
 February-March  2023, Volume 17, Issue 6                            

Challenges of Work-family Conflicts in Nurses During the Covid-19 
Pandemic and its Management Strategies: A Review Study

Leila Rafiee-Vardanjani1, ,Narges Arsalani2, Soheila Zabolipour1, Tahere Gilvari1, 
Faezeh Khajemirzaie1, Masoud Fallahi-Khoshknab3*

1- PhD student of Nursing, Student Research Committee, University of Rehabilitation Sciences and Social Health, 
Tehran, Iran.
2- Associate Professor, Iranian Research Center on Aging, faculty of Rehabilitation Nursing, University of Social 
Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
3- Professor of Nursing, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, 
Iran.

Corresponding author: Masoud Fallahi-Khoshknab, Professor of Nursing, Department of Nursing, University of 
Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.    
Email: fallahi@uswr.ac.ir

Received: 29 Sep 2022                    Accepted:11 Jan 2023

Abstract
Introduction: The covid-19 epidemic is one of the biggest challenges facing the healthcare system 
today. Currently, nurses, as the main members of the treatment team, are experiencing many conflicts 
when it comes to balancing work and family. The purpose of this study was to identify the challenges 
associated with work-family conflict in nurses and find an effective solution for managing it.
Methods: The present study is an integrated review and includes Farsi and English articles extracted 
from internal databases SID, MAGIRAN and IRANDOC and external databases PubMed, EMBASE, 
ScienceDirect, Google Scholar, ProQuest, SCOPUS and CINHEAL in the period from 2019 to 2022 
using The keywords of nurse, work-family conflict, coronavirus and covid-19 were used separately, 
combined and their English equivalent using Boolean operators. The inclusion criteria included 
qualitative, quantitative and mixed studies, which addressed the challenges of work-family conflicts 
of nurses and had obtained an acceptable score in Gifford's quality assessment.
Results: Out of a total of 256 related articles, 21 eligible articles (18 English articles and 3 Persian 
articles) were reviewed. The results show that the challenges of work and family conflicts of nurses 
in the era of Corona in 3 levels of organization-based challenges; Individual-based challenges and 
family-based challenges were obtained.
Conclusions: Changing boundaries and family-work balance during the covid-19 pandemic has led 
to an increase in conflicts in the nursing profession. This is the result of existing concerns about the 
contagiousness of the virus and the mental and health changes related to the nature of this disease. In 
this regard, by using family and organizational support and individual training in dealing with crises, 
the amount of these conflicts in nurses can be reduced.
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چکیده
مقدمــه: همــه گیــری کوویــد- 19 از بــزرگ تریــن چالــش هــای اســت کــه سیســتم بهداشــت و درمــان طــی چنــد ســال اخیــر بــا آن 
روبــرو بــوده اســت. پرســتاران بــه عنــوان عضــو اصلــی مراقبــت کننــده تیــم درمــان در ایــن ایــام تعارضــات بســیاری را در زمینــه ایجــاد 
تعــادل بیــن کار -خانــواده تجربــه نمودنــد. ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن چالــش هــای تعــارض کار و خانــواده و راهــکاری موثــر در 

مدیریــت آن در پرســتاران انجــام شــده اســت.
روش کار: مطالعــه حاضــر از نــوع مــرور یکپارچــه بــوده و از مقــاالت فارســی و انگلیســی مســتخرج از پایــگاه هــای اطالعاتــی داخلــی 
 PubMed، EMBASE، ScienceDirect، Google Scholar، ProQuest, SCOPUS  و خارجی IRANDOC و SID، MAGIRAN

و CINHEAL در بــازه زمانــی 2019 تــا 2022 بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای پرســتار، تعــارض کار و خانــواده، کروناویــروس و کوویــد 19 
بــه صــورت مجــزا، ترکیبــی و معــادل انگلیســی آن بــا اســتفاده از عملگرهــای بولیــن اســتفاده شــد. معیــار ورود شــامل مطالعاتــی کیفــی، 
کمــی و ترکیبــی بــود، کــه بــه چالــش هــای تعــارض کار و خانــواده پرســتاران پرداختــه و در ارزیابــی کیفیــت گیفــورد نمــره قابــل قبولــی 

کســب کــرده بودنــد. 
یافتــه هــا: از مجمــوع 25۶ مقالــه مرتبــط، 21 مقالــه واجــد شــرایط )1۸ مقالــه انگلیســی و 3 مقالــه فارســی( مــرور شــدند. نتایــج نشــان 
مــی دهــد چالــش هــای تعــارض کار و خانــواده پرســتاران در دوران کرونــا در 3 طبقــه چالــش هــای مبتنــی بــر ســازمان؛ چالــش هــای 

مبتنــی بــر فــرد و چالــش هــای مبتنــی بــر خانــواده بدســت آمــد.
نتیجــه گیــری: تغییــر مرزهــا و تعــادل خانــواده- کار در طــول همــه گیــری کوویــد 19 منجــر بــه افزایــش تعارضات در قشــر پرســتاری 
شــده اســت. ایــن اتفــاق حاصــل از نگرانــی هــای موجــود در مــورد مســری بــودن ویــروس و تغییــرات روانــی و بهداشــتی مربــوط بــه 
ماهیــت ایــن بیمــاری اســت. در ایــن خصــوص بــا اســتفاده از حمایــت هــای خانوادگــی و ســازمانی و آمــوزش هــای فــردی در مقابلــه بــا 

بحــران هــا مــی تــوان میــزان ایــن تعارضــات را در پرســتاران کاهــش داد.  
کلیدواژه ها: پرستار، همه گیری، کووید 19، تعارض کار- خانواده.
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مقدمه
در دســامبر 2019، سوش جدیــدی از ویــروس کرونــا در چیــن 
پدیــــدار شــــد کــه منجـر بـه ایجـاد نوعـــی از اپیدمـی سـندرم 
حـاد تنفسـی )COVID-19( در انســان گردید )1, 2( بـا درگیـری 
114 کشــور، ســازمان جهانــی بهداشــت ایــن بیمــاری را بــه 
عنــــوان یــــک همه گیری جهانــی اعالم نمـــود )3(. بـر کسـی 
پوشـــیده نیســـت کـــه در پدیــده »پاندمــی کرونــا« پرســتاران خط 
ــا ایــن بیمــاری بــوده )4( و در طــول ایــن مــدت  مقــدم مبــارزه ب
تجــارب متفاوتــی از درگیــری بــا ایــن بیمــاری داشــته کــه اثــرات 
ــی و اجتماعــی فــراوان برایشــان داشــته اســت )5(.  جســمی، روان
ــای  ــن و روش ه ــود واکس ــاری، نب ــیر بیم ــی از س ــدم آگاه ع
پیشــگیری، عــدم وجــود روش درمانــی مشــخص و کمبــود نیــروی 
ــه  ــد، منجــر ب ــده در مراقبــت از بیمــاری هــای نوپدی آمــوزش دی
افزایــش بــارکاری پرســتاران، فرســودگی شــغلی و بــروز مشــکالت 
ــارض  ــواده در آنهــا شــد )۶, 7(. تعـ ــارض کار-خان ــه تع ــوط ب مرب
کـار-خـــانواده بـــه عنـــوان ناســـازگاري بـــین نقش هاي کاري و 
خانوادگــي توصـــیف مـــي شـــود )۸, 9(. به عبارتي وقتي شــخص 
مشــاهده کنــد، ایفــاي دو یــا تعــداد بیشــتري نقـــش را هـمزمـــان 
بـــه عهـــده دارد و ایـــن نقــش هــا انتظاراتــي ناســازگارانه بــا هــم 
ــوع تعــارض کــه  ــن ن ــد، دچــار تعـــارض مــي شــود )10(. ای دارن
نـــوعی تضـــاد بین نقشــی محســوب مــی شــود، مــی توانــد منجــر 
بــه کاهــش بهــره وری نیــروی انســانی شــود )11, 12(. بــه گزارش 
ســازمان بیــن المللــی کار در ســال 2019 از هــر ســه نفــر کارمنــد 
یــک نفــر از کشــمکش بیــن کار-خانــواده بــه عنــوان بزرگتریــن 
مشــکل زندگــی خــود یــاد مــی کنــد )13(. بنابرایــن، تعــارض کار-
خانــواده نــوع ویــژه ای از تعــارض بیــن نقش هــا بــوده کــه فــرد را 
ــا تقاضاهــای متفــاوت و ناســازگاری ناشــی از  به طــور همزمــان ب

