و هیلــر ( )29ارائــه شــده اســت .ایــن پرسشــنامه
عــاوه بــر ســؤاالتي در زمينــه ويژگيهــاي فــردي اجتماعــي ،داراي
چهــار حيطــه نشــانگان جســماني ،نشــانگان اضطــراب ،اختــال
در عملكــرد اجتماعــي و نشــانگان افســردگي اســت .هــر حيطــه
يباشــد .مقيــاس پرسشــنامه  4درجــه اي
داراي  7گويــه (آيتــم) م 
بهصــورت اصــ ً
ا (بــا نمــره صفــر) ،در حــد معمــول (نمــره ،)1
بيــش از حــد معمــول (نمــره  )2و خيلــي بيــش از حــد معمــول
(نمــره  )3اســت .دامنــه نمــرات هــر حيطــه  0-21و دامنــه ي
نمــره ي كل پرسشــنامه برابــر  0-84اســت .هرچــه نمــره فــرد
باالتــر باشــد ،از ســامت روانــي كمتــر و هرچــه پاييــن تــر باشــد
از ســامت روان بيشــتري برخــودار خواهــد بــود .روايــي و پايايــي
پرسشــنامه فــوق و هنجاريابــي آن در مطالعــات قبلــي تائیــد شــده
اســت ( .)30تقــوی ( )30اعتبــار پرسشــنامه مزبــور از ســه روش
دوبــاره ســنجي ،تنصيفــي و آلفــاي کرونبــاخ بررســي کــرد کــه
بــه ترتيــب ضرائــب اعتبــار  0/93 ،0/70و  0/90حاصــل گرديــد.

ناخشــنودی ،نارضایتــی از حرفــه ،بیعالقگــی ،بیمیلــی ،از بیــن
رفتــن شــور و اشــتیاق و فرســودگی شــغلی ،اســترس مبتــا شــدن
بــه ویــروس و حتــی تــرک شــغل منجــر بــه بــروز انــواع اختالالت
روانــی در آنــان گشــته اســت .بنابرایــن بررســی وضعیــت ســامت
روانــی ،از اهمیــت و اولویــت خاصــی برخــوردار اســت .فلــذا بــا
توجــه بــه تشــریح متغیرهــای تحقیــق و بیــان مفروضــات و
روابطــی کــه میــان آنهــا وجــود دارد ،دغدغــه اصلــی پژوهــش
حاضــر بررســی و مقایســه روابــط ســاده و چندگانــه اشــتیاق
شــغلی ،ســامت روان ،انعطافپذیــری و ســرمایه روانشــناختی
پرســتاران شــاغل در بخشهــای کرونــا و ســایر بخشهــا در
بیمارســتانهای شــهر اهــواز بــود.

روش کار
روش پژوهــش توصیفــی از نــوع علیمقایســهای بــود .جامعــهی
آمــاری پژوهــش حاضــر را تمامــی پرســتاران بخــش کرونا و ســایر
بخشهــای شــهر اهــواز در ســال  1399تشــکیل میدادنــد کــه
ن آنهــا بــا روش نمونهگیــری دردســترس  100پرســتار
از میــا 
( 50پرســتار بخــش کرونــا و  50پرســتار بخشهــای عــادی) بــه
عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .پژوهشــگر پــس از گرفتــن مجــوز
الزم از دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز و هماهنگــی بــا حراســت
و مدیریــت بیمارســتان ،بــا مراجعــه بــه متــرون و سرپرســتاران
بخشهــا ،اهــداف کلــی پژوهــش را توضیــح داده و بــا جلــب
رضایــت آنهــا واجدیــن شــرایط را انتخــاب نمــود .بــه دلیــل اینکــه
شــهر اهــواز در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار داشــت ،قــرار بــر
ایــن شــد کــه پرسشــنامهها در گــوگل فــرم تنظیــم و لینــک آن
بــرای پرســتاران بخــش کرونــا و ســایر بخشهــا ارســال شــود.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه؛ یــک ســال ســابقه کاری یــا بیشــتر
و داشــتن میــل و رغبــت کافــی بــرای شــرکت در پژوهــش بــود.
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تشــکیل شــده ،کــه توســط شــوفلی و همــکاران ( )4طراحــی
شــده اســت .ایــن پرسشــنامه شــامل  3مولفــه مــی باشــد .ایــن
ابعــاد شــامل نیرومنــدی (6مــاده) ،وقــف خــود ( 5مــاده) و جــذب
( 6مــاده) مــی باشــد .پاســخ هــا در تمــام مــاده هــای ایــن مقیــاس
از کامــا مخالفــم ( )1تــا کامــا موافقــم ( )5درجــه بنــدی شــده
اســت .جهــت تعییــن اعتبــار شــوفیلی و همــکاران ( )4ارتبــاط
مقیــاس اشــتیاق شــغلی بــا مقیاس فرســودگی شــغلی را ســنجید و
رابطــه بــاال و منفــی بیــن ایــن دو مقیــاس یافــت .در تحقیــق وزیر
پنــاه ( )33روایــی پرسشــنامه اشــتیاق شــغلی 0/78و در تحقیــق
ضیاالدینــی و همــکاران ( )34پایایــی پرسشــنامه اشــتیاق شــغلی به
روش آلفــای کرونبــاخ  0/962اعــام شــده اســت.