ــازد )14(. ــر می س ــی درگی ــئولیت های کاری و خانوادگ مس
درحرفــه پرســتاری ماننــد تمامــی مشــاغل تعــارض کار- خانــواده 
ــا مســئولیت هــای خانوادگــی و کاری گــزارش شــده  در ارتبــاط ب
ــود  ــی در بهب ــروی اصل ــوان نی ــه عن اســت )15, 1۶(. پرســتاران ب
ــه  ــد )17( و ب ــه عهــده دارن ــددی ب ــف متع ــه وظای ســالمت جامع
ــواده مــی باشــند )1۸,  ــل در معــرض تداخــل کار-خان ــن دلی همی
ــه در  ــتارانی ک ــد، پرس ــی ده ــان م ــف نش ــات مختل 19(. مطالع
ایجــاد تعــادل بیــن کار- خانــواده و ســایر مســئولیت هــای خــود 
مشــکل دارنــد، بــا احتمــال بیشــتری محــل کار خــود را تــرک مــی 
کننــد و ایــن امــر منجــر بــه کاهــش نیــروی پرســتاری و افزایــش 
فشــار کاری بــر افــراد باقــی مانــده مــی شــود )15, 20, 21(. امــا 
ــر روی  ــر ب ــا تأثی ــد ب ــی توان ــن م ــواده همچنی ــارض کار– خان تع

زندگــی خانوادگــی فــرد، نارضایتــی شــغلی، کاهــش تعهدســازمانی، 
حضــور نامنظــم در کار، اســترس شــغلی و کاهــش ســطح ســالمت 
ــای  ــود راهکاره ــون موج ــق مت ــر طب ــد )1۸, 22(. ب ــاد کن را ایج
مختلفــی جهــت مدیریــت تعــارض کار-خانــواده بــرای پرســتاران 
ماننــد آمــوزش تــاب آوری، برگــزاری دوره هــای اخــالق و 
ذهــن آگاهــی، افزایــش حمایــت هــای شــغلی و اجتماعــی مــورد 
ــیاری از  ــوز بس ــی هن ــت )23-2۶(. ول ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
ایــن راهکارهــا بــه عنــوان روش مناســب مدیریــت تعــارض کار-
خانــواده بــه خصــوص موقعیــت هــای بحرانــی مــورد اســتفاده قرار 

نمــی گیرنــد.
ــه  ــروس ب ــال وی ــت شــانس انتق ــه عل ــا ب ــی کرون در دوران پاندم
ــه عمومــی )27,  دیگــران، افزایــش شــیفت هــای کاری و قرنطین
2۸(، پرســتاران در معــرض چالــش هــای جدیــدی قــرار گرفتنــد 
ــد. ســوال  ــی بهــره نبودن ــز از آن ب ــواده آنهــا نی ــه تبــع خان کــه ب
ــاد  ــای ایج ــش ه ــا چال ــه آی ــت ک ــن اس ــده ای ــاد ش ــی ایج اصل
ــتر                                                                                          ــی بیش ــواده در دوران پاندم ــارض کار-خان ــه تع ــده در زمین ش
شــده انــد؟ چــه ابعــادی در بــروز ایــن چالــش هــای موثــر بــوده و 
چــه راهکارهــای در کاهــش بــروز آن موثرانــد؟ علــی رغــم تــالش 
هــای مختلــف ســازمان هــای بهداشــتی در سراســر دنیــا در جهــت 
ــد  ــی مانن ــان در دوران پاندم ــت کادر درم ــت و حمای ــظ رضای حف
اســتخدام نیروهــای قــرادادی، افزایــش حقــوق دریافتــی و بهبــود 
وجــه اجتماعــی امــا ایــن پاندمــی منجــر بــه تغییــرات وســیعی در 
ســبک زندگــی کادر درمــان شــده و آســیب هــای جبــران ناپذیــری 
بــر وضعیــت روانــی و بنیــان خانــواده آنهــا گذاشــته اســت. لــذا این 
تحقیــق در پــی آن اســت کــه چالــش هــای تعــارض کار-خانــواده 
در پرســنل پرســتاری شــاغل در طــول ایــن همــه گیری را بررســی 

و گــزارش نمایــد.

روش کار
بـــه منظـــور تعییــن چالـــش هـــای تعــارض کار-خانواده پرســنل 
پرســتاری در دوران پاندمــی کوویــد19، از روش مــــرور یکپارچــه 
اســــتفاده شــد. اســتراتژی جســت و جــوی مقــاالت بــا اســتفاده 
 Nurse، Work-Family Conflict، WFC، از کلیــد واژه هــای
 Family Conflict، Work Family Balance، Coronavirus
COVID-19، و معــادل فارســی آن: پرســتار، تعــارض- کار و 

ــه  ــد 19 ب ــروس و کووی ــواده ، کروناوی ــادل کار و خان ــواده، تع خان
 AND، ــای ــتفاده از عملگره ــا اس ــی ب ــزا و ترکیب ــورت مج ص
ــاالت فارســی و  OR و NOT طراحــی شــد. جســت و جــوی مق

 SID، MAGIRAN انگلیســی در پایــگاه هــای اطالعاتــی داخلــی
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 PubMed، EMBASE، خارجــی  و   IRANDOC و 
 ScienceDirect، Google Scholar، ProQuest, SCOPUS

ــت  ــام گرف ــا 2022 انج ــی 2019 ت ــازه زمان و CINHEAL در ب
ــدول1 و 2(. ــودار و ج )نم

 جدول1: استراتژی جست و جو
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جدول 1: مقاالت منتخب جهت بررسی

پیامدهاحجم نمونهجمعیت هدفنوع مطالعهنویسنده )سال انتشار(عنوان مقالهردیف

1

رابطه بهزیستی روانشناختی 
پرستاران با کرونا هراسی 
و تعادل کار-زندگی آنها 

در طول همه گیری 
COVID-19: یک 

مطالعه مقطعی

یایال و اسکچی 
پرستاران شاغل در مرکز کمیالگین)2021( )3۶(

295 نفرتحقیقات ترکیه

  محو شدن مرزهای
کار-خانواده به دلیل نگرانی 

در مورد مسری بودن و 
اضطراب مرتبط با ویروس 

  تالش در جهت
ایجاد مرزهای ذهنی بین 

کار- خانواده 

چند وظیفه ای بودن پرسنل 2
واحد مراقبت طوالنی مدت 

ون هوتن و 
کمیهمکاران)2020( )4۶( 

پرستاران شاغل در سه 
مرکز خانه سالمندان 

امریکا
95۸ نفر

  کاهش رفتار حمایتی
خانواده و تالش جهت 
شکوفایی پرستاران و 

افزایش تعارض 

3
چالشها، نگرانیها و الزامات 
ناعادالنه پرستاران در طول 

COVID-19 شیوع
پرستاران شاغل در کمی- کیفیاسپرلینگ )2021( )55(

تناقض بین انتخاب  231 نفربیمارستان های اسرائیل
خانواده و کار

4

تعادل بین کار-خانواده 
و اثرات تجمعی مدیریت 

ارتباطی در طول 
COVID-19: از دیدگاه 

پرستاران

ساهای و ِوی )2021(
24 نفرپرستارانکیفی)33(

  تاثیر منفی کووید بر
تعادل بین کار و زندگی 
و بهزیستی روان شناختی 

پرستاران.
  ترس از کرونا و

بی توجهی به زندگی در 
پرستاران.

5

عوامل مرتبط با غنی سازی 
کار و خانواده در میان 

پرستاران چینی که به مبارزه 
ووهان علیه همه گیری 

کووید-19 2019 کمک                        
می کنند

ژانگ و همکاران 
پرستاران شاغل در کمی)2021( )4۸(

25۸ نفروهان چین

  ،انگیزه اجتماعی
حمایت خانواده و حمایت 
برنامه ریزی شده شغلی 
منجر به کاهش تعارض 
کار- خانواده پرستاران

  انعطاف پذیری مرزی
خانواده عامل افزایش 

تعارض کار-خانواده

۶

تاثیرات روانشناختی بر 
پرستاران و ماماها به دلیل 
 :COVID-19 شیوع

مطالعه ای در ترکیه

آکسوی و چونگ 
کمی)2020()30(

پرستاران و ماماهای 
شاغل در بیمارستان 

های ترکیه
75۸ نفر

  تغییر سبک زندگی
پرسنل درمانی در ایام 

همهگیری

7

تعادل بین کار-زندگی 
و نیازهای سالمت روان 

متخصصان بهداشت 
در طول همه گیری 

COVID-19 در ترکیه

عیار و همکاران )2022(
پرستاران بیمارستانهای کمی)47(

33۶ نفرترکیه

  افزایش تعارض به
علت ساعت کاری باالتر و 
احتمال انتقال بیماری به 

نزدیکان
  زن بودن عامل موثر

مدیریت تعارض

۸

تجارب پرستاران از تعارض 
کار-خانواده در طول همه 
گیری کووید-19: یک 

مطالعه کیفی

بودیارتی و آراماتی 
12 نفرپرستارانکیفی)2022( )27(

  عوامل تعارض شامل
)1( تعارض در نقشها، )2( 
تعارض با خانواده و محیط 
اطراف، )3( تقاضای نقش 
سنگین و فشارکاری باال، 

)4( پذیرش و انجام چندین 
نقش 
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9

چالش های تجربه شده 
توسط دانشجویان پرستاری 

در طول همه گیری 
COVID-19

چنگیزو همکاران 
دانشجویان پرستاری کمی)2022()31(

344 نفرترکیه

  پنج مضمون اصلی
استخراج شده شامل 

مشکالت روان شناختی 
بروز کرده در دانشجویان 
پرستاری، نارسایی ها و 

بالتکلیفی های تحصیلی، 
محدودیت های زندگی 
اجتماعی، تعارضات 

خانوادگی و امکان تبدیل 
بحران ها به فرصت بود.

10

تجربیات کارکنان 
مراقبتهای بهداشتی جامعه 
در طول و بعد از قرنطینه 
COVID-19: یک 

مطالعه کیفی از آتئورای 
نیوزیلند

هولریدو همکاران 
پرستاران، ماما و کیفی)2022( )51(

22 نفردستیاران پزشکی

  ابهام زدایی از
واژه های »قهرمان« یا 
»ایثارگر« پیشبینی شده 
برای کارکنان مراقبت 

سالمت
  تهیه به موقع تجهیزات

حفاظتی کافی
  بهبود حقوق و 

دستمزد با پیش بینی کافی 
برای مرخصی

  مشاوره منظم، و 
حمایت گروه های همتا و 
آموزش در مورد تعادل بین 

کار-خانواده

11
تعارض کار-خانواده بر 
عملکرد پرستاران در 

بیمارستان خصوصی جاکارتا

ایندرواتیو پوروتی)2022(
پرستاران بیمارستان کمی)44(

101 نفرخصوصی جاکارتا

  اختالل عملکرد
پرستاران به علت تعارض 
کار-خانواده و بارکاری باال 

در دوران همه گیری

12

نگرانیها و خواستههای 
کارکنان مراقبتهای بهداشتی 

که از بیماران مبتال به 
کووید-19 در آوریل و ژوئیه 
2020 یک مطالعه کیفی با 

نظرسنجی باز

کایاماو همکاران )2022(
کیفی)52(

پزشکان، پرستاران، 
داروسازان، تکنسینهای 

رادیولوژی و علوم 
آزمایشگاهی

20۶ نفر

  ترس از انتقال به
خانواده و نزدیکان به علت 

تعارض ایجاد شده بین نقش 
درمانی با خانواده

  عامل کاهش تعارض
حمایتهای عاطفی و روانی 

اعضا خانواده 

13

بررسی تأثیر عوامل استرسزا 
 COVID-19 در طول
بر کارکنان بخش اورژانس 
مراقبتهای بهداشتی: یک 

دیدگاه بین المللی

ِکلرو همکاران)2022(
2۸7 نفرپرستاران بخش اورژانسکمی)75(

  سطح باالی تعارض
کار-خانواده در پرستاران

  گزارش ارتباط معنیدار
دردهای فیزیکی و عضالنی 

و استرسهای روانی با 
تعارض کار-خانواده

14

تأثیرات روانی اجتماعی 
پرستاران خط مقدم 

مراقبت از بیماران مبتال به 
COVID-19 در طول 

موج اول همه گیری در شهر 
نیویورک

کوونر و همکاران 
2495 نفرپرستاران کمی)2021()32(

  افزایش مدت مراقبت
و موجهای پی در پی کووید 

19 عامل افزایش تعارض

  مراقبت با کیفیت تر به
علت وجود حمایت کافی از 
سوی خانواده، همکاران و 

سیستم حفاظتی مناسب
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15

رابطه بین ادراک خطر 
COVID-19 و ترک 
شغل در میان پرستاران 
چینی: تأثیر تعارض کار-
خانواده و استقالل شغلی

لیو و همکاران)2022(
2۸7 نفرپرستارانکمی)40(

  تعارض باالی بین
کار-خانواده عامل بیش از 
نیمی از ترک شغل پرستاران

  وجود استقالل شغلی
تعریف شده در حرفه 

پرستاری منجر به کاهش 
میزان اثر تعارض کار-
خانواده برترک شغل

1۶

اثرات روانی بیماری همه 
گیری کووید-19: استرس 

ادراک شده، اضطراب، 
عدم تعادل کار-خانواده، و 
استراتژیهای مقابله ای در 

میان متخصصان مراقبتهای 
بهداشتی در بیمارستانهای 
دولتی خارطوم، سودان، 

2021

محقوب و همکاران 
250 نفرپزشکان و پرستارانکمی)2021( )34(

  سطح باالی استرس
و اضطراب بین شرکت 

کنندگان
  وجود ارتباط معنیدار

بین سطح استرس و تعارض 
بین کار-خانواده

17

عوامل موثر بر رضایت 
شغلی پرستاران خانه های 
سالمندان کانادا و اسپانیا: 
مقایسه دو مطالعه مشاهده 