روايــي همزمــان پرسشــنامه ســامت عمومــي از طريــق اجــراي
همزمــان بــا پرسشــنامه بيمارســتان ميدلســکس ( )M.H.Qانجــام
گرديــد کــه ضريــب همبســتگي  0/55حاصــل آن بــود.
پرسشــنامهی ســرمایه روان شــناختی :ایــن پرسشــنامه توســط
لوتانــز و همــکاران ( )31ســاخته شــد 24 .ســوال دارد کــه شــامل
چهــار بعــد اســت و هــر بعــد شــامل شــش ســوال کــه ابعــاد آن
شــامل خودکارآمــدی ،امیــدواری ،تــاب آوری و خــوش بینــی
مــی شــود .آزمودنــی بــه هــر ســوال در مقیــاس  6درجــه ای
لیکــرت (از کامــا مخالفــم تــا کامــا موافقــم) پاســخ مــی دهــد.
نمــره باالتــر در ایــن پرسشــنامه نمایانگــر ســرمایه روان شــناختی
بیشــتر اســت .لوتانــز بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی و معــادالت
ســاختاری نســبت خــی دو ایــن آزمــون را  24/6و آمــاره هــای
 CFIو  RMSEAایــن مــدل را  0/97و  0/08گــزارش کــرده
اســت کــه روایــی عاملــی آزمــون مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت.
پایایــی پرسشــنامه در ایــران توســط بهــادری و خسروشــاهی و
همــکاران ( )32بــر اســاس آلفــای کرونبــاخ  0/85گــزارش شــده
اســت.
پرسشــنامهی اشــتیاق شــغلی :ایــن پرسشــنامه از  17ســوال

یافتهها
بــر اســاس نتایــج بـ ه دســتآمــده میانگیــن و انحــراف اســتاندارد
ســن پرســتاران بخــش کرونایــی  36/84±5/79و در پرســتاران
ســایر بخشهــا  38/16±5/86بــود .همچنیــن میانگیــن و انحــراف
اســتاندارد مــدت اشــتغال پرســتاران بخــش کرونایــی 8/82±3/99
و در پرســتاران ســایر بخشهــا  10/04±4/48بــود.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در پرستاران بخش کرونایی و سایر بخشها
گروه
پرستاران بخش کرونا

متغیرها

پرستاران سایر بخشها

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

اشتیاق شغلی

29/14

4/62

37/44

5/08

سالمت روان

17/60

3/67

15/70

3/79

انعطافپذیری

62/08

4/81

69/12

6/03

سرمایههای روانشناختی

65/80

4/65

70

4/24

آزمــون کولموگروف-اســمیرنوف نشــان داد توزیــع نمــرات
متغیرهــای پژوهــش در پرســتاران بخــش کرونایــی و پرســتاران
ســایر بخشهــا نرمــال اســت .همچنیــن نتایــج بهمنظــور بررســی
همگنــی واریانسهــا از آزمــون لویــن اســتفاده شــد کــه نتایــج آن
نشــان از همگنــی واریانسهــا بــود.

جــدول فــوق میانگیــن و انحــراف اســتاندارد اشــتیاق شــغلی،
ســامت روان ،انعطافپذیــری و ســرمایههای روانشــناختی را
در پرســتاران بخــش کرونایــی و پرســتاران ســایر بخشهــا نشــان
میدهــد.
قبــل از انجــام تحلیــل واریانــس چندمتغیــری پیشفرضهــای
آن بررســی شــد .در بررســی نرمــال بــودن توزیــع نمــرات نتایــج

جدول  :2نتایج آزمونهای چندمتغیری جهت بررسی معناداری اثر عضویت گروهی
اثر

گروه

آزمون

مقدار

F

درجهآزادی فرضیه

درجهآزادی خطا

سطح معناداری

اثر پیالیی

0/540

27/88

4

95

0/001

المبدای ویلکز

0/460

27/88

4

95

0/001

اثر هتلینگ

1/17

27/88

4

95

0/001

بزرگترین ریشه روی

1/17

27/88

4

95

0/001
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متغیرهــای وابســته اشــتیاق شــغلی ،ســامت روان ،انعطافپذیــری
و ســرمایههای روانشــناختی تفــاوت معنــاداری وجــود دارد
( .)p>0/05بررســی دقیقتــر ایــن تفــاوت در جــداول زیــر
مشخصشــده اســت:

بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از آزمونهــای چندمتغیــری
جهــت بررســی معنــیداری اثــر عضویــت گروهــی و بــا توجــه
بــه ســطح معنــاداری بــهدســتآمــده ،بیــن دو گــروه پرســتاران
بخــش کرونایــی و پرســتاران ســایر بخشهــا ،حداقــل در یکــی از

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

گروه

خطا

مجموع

متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

اشتیاق شغلی

1722/25

1

1722/25

72/86

0/001

0/426

سالمت روان

90/25

1

90/25

6/46

0/013

0/062

انعطافپذیری

1239/04

1

1239/04

41/62

0/001

0/298

سرمایههای روانشناختی

441

1

441

22/20

0/001

0/185

اشتیاق شغلی

2316/34

98

23/63

سالمت روان

1368/50

98

13/96

انعطافپذیری

1916/96

98

29/76

سرمایههای روانشناختی

1946

98

19/85

اشتیاق شغلی

114861

100

سالمت روان

29181

100

انعطافپذیری

434492

100

سرمایههای روانشناختی

463428

100

اشــتیاق شــغلی کمتــری نســبت بــه پرســتاران ســایر بخشهــای
بیمارســتان تجربــه میکننــد ،بــا یافتههــای ( ،)9 ،8همســو
میباشــد .در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان اینگونــه بیــان کــرد
کــه پرســتاران بخــش کرونــا بــه دلیــل اینکــه بــا افــرادی ســروکار
دارنــد کــه بــا دشــواریهای ناشــی از بیمــاری خــود روبــه رو
هســتند ،لــذا اشــتیاق شــغلی آنــان کاهــش مییابــد .چــرا کــه
اشــتیاق شــغلی آنــان تحــت تاثیــر مصائــب و شــرایط ســخت
کاریشــان قــرار مــی گیــرد و تاثیــر آن میــزان اشــتیاق کاری آنــان
نمایــان میشــود .بیمــاران کرونایــی کــه پرســتاران بخــش روزانــه
بــا آنــان روب ـهرو هســتند و نســبت بــه بیمــاران ســایر بخشهــا،
دشــواری هــای زیــادی را تحمــل مــی کننــد ،موجبــات کاهــش
ســامت روان کــه دلیلــی بــر اشــتیاق شــغلی کــم در آنــان اســت،
میباشــد .پرســتاران ایــن بخــش ،بــه دلیــل اینکــه ممکــن اســت
تصــور کننــد کــه ایــن بیمــاران هیــچ وقــت بهبــودی حاصــل
نخواهنــد کــرد و بــه دلیــل اینکــه ســاعات بســیاری را بــا ایــن
گــروه از افــراد ســپری مــی کننــد ،بــا ناامیــدی و بــی معنایــی
در زندگــی روبــهرو شــوند کــه اشــتیق شــغلی آنــان کاهــش
مــی یابــد .همچنیــن ایــن گــروه از پرســتاران در اثــر تنــش هــای
مــداوم ایجــاد شــده ،کاهــش ســامت روانــی و اشــتیاق شــغلی
عــوارض زیــادی را در خانــواده ،زندگــی اجتماعــی و فــردی و