ای مقطعی

مک گلیتون و همکاران 
پرستاران خانه سالمندان کمی)2022( )37(

591 نفرکانادا و اسپانیا
  ارتباط منفی بین

رضایت شغلی با تعارض 
کار-خانواده باال

بررسی تعارض کار-خانواده 
در پرستاران و پزشکان 

مراقب از بیماران مبتال به 
کووید-19: یک چالش 
اخالقی در کادردرمان

مصلی نژاد و همکاران 
پرستاران و دستیاران کمی)2020( )45(

103 نفرپزشکی

  تعارض متوسط کار و
خانواده در دوران همهگیری

  ارتباط مثبت بین
شرکت در دورههای اخالق 
و تاب آوری با نمره تعارض 

کار-خانواده

19

بررسی ارتباط تعارض 
کار-خانواده با کیفیت 

مراقبت های پرستاری در 
پرستاران بخش کووید-19

ریسی و همکاران 
213 نفرپرستاران بخش ویژهکمی)2021( )2۸(

 -تعارض باال بین کار
خانواده در دوران همهگیری

  کاهش کیفیت
مراقبتهای پرستاری به علت 

تعارض باال

20

بررسی نقش تعارض کار-
خانواده، تعارض خانواده-کار 

و خستگی بر فرسودگی 
شغلی پرستاران در زمان 

شیوع کرونا

220 نفرپرستارانکمیروشن )2021( )43(

  تعارض باالی بین
کار-خانواده

  ارتباط مثبت بین
تعارض کار-خانواده با 

خستگی پرستاران
  ارتباط معنیدار تعارض

کار-خانواده با فرسودگی 
شغلی پرستاران

21

پیش بینی اختالالت خواب 
در پرستاران در طول همه 

گیری COVID-19: یک 
مطالعه مقطعی چند مرکزی

لی و همکاران )2021(
پرستاران بیمارستان کمی)54(

4275 نفرشانگهای

  تعارض باال و عدم
تعادل بین کار-خانواده در 

بین پرستاران
  بروز اختالالت خواب

در افراد با تعارض باال

http://ethic.jums.ac.ir/article-1-539-fa.pdf
http://ethic.jums.ac.ir/article-1-539-fa.pdf
http://ethic.jums.ac.ir/article-1-539-fa.pdf
http://ethic.jums.ac.ir/article-1-539-fa.pdf
http://ethic.jums.ac.ir/article-1-539-fa.pdf
http://ethic.jums.ac.ir/article-1-539-fa.pdf
https://ebnesina.ajaums.ac.ir/article-1-1026-fa.pdf
https://ebnesina.ajaums.ac.ir/article-1-1026-fa.pdf
https://ebnesina.ajaums.ac.ir/article-1-1026-fa.pdf
https://ebnesina.ajaums.ac.ir/article-1-1026-fa.pdf
https://ebnesina.ajaums.ac.ir/article-1-1026-fa.pdf
http://jnip.ir/article-1-473-fa.pdf
http://jnip.ir/article-1-473-fa.pdf
http://jnip.ir/article-1-473-fa.pdf
http://jnip.ir/article-1-473-fa.pdf
http://jnip.ir/article-1-473-fa.pdf
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در جســـت و جـــوی انجـــام شـــده بر اســـاس اســـتراتژی سـرچ، 
25۶ مقالـــه از پایـــگاه هـــای اطالعاتي مختلـــف شــامل 4 مقاله 
فارســی و 252 مقاله انگلیســی بـــه دســـت آمـــد. از ایـــن میـــان، 
47 مقالـــه بـــه علـــت تکـــراری بـــودن و 7 مقاله به علت داشتن 
زبان غیر فارسي و انگلیسي حـــذف و 202 مقالـــه باقــــی مانــــد. 

معیــارهــــای ورود مقاالت شــــامل مقاالت اصیــــل پژوهشـــی 
)کمـــی، کیفـــی و ترکیبـــی(، نــوع مشـــارکت کننــده )پرســتار و 
دانشــجوی پرســتاری( و زبـــان مقالـــه )فارســی یا انگلیسی( بـــود. 
بعـــد از بررسـی عنـوان و چکیـــده مقاالت بـر اسـاس معیـار ورود، 
۸5 مقالـــه از فراینـــد بررســـی خـــارج شدند. معیـارهـــای خـروج 
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مقاالت شامل عـــدم دسترسـی بـــه نسـخه کامـل مقالـه، کیفیـت 
پاییـن مطالعـه بـر اسـاس معیـار Gifford و نبـود چالــش هــای 
تعارض کار-خانواده در بخــــش یافتــــه هــــای مقالــــه تعییـــن 
شـــد. 95 مقالـه بـه علـت عدم دسترســـی بـه فایـل کامل، ابهـام 
در گـــزارش چالـش هـــای مورد نظر در بخـش نتایـج و دریافــت 
امتیــــاز پاییــن از ابــزار ارزیابــی کیفــی گیفــورد حــذف و 21 
مقالـــه)3 مقالــه فارســی و 1۸ مقالــه انگلیســی( در مـــرور باقـــی 
مانـــد. بـــر اســـاس معیـارهـــای ارائـه شـــده توســـط Gifford و 
همـــکاران بـــرای مطالعـــات کمـــی )۶ معیــار(، کیفــی)11 معیار(، 
شــبه تجربــی)۸ معیــار( و تجربــی )7 معیــار( در نظــر گرفتــه شــده 
کــه مقــاالت در یــک مقیــاس دو امتیــازی )صفــر و یــک( ارزیابــی 
شدند. ایـن معیـارهـا شـامل شـفافیت در بیـان مسـاله و ضـرورت 

انجـــام پژوهـــش، روش شـناختی و نمونـــه گیری درسـت، نحـوه 
گـزارش یافتـه هـا و تفسـیر نتایـج بـود. نقطـه بـرش بـرای حـذف 
مقالـــه بـرای مطالعـات کمـی- پرسشـــنامه ای امتیـاز 4 و کمتـر، 
بـــرای مطالعـات تجربـی و شـبه تجربـی امتیـاز ۶ و کمتر و بـرای 

مطالعـات کیفـــی امتیـاز ۸ و کمتـر بـود )29(.

یافته ها
مــرور مقــاالت منتخــب نشــان داد کــه چالش هــای تعــارض کار-
ــه  ــد19 از ســه طبق ــی کووی ــواده در پرســتاران در دوران پاندم خان
ــی و 3( ــای خانوادگ ــش ه ــردی، 2(چال ــهای ف ــی. 1(چالش اصل
چالــش هــای ســازمانی شــامل زیــر طبقــات تشــکیل شــده اســت 

ــای 1،2 و3(. ــکل 1 و نموداره ــدول3 و4و ش )ج

شکل 1: چالش های تعارض کار و خانواده در پرستاران در دوران پاندمی کووید19
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جدول ۳: چالش های تعارض کار و خانواده در پرستاران در دوران پاندمی کووید19

زیر طبقاتچالش های تعارض کار-خانواده در پرستاران

چالش های مبتنی بر فرد

اختالالت روانشناختی
ترس از انتقال بیماری

فرسودگی شغلی
جنسیت

ترس از ناشناخته ها

چالش های مبتنی بر خانواده
حمایت عاطفی روانی
نقش مراقبتی در منزل

طرد شدن از جامعه

چالش های مبتنی بر سازمان
حمایت اقتصادی

فراهم کردن تسهیالت و تجهیزات حفاظت فردی
بارکاری

جدول4. فراوانی و درصد نسبی مقاالتی که به چالش های تعارض کار و خانواده پرستاران در دوران همه گیری کووید19 

مولفین و سال مقاالتدرصد مقاالتتعداد مقاالتچالش

چالشهای مبتنی 
7۶/19 ٪1۶با  فرد

آکسوی)2020(، بودیارتی)2022(، چنگیز و همکاران )2022(کوونر و 
همکاران)2021(،ساهای)2021(، محقوب و همکاران )2021(، مک 

گیلتون و همکاران)2022(، یایال و اسکچی )2021(، ایندرواتی و پوروتی 
)2022(، ریسی و همکاران )2021(، روشن و همکاران)2021(، مصلی 
نژاد و همکاران )2020(، عیار و همکاران )2022(، هولرید و همکاران 

)2022(، لیو و همکاران )2022(، کایاما و همکاران )2022(.

چالشهای مبتنی بر 
3۸/09 ٪۸خانواده

لی و همکاران )2021(، ژانگ و همکاران )2021(، ساهای وی )2021(، 
ریسی و همکاران )2021(، عیار و همکاران )2021(،لی و همکاران 

)2021(، هولرید و همکاران )2022(، کایاما و همکاران)2022(.

چالشهای مبتنی بر 
۶1/90 ٪13سازمان

کایاما و همکاران)2022(،ریسی و همکاران )2021(،آکسوی )2020(، 
لی و همکاران)2021(،ژانگ و همکاران)2021(،یایال واسکیچی 

)2022(،ساهای )2021(، اسپرلینگ )2022(، لیو و همکاران )2022(، 
هولرید و همکاران )2022(،بودیارتی و آراماتی )2022(،عیار و همکاران 

)2022(، روشن و همکاران )2021(،

نمــودار 3،2 و 4. فراوانــی و درصــد نســبی مقاالتــی کــه بــه ابعــاد 
ــتاران در دوران  ــواده پرس ــارض کار و خان ــهای تع ــف چالشـ مختل

ــد. همــه گیــری کوویــد 19 پرداختــه ان
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چالش های مبتنی بر فرد
چالــش هــای مبتنــی بر فــرد بــه معنــای کلیــه فاکتورهــای مربوط 
بــه پرســتاران مــی باشــد کــه منجــر بــه روز تعارضــات بیــن کار-
ــورت 1( ــه ص ــا ب ــش ه ــن چال ــت. ای ــده اس ــا ش ــواده در آنه خان
اختــالالت روانشــناختی، 2(تــرس از انتقــال بیمــاری، 3( فرســودگی 