بــا توجــه بــه مقادیــر  Fبــرای شــتیاق شــغلی (،)72/86
ســامت روان ( ،)6/46انعطافپذیــری ( )41/62و ســرمایههای
هــا ( )0/001کــه
روانشــناختی ( )22/20و ســطح معنــاداری آن 
کوچکتــر از  0/05اســت ( )P>0/05مشــاهده میشــود کــه
بیــن پرســتاران بخــش کرونایــی و پرســتاران ســایر بخشهــا در
اشــتیاق شــغلی ،ســامت روان ،انعطافپذیــری و ســرمایههای
روانشــناختی تفــاوت معنــاداری وجــود دارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــا هدف مقایســه اشــتیاق شــغلی ،ســامت روان،
انعطافپذیــری روانشــناختی و ســرمایه روانشــناختی پرســتاران
بخــش کرونــا بــا ســایر بخشهــای بیمارســتانی انجــام گفــت.
نتایــج بیانگــر ایــن بــود کــه دو گــروه از پرســتاران در اشــتیاق
شــغلی ،ســامت روان ،انعطــاف پذیــری روانشــناختی و ســرمایه
روانشــناختی بــا یکدیگــر تفــاوت معنــادار دارنــد؛ بدیــن صــورت
کــه پرســتاران بخــش کرونــا اشــتیاق شــغلی ،انعطــاف پذیــری
روانشــناختی و ســرمایه روانشــناختی کمتــر ،امــا ســامت
روان (اضطــراب و افســردگی) بیشــتری نســبت بــه پرســتاران
بخشهــای دیگــر بیمارســتانی داشــتند.
یافت ـهی ا ّول پژوهــش مبنــی بــر اینکــه پرســتاران بخــش کرونــا
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همــکاران ( )36افــرادی 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.
از آن جایــی کــه انعطــاف پذیــری روانشــناختی ،تحمــل پذیــری
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
بیمــاران پرداختــه و در شــرایط بــه دور از اســترس و بــه شــیوه
ای مطلــوب تــر و دیدگاهــی کارآمدتــر فراینــد درمــان بیمــاران
را طــی مــی کننــد .بــه نظــر مــی رســد داشــتن انعطــاف پذیــری
روانشــناختی بــه افــراد کمــک مــی کنــد کــه موقعیــت هــای
ســخت و پــر اســترس زندگــی را بــه عنــوان موقعیــت هــای قابــل
کنتــرل در نظــر بگیرنــد و در مواجهــه بــا رویدادهــای زندگــی و
رفتــار افــراد ،توانایــی پیــدا کــردن چندیــن توجیــه جایگزیــن را
داشــته و در موقعیــت هــای ســخت بتوانــد بــه راه حــل هــای
جایگزیــن فکــر کنــد.
یافتـهی چهــارم پژوهــش نشــان داد کــه پرســتاران بخــش کرونــا
ســرمایه روانشــناختی کمتــری را نســبت بــه ســایر پرســتاران
بخــش هــای بیمارســتانی تجربــه مــی کننــد کــه ایــن یافتــه بــا
یافتــه هــای ( ،)26 ،25همســو میباشــد .در تبییــن یافتـهی حاضر
مــی تــوان اینگونــه بیــان کــرد بــا توجــه بــه اینکــه پرســتاران
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
ســطح امیــد آنــان تاثیــر گذاشــته و ســبب کاهــش آن میشــود،
خودکارآمــدی نیــز بــه معنــی اعتقــاد بــه توانایــی خــود مــی باشــد
و اینکــه پرســتاران هــر روزه بــا وجــود امدادهــای فراوانــی کــه
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
بــا تجربــه هــای منفــی ناکارآمــد مــی شــود .بنابرایــن آســیب