شــغلی، 5( جنســیت و۶( تــرس از ناشــناخته هــا بــود.
1( اختالالت روانشناختی

ــه مشــکالت روانشــناختی  ــالالت روانشــناختی کلی منظــور از اخت
ــن اســاس  ــر ای شــامل اضطــراب، اســترس و افســردگی اســت. ب
ــالالت  ــروز اخت ــش ب ــادی از افزای ــای زی ــزارش ه ــتاران گ پرس
ــت از  ــی مراقب ــه در ط ــته ک ــی داش ــن پاندم ــول ای ــی در  ط روان
بیمــاران مبتــال بــه کوویــد 19تجربــه کردنــد )27, 30(. پرســتاران 
در ایــن دوره بــه علــت قــرار گرفتــن در شــرایط قرنطینــه حالــت 
ــث  ــه باع ــرده ک ــه ک ــی را تجرب ــردی و تنهای ــزوای ف ــای از ان ه
بــروز افســردگی در آنهــا شــده بــود )31(. بــه علــت عــدم اطمینــان 
از ماهیــت انتقــال ایــن بیمــاری تعــداد زیادی از پرســتاران شــرکت 
کننــده در مطالعــات از اختــالالت وسواســی رنــج بــرده و ســعی در 
اجــرای پروتــکل هــای دقیــق بهداشــتی حتــی در محیــط منــزل 
داشــتند )31-33(. براســاس نتایــج مطالعــات مورد بررســی داشــتن 
ــه  ــام منجــر ب ــن ای ــاال در پرســتاران در ای اســترس و اضطــراب ب
ــواده در آنهــا شــده و بســیاری از آنهــا  افزایــش تعــارض کار- خان
در برقــراری تعــادل بیــن کار-خانــواده خــود دچــار مشــکل شــدند 
)34(. داشــتن ســالمت روان و بهزیســتی روانــی در پرســتاران بــه 
عنــوان یــک عامــل مســتقیم کاهــش تعارضــات کار-خانــواده در 
ــالالت  ــن، اخت ــر ای ــا شــناخته مــی شــود )35, 3۶(. عــالوه ب آنه
روانشــناختی بــه عنــوان عواملــی مهــم در کاهــش رضایــت شــغلی 
پرســنل و بــه تبــع آن پشــیمانی از انتخــاب ایــن حرفــه و نهایتــا 

تــرک شــغل در آنهــا شــده اســت )33, 37, 3۸(.
۲( ترس از انتقال بیماری

ــودن  ــخص ب ــدم مش ــد19 و ع ــاری کووی ــناخته بیم ــت ناش ماهی
ســیکل انتقــال یــک مشــکل فراگیــر در ســطح جهــان بــود)39(. 
ــده  ــارکت کنن ــتاران مش ــیاری از پرس ــر بس ــکل از نظ ــن مش ای
ــاد  ــل ایج ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــی ب ــورد بررس ــات م در مطالع
تعــارض کار-خانــواده در آنهــا در طــول ایــن همــه گیــری شــناخته 
ــه  ــکان منجــر ب ــه نزدی ــاری ب ــال بیم ــرس از انتق شــده اســت. ت
ایجــاد یــک تعــارض درون فــردی در پرســتاران شــده کــه بیــن 
ــا  ــرای آنه ــود ب ــه خ ــت در حرف ــه فعالی ــکان و ادام ــاب نزدی انتخ
تعــارض ایجــاد مــی کنــد )32, 33(. ایــن تــرس منجــر اقامــت در 
محلــی غیــر از منــزل و تجربــه حــس انــزوا و تنهایــی شــده اســت 

)32, 40(. تــرس از انتقــال بــه نزدیــکان بــه خصــوص در افــرادی 
کــه مســئول مراقبــت از یــک ســالمند یــا بیمــار مزمــن در منــزل 

ــد، بیشــتر احســاس مــی شــد )33, 3۶(. ــز بودن نی
۳( فرسودگی شغلی

ــداوم در  ــای احســاس غــرق شــدن م ــه معن فرســودگی شــغلی ب
مشــکالت کاری اســت کــه اغلــب در نتیجــه اســترس بیــش از حد 
و طوالنــی مــدت بــرای فــرد رخ مــی دهــد. در ایــن حالــت فــرد 
بــه علــت عــدم تخلیــه عاطفــی نمــی توانــد از عهــده مســئولیت 
ــر  ــد )41, 42(. ب ــی برآی ــردی و اجتماع ــی ف ــود در زندگ ــای خ ه
اســاس نتایــج حاصــل از مطالعــات مختلــف فشــارکاری بیــش از 
حــد در دوران پاندمــی و شــیفت هــای مــداوم منجــر به فرســودگی 
شــغلی پرســنل پرســتاری شــده اســت )3۸, 43(. بــر ایــن اســاس 
ــاد و  ــر ســاعت کاری، شــیفت هــای زی ــت تغیی ــه عل پرســتاران ب
ــد )3۸, 44(.  ــه کردن ــغلی را تجرب ــودگی ش ــی فرس ــدون تعطیل ب
ــز یکــی دیگــر از عوامــل منجــر  ــاالی کاری نی داشــتن ســابقه ب
بــه فرســودگی شــغلی بــود )2۸, 45, 4۶(. فشــارکاری و فرســودگی 
ــواده و تشــدید  ــه خان ــان اختصاصــی ب شــغلی باعــث کاهــش زم

ــواده در آنهــا شــده اســت )27, 43(.  تعــارض کار-خان
4( جنسیت

جنســیت بــه عنــوان یــک فاکتــور فــردی موثــر در میــزان بــروز 
ــه  ــاغل در حرف ــراد ش ــدت آن د  اف ــواده و ش ــارض کار- خان تع
ــاس  ــن اس ــر ای ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــتاری م پرس
ــر  ــف گــزارش شــده اســت. ب ــی در مطالعــات مختل ــج متفاوت نتای
اســاس مطالعــه Ayar و همکارانــش )2022( مشــخص شــد 
ــول  ــواده در ط ــن کار-خان ــای بی ــت مرزه ــردان در مدیری ــه م ک
ــن کار و  ــری را بی ــارض باالت ــده و تع ــکل ش ــار مش ــی دچ پاندم
زندگــی خــو  گــزارش نمــوده انــد )47(. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــش  ــکاران )Zhang ،)2022 و همکاران ــه Keller و هم در مطالع
ــان  ــارض در زن ــن تع ــش )2022( ای ــی و همکاران )2021( و ریس
بیشــتر گــزارش شــده اســت )2۸, 3۸, 4۸(. بــه طــور کلــی ماهیــت 
چنــد نقشــی پرســتاران در محیــط کار و خانــواده بــه خصــوص در 
ــودن  ــواده محــور ماننــد کشــور مــا، زن ب فرهنگهــای خــاص خان
خــود عامــل اصلــی احســاس تعــارض بیشــتر بیــن محیــط کار-

ــناخته شــده اســت )45(. ــواده ش خان
۵( ترس از ناشناخته ها 

بیمــاری کوویــد19 ماهیــت جدیــد و ناشــناخته ای بــرای مــردم و 
سیســتم هــای بهداشــتی داشــته اســت. ایــن شــرایط بــه خصــوص 
در ابتــدای پاندمــی خــود را بیشــتر نشــان داده و منجــر بــه فشــار 
ــج  ــتاران شــده اســت )49, 50(. براســاس نتای ــر پرس ــی ب مضاعف
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مطالعــات مــورد بررســی تــرس از ناشــناخته بــودن ماهیــت ایــن 
بیمــاری کــه شــامل روش انتقــال، میــزان مــرگ و میــر، عالئــم، 
ــت  ــده اس ــی ش ــگیری آن م ــای پیش ــان و روش ه روش درم
ــه تبــع  ــر پرســتاران شــده و ب ــاالی روانــی ب ــه فشــار ب منجــر ب
ــش  ــراد افزای ــن اف ــواده در ای ــارض کار- خان ــروز تع ــزان ب آن می
ــتاری  ــنل پرس ــت پرس ــن حال ــت )30, 3۸, 51(. در ای ــه اس یافت
بــه علــت درک خطــر بــاالی کوویــد دارای اختــالل عملکــرد در 
مدیریــت مرزهــای کار-خانــواده و نقــش هــای محولــه بــه خــود                                                                                 
ــات  ــتن اطالع ــرس و نداش ــن ت ــر ای ــالوه ب ــد )40(. ع ــده ان ش
ــی  ــز یک ــود نی ــری خ ــه گی ــن هم ــان ای ــان پای ــخص از زم مش
ــتاران  ــات در پرس ــش تعارض ــردی در افزای ــی ف ــل اصل از عوام

ــزارش شــده اســت )52(. گ

چالش های مبتنی بر خانواده
چالــش هــای مبتنــی بــر خانــواده بــه معنــای کلیــه فاکتورهــای 
ــاغل در دوران  ــتاران ش ــواده در پرس ــارض- کار خان ــر تع ــر ب موث
ــل  ــه پرســنل تحمی ــواده ب پاندمــی مــی باشــد کــه از ســوی خان
ــت  ــی 1(حمای ــته اصل ــه دس ــه س ــا ب ــن فاکتوره ــت. ای ــده اس ش
عاطفــی و روانــی، 2( نقــش مراقبتــی در منــزل و 3( طــرد شــدن 

ــوده اســت. ــه ب از جامع
1( حمایت عاطفی و روانی

حمایــت عاطفــی بــه معنــای مراقبت و شــفقت نســبت به شــخص 
دیگــری اســت ایــن حمایــت مــی توانــد کالمــی یــا غیرکالمــی 
باشــد. حمایــت عاطفــی مــی توانــد بــه فــرد کمــک کنــد تــا بــا 
ــد  ــان ده ــه او نش ــد و ب ــار بیای ــود کن ــات خ ــات و تجربی احساس
کــه تنهــا نیســت )53(. براســاس نتایــج مطالعــات مــورد بررســی 
ــوی  ــری از س ــوی ت ــی ق ــت عاطف ــه دارای حمای ــتارانی ک پرس
ــزارش  ــری را گ ــارض کمت ــی تع ــد، در دوران پاندم ــواده بودن خان
ــراز  ــی و اب ــا همدل ــه ب ــواده ای ک ــتن خان ــد )27(. داش ــوده ان نم
ــی  ــتاران در دوران پاندم ــی پرس ــت روان ــه حمای ــک ب ــه کم عالق
نمــوده اســت منجــر بــه کاهــش بــروز تعــارض شــده اســت )3۸, 
4۸, 54(. از نظــر پرســتاران ایجــاد سیســتم هــای حمایــت روانــی 
ــر حفــظ ایمنــی  ــر تــالش ب ــواده آنهــا عــالوه ب و عاطفــی از خان
ــواده خواهــد شــد )4۸, 54(. بســیج  باعــث بهبــود تعــادل کار-خان
عمومــی در قدردانــی از پرســنل پرســتاری یکــی از عوامــل اصلــی 
ــاد و  ــه ایج ــک ب ــراد و کم ــن اف ــر ای ــذاری ب ــناخت و ارزش گ ش
ــور  ــه ط ــت )4۸(. ب ــده اس ــا ش ــی در آنه ــادل کار-زندگ ــظ تع حف
کلــی ایــن نکتــه ملمــوس اســت کــه پرســنل خواهــان حمایــت 
ــمندی در  ــس ارزش ــاد ح ــع آن ایج ــه تب ــه و ب ــه جانب ــی هم روان

خــود بــرای مراقبــت از بیمــاران مبتــال بــه کوویــد19 بودنــد )30(.
۲( نقش مراقبتی در منزل

ــد  ــه دارای فرزن ــتارانی ک ــده پرس ــام ش ــی انج ــاس بررس ــر اس ب
ــد،  ــوده ان ــزل ب ــن در من ــار مزم ــا بیم ــالمند ی ــال، س ــر 1۸ س زی
تعــارض باالتــری را در ایجــاد تعــادل بیــن کار-خانــواده گــزارش                  
نمــوده انــد )2۸, 4۸(. عــالوه بــرا ایــن Ayar و همکارانــش گزارش 
نمــوده انــد داشــتن خانــواده پرجمیعــت بــه علــت درخواســت هــای 
مختلــف یکــی از عوامــل افزایــش ایــن تعــارض و پرســتاران دارای 
ایــن شــرایط خــود نیازمنــد مراقبتهــای روان بــوده انــد )47(. حــس 
تلــخ عــدم مراقبــت کافــی از فرزنــدان بــه علــت مشــغله کاری و 
ماهیــت قابــل انتقــال ایــن بیمــاری منجــر بــه افزایــش تعــارض و 
کاهــش رضایــت شــغلی پرســتاران شــده اســت )55(. پرســتاران در 
ایــن ایــام در انجــام نقــش هــای مختلــف محولــه بــه خــود ماننــد 
مــادری یــا پــدری و پرســتار بــودن دچــار تعــارض شــده و مرزهای 
بیــن کار و زندگــی خــود را دچــار آســیب و تزلــل دیدنــد )47, 51(

۳( طرد شدن از جامعه

ــاری،  ــانه ای از شرمس ــگ را نش ــی » ان ــت جهان ــازمان بهداش س
خجالــت یــا عــدم تاییــد تعریــف مــی کنــد کــه باعــث می شــود 
فــرد طــرد شــود، علیــه او تبعیــض صــورت گیــرد و از مشــارکت 
ــاع محــروم شــود.« )5۶(. در طــول  ــف اجتم در حیطه هــای مختل
همــه گیــری کوویــد19 پرســتاران مــدت زمــان زیــادی را در مراکز 
درمانــی جهــت مراقبــت از بیمــاران مــی گذراندنــد، لــذا در معــرض 
انــگ ناشــی از عامــل انتقــال ایــن بیمــاری بــه ســایر افــراد بودنــد 
)Holroyd .)5۸ ,57 و همکارانــش در مطالعــه خــود اشــاره نمــوده 
انــد کــه پرســتاران از ســوی اعضــا خانــواده انــگ ناقــل بــودن بــه 
بیمــاری را دریافــت نمــوده و تعــارض بیشــتری را گــزارش نمودنــد 
ــر  ــان داد از نظ ــود نش ــه خ ــن kayma در مطالع ــم چنی )51(. ه
پرســتاران بســیاری از افــراد خانــواده و جامعــه بــه آنهــا بــه عنــوان 
منبعــی بــرای انتقــال عفونــت نــگاه کــرده و بــا برچســب زدن بــه 
آنهــا منجــر بــه ایجــاد حــس منفــی و مشــکل در مدیریــت تعــادل 

کار-خانــواده مــی شــوند )52(.

چالش های مبتنی بر سازمان
چالــش هــای مبتنــی بــر ســازمان شــامل ســه عامــل 1(حمایــت  
اقتصــادی،2( فراهــم کــردن وســایل و تجهیــزات حفاظــت فــردی 

و 3(بــارکاری در ایــن دوران بــود.
1(حمایت اقتصادی

ــت  ــرف وق ــن ص ــتاران در عی ــد19 پرس ــی کووی ــول پاندم در ط
ــر را  ــرگ و می ــاالی م ــار ب ــاران، آم ــت از بیم ــی در مراقب طوالن
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ــزه کاری آنهــا شــد  ــه کاهــش انگی ــه نمــوده، کــه منجــر ب تجرب
)59(. بــر ایــن اســاس پرســتاران خواهــان حمایــت هــای جانبــی از 
ســوی ســازمان هــای بهداشــتی و درمانــی بــرای ایــن ایثــار بودند، 
حمایــت هــای مالــی، پرداخــت حقــوق بــه موقــع، نداشــتن دغدغه 
ــاج زندگــی یکــی دیگــر از عوامــل اصلــی مدیریــت  تهیــه مایحت

ــواده در آنهــا گــزارش شــد )2۸, 3۸, 52(. ــارض کار-خان تع
۲( فراهم کردن وسایل و تجهیزات حفاظت فردی 

پرســتاران خواهــان فراهــم شــدن شــرایط مناســب بــرای حمایــت 
ــوان  ــه عن ــدند، ب ــری ش ــه گی ــن هم ــول ای ــواده در ط اعضــا خان
مثــال درخواســت تجهیــزات و وســایل کمــک هــای فــردی، امکان 
ــن  ــی در نظــر گرفت ــواده و حت ــت خان واکسیناســیون خــارج از نوب
کمــک هزینــه درمــان اعضــا خانــواده در صــورت ابتــال بــه بیماری 
ــارض-کار  ــش تع ــه کاه ــر ب ــه منج ــود ک ــواردی ب ــه از م از جمل