ســازمان احســاس مــی کننــد.
یافتــهی دوم پژوهــش نشــان داد کــه پرســتاران بخــش
کرونــا ســامت روانــی کمتــری را نســبت بــه ســایر پرســتاران
بخــش هــای بیمارســتانی تجربــه مــی کننــد کــه ایــن یافتــه بــا
یافتــه هــای ( ،)16 ،15همســو میباشــد .در تبییــن یافتـهی حاضر
میتــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه پرســتاران بخــش کرونــا بــه لیل
روب ـهرو شــدن روزانــه بــا بیمارانــی کــه مشــکالت شــدیدتری از
لحــاظ جســمی و روانــی نســبت بــه بیمــاران ســایر بخــش هــا
دارنــد و رنــج هــای بســیاری را نســبت بــه بیمــاران جســمانی
کــه ممکــن اســت روزی بهبــود پیــدا کننــد ،تحمــل مــی کننــد،
از لحــاظ روانــی ایــن گــروه از پرســتاران را تحــت فشــار قــرار
مــی دهــد .ایــن تنــش هــای زیــانآور 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 روب ـهرو 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
هــای خویــش و حتــی نســبت بــه دیگــران افزایــش مــی یابــد
و زندگــی شــغلی فــرد را بــه افســردگی و اضطــراب بــاال ســوق
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،
میــزان ســامت روانــی آنــان نیــز بیشــتر خواهــد بــود .بدیــن
معنــا کــه هرقــدر فــرد احســاس کنــد کــه در بــرآوردن نیازهــای
روانشــناختی دیگــران (و بالتبــع نیازهــای روانشــناختی خویــش)
تواناتــر باشــد ،ســامت اوچــه از لحــاظ جســمانی و چــه از لحــاظ
روانشــناختی افزایــش مــی یابــد و بالعکــس (.)35
یافت ـهی ســوم پژوهــش نشــان داد کــه پرســتاران بخــش کرونــا
انعطــاف پذیــری روانشــناختی کمتــری را نســبت بــه ســایر
پرســتاران بخــش هــای بیمارســتانی تجربــه مــی کننــد کــه ایــن
یافتــه بــا یافتــه هــای ( ،)22 ،21همســو میباشــد .در تبییــن
یافتـهی حاضــر مــی تــوان اینگونــه بیــان کــرد پرســتاران بخــش
کرونــا بــه دلیــل مواجهــه بــا بیمارانــی کــه شــدت مشــکالت
جســمانی زیــادی را تحمــل مــی کننــد و ممکــن اســت جــان
خــود را حتــی بــا وجــود تمــام تــاش هــای پرســتاران انجــام
دهنــد ،انعطــاف پذیــری شــناختی کمتــری را نســبت بــه پرســتاران
ســایر بخــش هــا از خــود نشــان مــی دهنــد .از نظــر گاوســتر و
51
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آینــده پیشــنهاد مــی شــود .از جملــه پیشــنهادهای کاربــردی
مــی تــوان بــه ارتقــاء اشــتیاق ،انعطــاف پذیــری و ســرمایه
روانشــناختی و ســامت روان را مــی تــوان بــه صــورت آمــوزش
ضمــن شــغل تدویــن نمــود .از جملــه محدودیتهــای پژوهــش
حاضــر انتخــاب نمونــه صرفــ ًا از میــان پرســتاران شــهر اهــواز
مــی باشــد کــه تعمیمپذیــری نتایــج را محــدود مــی ســازد .از
ایــن رو پیشــنهاد مــی گــردد کــه پژوهــش هایــی از این نــوع روی
پرســتاران شــهرهای دیگــر انجــام پذیــرد.

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.
لــذا ،توانمندســازی آنــان در ایجــاد راهبردهــای اثربخشــی مبنــی
بــر حفــظ اشــتیاق ،انعطــاف پذیــری و ســرمایه روانشــناختی ،اعــم
از فــردی و ســازمانی را در برنامــه ریــزی هــای متعــدد بایســتی
مــورد مالحظــه قــرار دهنــد .همچنیــن مديــران پرســتاری بايــد
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کلیــهی شــرکتکنندگان در مطالعــه بــا پــر کــردن فــرم
رضایتنامــه در ایــن مطالعــه شــرکت داشــتند و پژوهشــگر ،آنهــا
را از محرمانــه بــودن نتایــج تحقیــق مطمئــن کــرد .شناســه اخالق
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بــه اهميــت عوامــل مؤثــر در ارتقــاي اشــتیاق ،انعطــاف پذیــری
و ســرمایه روانشــناختی بيــن پرســنل پرســتاری خــود ،خصوصــا
پرســتاران بخــش کرونــا ،تامــل بيشــتري نماينــد و امیــد اســت
بــا پــرورش اســتعدادهاي خــاق ،فراهــم نمــودن محيــط مناســب،
مدیریــت شایســته ،ارتباطــات مناســب و شــناخت و قدردانــي از
فعالیــت پرســتاران ســخت کــوش باعــث ایجــاد انگیــزه شــغلی
شــده و موجبــات افزايــش اشــتیاق ،انعطــاف پذیــری و ســرمایه
روانشــناختی پرســتاران فراهــم شــود و از ایجــاد ركــود و سســتي در
انجــام امــور درمانــی پيشــگيري شــود.
انجــام پژوهــش مداخلــه ای در جهــت افزایــش اشــتیاق ،انعطــاف
پذیــری و ســرمایه روانشــناختی و ســامت روان بــه پژوهشــگران
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