ــواده در آنهــا مــی شــد )27, 40, 51(.  خان
۳( بارکاری

ــن دوران  ــی شــیفت کاری و فشــار مضاعــف ای ســاعتهای طوالن
ــارض کار- ــده تع ــش دهن ــازمانی افزای ــم س ــل مه ــی از عوام یک
ــواده در پرســتاران گــزارش شــده اســت )27, 2۸, 47(. اغلــب  خان
ــادل  ــارکاری تع ــت خســتگی مفــرط ناشــی از ب ــه عل پرســتاران ب
ــد )43(.  ــرار کنن ــتند برق ــود را نتوانس ــی خ ــن کار-زندگ الزم بی
داشــتن شــیفت هــای آخــر هفتــه )35( وکمبــود مرخصــی نیــز از 
دیگــر فاکتورهــای مهــم در افزایــش ایــن تعارضــات بــوده اســت 
)55(. ایــن در حالــی اســت کــه افــرادی کــه داوطلبانــه در بخــش 
هــای کوویــد مشــغول بــه کار شــدند تعــارض کمتــری نســبت بــه 
افــرادی کــه بــه اجبــار و نیــاز ســازمانی در ایــن بخــش هــا خدمت 
ــه  ــتاران ب ــیاری از پرس ــد )4۸(. بس ــزارش نمودن ــد گ ــی کردن م
علــت بــارکاری مراقبــت از بیمــاران مبتــال بــه کوویــد19 کاهــش 
بازدهــی کاری را گــزارش نمودنــد )30, 4۶( و هــم چنیــن از نظــر 
آنهــا خواســته هــای شــغلی فــراوان، زیــاد شــدن پروتــکل هــای 
درمانــی و مراقبتــی در طــول پاندمــی خــود یکــی از عوامــل موثــر 
در کاهــش زمــان اختصاصــی خانــواده و بــر هــم خــوردن تعــادل 

ــوده اســت )27, 51(.  ــواده در آنهــا ب کار-خان
دیــدگاه  از  و خانــواده  کار  تعــارض  راهکارهــای مدیریــت 

پرســتاران در طــول همــه گیــری کوویــد1۹

ــارض  ــن تع ــت ای ــرای مدیری ــی ب ــای مختلف ــات راهکاره مطالع
ــه مــی شــود.  ــا پرداخت ــه شــرح آنه ــر ب ــه در زی ــرده ک ــوان ک عن
در مطالعــه مصلــی نــژاد و همکارانــش در ســال )2020( مشــخص 
ــاب آوری یکــی  ــای اخــالق و ت ــابقه شــرکت در دوره ه شــد، س
ــوده اســت،  ــواده ب از راهکارهــای مهــم کاهــش تعــارض کار-خان

افــراد شــرکت کننــده در ایــن دوره هــا بــه علــت آمــوزش هــای 
کافــی در زمینــه مدیریــت شــرایط غیرمترقبــه توانایــی بیشــتری در 

ــد)45(.  ــواده خــود نشــان دادن ایجــاد تعــادل بیــن کار-خان
Sahay در مطالعــه خــود اشــاره نمــود کــه مدیریــت ایــن تعارضات 

تنهــا بــا جلوگیــری از انتقالــی فیزیکــی و زمانــی بــه منــزل ممکــن 
ــب  ــرای جل ــالش ب ــا ت ــت پرســتاران ب ــن حال ــود، در ای ــد ب خواه
محبــت همتایــان و همچنیــن ایجاد شــیوه صحیح برقــراری ارتباط 
ــم  ــد )33(. ه ــد تعارضــات را کاهــش دهن ــی توانن ــواده م ــا خان ب
چنیــن براســاس نظــرات خــود پرســتاران ایجــاد تعــادل در نقــش 
هــای محولــه در طــول ایــن پاندمــی تنهــا بــا ایجــاد مهــارت های 
خــود انعکاســی، حــل مســئله و تــالش در جهــت حفــظ ســالمت 
ــر  ــورد نظ ــارض م ــع آن تع ــه تب ــه ب ــت ک ــده اس ــاد ش روان ایج
کاهــش محسوســی یافتــه اســت )47(. داشــتن حمایــت دوســتان 
و نزدیــکان، گرفتــن اخریــن اطالعــات موجــود در مــورد ماهیــت 
بیمــاری بــه صــورت لحظه ای، کمــک در انجــام وظایــف محوله و 
کمکهــای مالــی و ســازمانی نیــز بــه عنــوان عوامــل بهبــود دهنــده 
ــت )27(. از  ــده اس ــزارش ش ــی گ ــول پاندم ــات در ط ــن تعارض ای
ــت  ــایل حفاظ ــه وس ــت تهی ــالش در جه ــز ت ــر Kaymer نی نظ
فــردی یکــی دیگــر از عوامــل بهبــود دهنــده ایــن تعارضات اســت 
)52(. بــه طــور کلــی حمایــت صحیــح اعضــا خانــواده مــی توانــد 
منجــر بــه بهزیســتی روانــی پرســنل و هــم چنیــن خودشــکوفایی 
در آنهــا شــود )35(. Mahgoub و همکارانــش )2021( در مطالعــه 
ــازه  ــد کــه بســیاری از پرســتاران در ایــن ب خــود مشــخص نمودن
ــن  ــده بی ــاهده ش ــات مش ــزان تعارض ــش می ــرای کاه ــی ب زمان
ــا نیایــش و انجــام  ــواده بــه مذهــب و دیــن روی آورده، ب کار-خان
فرائــض مذهبــی فشــار روانــی ناشــی از ایــن تعارضــات در خــود را 

کــم کردنــد )34(.

بحث
کوویـــد-19 از جهـات بیشـــماری یـک چالـش جهانـی محسـوب 
مـی شـود؛ چـرا کـه ایـن همـه گیـری منجـر بـه تغییـرات زیادی 
در جنبـــه هـای مختلـف زندگـی مـــردم جهـان شـده و بازگشـت 
بــــه حالــت عــادی رخــدادی ســاده و آســان نخواهــد بــود. 
ــری  ــه گی ــه در دوران هم ــات منتخــب نشــان داد ک ــرور مطالع م
کوویــد 19 پرســتاران دچــار غفلــت از زندگــی شــخصی و خانوادگی 
خــود شــده و ایــن امــر منجــر برهــم خــوردن تعــادل موجــود بیــن 
ــاد  ــا ابع ــران ب ــن بح ــول ای ــده و در ط ــا ش ــواده در آنه کار و خان
ــه رو  ــش روب ــن چال ــی ای ــازمانی و خانوادگ ــردی، س ــف ف مختل
شــدند )3۶(. در بعــد فــردی پرســتاران اغلــب تــرس و اضطــراب 
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بــه همــراه نگرانــی از انتقــال دادن بیمــاری بــه نزدیــکان را 
تجربــه کردنــد کــه بــا ماهیــت ناشــناخته ایــن بیمــاری همراســتا                                                                                                  
مــی باشــد، چــرا کــه براســاس مطالعــات موجــود تــرس از      
ناشــناخته هــا عاملــی جهــت اضطــراب و نگرانــی در افــراد در طول 
ایــن همــه گیــری بــوده اســت و منجــر بــه طرد پرســنل بهداشــت 

ــده اســت )51, 52, ۶0(. ــف ش ــع مختل ــان از جوام و درم
در بعــد خانوادگــی نیــز چــون ایــن تعــارض دارای دو بعــد فــردی 
و بیــن فــردی مــی باشــد، اعضــا خانــواده نیــز خــود چالــش هایــی 
را بــه پرســتاران تحمیــل مــی کردنــد. بــر اســاس متــون مختلــف 
ــدی  ــا فرزن ــدی ی ــه خصــوص وال ــی ب داشــتن نقــش هــای جانب
ــان  ــه در زم ــند ک ــی باش ــی م ــات خانوادگ ــی تعارض ــل اصل عام
ایــن همــه گیــری بــه علــت ماهیــت ناشــناخته و مبهــم بیمــاری 
ــتن  ــی داش ــت )۶0, ۶1(. از طرف ــده اس ــدید ش ــارض تش ــن تع ای
سیســتم حمایتــی بــه خصــوص حمایــت هــای روانــی و عاطفــی 
در ایــن بحــران، درک متقابــل از یکدیگــر و شــناخت ایــن حرفــه از 
ســوی خانــواده عاملــی جهــت کاهــش تعارضــات و بهبــود روابــط 
پرســتاران بــا خانــواده آنهــا شــناخته شــده اســت )3۸, 4۸, 54(. چرا 
کــه تشــدید ایــن تعارضــات از نظــر خــود پرســتاران عاملــی جهــت 
کاهــش کیفیــت مراقبــت انجــام شــده در بیمــاران در ایــن دوران 

شــناخته شــده اســت )2۸(. 
در بعــد ســازمانی نیــز پرســتاران بــه عنــوان اصلــی تریــن محــور 
ــارکاری و  ــری ب ــه گی ــن هم ــول ای ــی در ط ــات درمان ــه خدم ارائ
ــی در  ــه خــود عامل ــد ک ــه کردن ــی را تجرب فشــار اقتصــادی باالی
ــی در  ــان کاری طوالن ــدن زم ــود. گذران ــن تعارضــات ب تشــدید ای
بیمارســتان، شــیفت هــای متوالــی و بــدون وجــود برنامــه تفریــح 
ــتاران در  ــط پرس ــد 19 توس ــی کووی ــول پاندم ــتراحت در ط و اس
مطالعــات مختلــف گــزارش شــده اســت )۶2, ۶3(. براســاس نظریه 
هــای تعــادل مرزهــای کار و خانــواده، داشــتن فشــار کاری زیــاد و 
ســاعات کاری طوالنــی خــود تشــدید کننــده تعارضــات در زمینــه 

ــواده افــراد مــی گــردد )۶4(. کار و خان
ــی از  ــوان یک ــه عن ــر ب ــال حاض ــتاری در ح ــی پرس ــور کل ــه ط ب
ــن  ــراد شــاغل در ای مشــاغل پرخطــر شــناخته مــی شــود کــه اف
ــد )۶5,  ــی کنن ــه م ــاال تجرب ــات کاری ب ــار و تعارض ــه فش حرف
ــد-19  ــری کووی ــول همه گی ــده در ط ــام  ش ــات انج ۶۶(. مطالع
آســیب پذیری پرســتاران را در برابــر بیماری هــای عفونــی و 
ــر خانواده هایشــان  ــده پیرامــون کارشــان کــه ب نگرانی هــای فزاین
ــد توجــه  ــه نیازمن ــد )۶7, ۶۸(. ک ــذارد، ترســیم کرده ان ــر می گ تأثی

ــد. ــی باش ــه م بیشــتر مســئولین مربوط
ــدن در  ــر ش ــاب آوری، درگی ــا ت ــای ارتق ــم ه ــتفاده از مکانیس اس

ــه  ــان تنهــا نمون ــا دیگــران، و ارتبــاط باهمتای ــادار ب تعامــالت معن
هایــی از ایــن راهبردهــای مقابلــه بــرای کاهــش اســترس هــای 
ناشــی از ایــن اتفاقــات هســتند )۶9, 70(. ایــن راهبردهــای ارتباطی 
ــتاری و  ــان پرس ــرده و محقق ــر ک ــا را معنادارت ــش ه ــط و نق رواب
ــکاران در طــول بحــران و  ــت از هم ــت حمای ــر اهمی ــات ب ارتباط
تغییــر تاکیــد کــرده انــد )71(. براســاس نظریــه هــای موجــود در 
مــورد مــرز بیــن خانــواده-کار، بســیاری از پرســتاران در ایــن دوران 
دارای عــدم تعــادل در مشــخص نمــودن مرزهــای خــود بیــن ایــن 
دو محیــط شــده و دارای مــرز نفوذپذیــر شــدند. مرزهــای نفوذپذیــر 
همچنیــن بــه افــراد ایــن امــکان را مــی دهــد کــه از نظــر فیزیکی 
در یــک حــوزه قــرار گیرنــد امــا از نظــر روانــی یــا رفتــاری در یــک 
حــوزه دیگــر درگیــر باقــی بماننــد )72(. در حالــی کــه نفوذپذیــری 
بــاال باعــث تبــادل افــکاری مــی شــود کــه مــی توانــد تأثیــر مثبتی 
ــال  ــن باعــث انتق ــواده داشــته باشــد، همچنی ــر حــوزه کار و خان ب
نگرانــی هــا از یــک حــوزه بــه حــوزه دیگــر مــی شــود )73, 74(. 
مــا معتقدیــم کــه در طــول بحــران کوویــد-19، شــرایط ســرایت و 
اطالعــات مربــوط بــه ایــن بیمــاری دائمــاً در حــال تغییــر بــوده که 
ــر گذاشــته  ــواده پرســتاران تأثی ــری مرزهــای کار-خان ــر نفوذپذی ب
اســت. در ایــن ایــام بــا توجــه بــه فشــار کاری بــاال پرســتاران در 
مقابــل نقــش هــای خــود در منــزل دچــار حــس گنــاه و غفلــت 
شــده و حــس نادیــده گرفتــن خانــواده را داشــتند )73(. عــالوه بــر 
ایــن نظریــه موجــود در مورد مرزهــای کار-خانــواده اهمیــت ارتباط 
آگاهــی و حمایــت از کارکنــان را مــورد بحــث قــرار مــی دهــد. از 
دیگــر اعضــای موثــر در ایجــاد تعــادل بیــن ایــن مرزهــا ســازمان 
هــای حمایتگــر و جامعــه همتــا مناســب اســت، همتایــان بــه علت 
تجربــه چالــش هــای مشــابه در زندگــی خــود مــی تواننــد منبــع 
مفیــدی جهــت حمایــت روانــی افــراد در بحــران هــا باشــند. بــه 
طــور کلــی، حمایــت ســازمان و اعضــای خانــواده بــرای برقــراری 

تعــادل کار-خانــواده ضــروری اســت )۶4(.

نتیجه گیری
ــا بیمــاران  ــواده بــرای پرســتارانی کــه مســتقیماً ب تعــادل کار-خان
کوویــد-19 ســروکار دارنــد در طــول دوره همه گیــری تغییــر کــرده 
اســت. اکنــون، بیــش از هــر زمــان دیگــری، مرزهــای موجــود بین 
ــه اســت. ایــن  ــواده محــو شــده و از بیــن رفت دو محیــط کار-خان
اتفــاق حاصــل از نگرانــی هــای موجــود در مــورد مســری بــودن 
ویــروس و نگرانــی هــای روانــی و بهداشــتی مربــوط بــه ماهیــت 
ــی و  ــد نگران ــناختی مانن ــای روان ش ــت. جنبه ه ــاری اس ــن بیم ای
اضطــراب ناشــی از درماندگــی در مــورد بیمــاری و احســاس گنــاه 
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و تــرس از ابتــالی احتمالــی اعضــای خانــواده باعــث ایجــاد اثــرات 
ســرریز و متقاطــع در پرســتاران شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
مطالعــات انجــام شــده در ایــن مــورد ایــن موضــوع بســیار محــدود 
ــیله  ــن مس ــی ای ــای مدیریت ــه ه ــه جنب ــوص ب ــه خص ــوده و ب ب
ــردد ســازمان  ــی گ ــذا پیشــنهاد م ــه شــده اســت، ل ــر پرداخت کمت
ــاب آوری و  ــارت هــای ت ــا مه ــا اســتفاده از ارتق هــای مســئول ب
کمــک بــه درک و مدیریــت  شــرایط غیرقابــل پیــش بینــی بــرای 
پرســتاران ایــن تعارضــات را کاهــش داده و جایــگاه حرفــه ای ایــن 

رشــته را بهبــود بخشــند. 
مالحظات اخالقی

ایــن مقالــه منتــج از کار کالســی درس مباحــث ویــژه در پرســتاری 

ــد  ــرور نظامن ــات م ــل مطالع ــتور العم ــاس دس ــد و براس ــی باش م
کوکــران، کلیــه نتایــج بــه طــور صادقانــه و بــه زبان ســاده منتشــر 
ــز  ــال اطالعــات پرهی ــی در انتق ــه ســرقت ادب شــده و از هــر گون
شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت مقالــه حاضــر در هیــچ کــدام از 
شــماره هــای نشــریات علــوم پزشــکی بــه چــاپ نرســیده اســت. 
ــرم  ــاتید محت ــود را از اس ــکر خ ــر و تش ــب تقدی ــندگان مرات نویس
گــروه پرســتاری دانشــگاه علــوم توانبخشــی و ســالمت اجتماعــی 

در زمینــه راهنمایــی و غنــی کار اعــالم مــی دارنــد.
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