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Abstract
Introduction: It is very important to pay attention to the issues affecting how to perform tasks and 
improve the quality of nurses' performance. The aim of the present study is to explain the predictive 
role of resilience and coping styles in burnout of nurses in corona sections. 
Methods: This research is descriptive and correlational. Cluster sampling in the second half of 2021 
was one of the wards assigned to coronary patients in Ibn Sina Hospital was selected in District 5 
Tehran city. 168 people were selected as a statistical sample. The instruments used in this study 
were Lazarus and Folkman (1988) Coping Strategies Questionnaire, Meslach Burnout (MBI) (1985), 
Connor and Davidson Resilience (CD-RISC) (2003). Pearson correlation coefficient and multivariate 
linear regression were used to analyze the data.
Results: The results showed that the variables of problem-oriented style (r= -0.399), emotion-oriented 
(r= 0.365) and resilience (r= -0.277) can significantly predict nurses' burnout. It’s estimated for both 
problem-oriented and resilience predictor variables and for positive emotion-oriented predictor 
variables.
Conclusions: High resilience and coping styles reduce the problem of burnout in nurses. Emotional 
coping styles are also effective in increasing burnout.
Keywords: Resilience, Coping Styles, Burnout, Nurses, Crona.
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چکیده
مقدمــه: توجــه بــه مســایل تأثیــر گــذار بــر چگونگــی ایفــای وظایــف و بهبــود کیفیــت عملکــرد پرســتاران بســیار مهــم مــی باشــد. 
هــدف از تحقیــق کنونــی تبییــن نقــش پیــش بینــی کنندگــی تــاب آوری و ســبک هــای مقابلــه ای در فرســودگی شــغلی پرســتاران 

بخــش کرونــا اســت.
روش کار: تحقیــق توصیفــی و از نــوع همبســتگی مــی باشــد. نمونــه گیــری خوشــه ای در شــش ماهــه دوم ســال 1399 از بیــن 
بخــش هــای اختصــاص داده شــده بــه بیمــاران کرونــا در بیمارســتان ابــن ســینا در منطقــه 5 شــهر تهــران انتخــاب شــد. تعــداد 168 
نفــر بــه عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب شــدند. ابزاهــای مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش، پرسشــنامه راهبردهــای مقابلــه ای الزاروس 
و فولکمــن )1988(، فرســودگی شــغلی مــزالچ  )MBI( )1985(، تــاب آوری کونــور و دیویدســون  )CD-RISC( )2003( بودنــد. بــرای 

آنالیــز داده هــا از ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون خطــی چنــد متغیــره اســتفاده بــه عمــل آمــد. 
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه متغیرهــای  ســبک مســئله مــدار )r=-0/399( ، هیجــان مــدار )r=0/365( و تــاب آوری )0/277-
=r(، بــه گونــه ای معنــادار مــی تواننــد فرســودگی شــغلی پرســتاران را پیــش بینــی نماینــد بطوریکــه ایــن اثرگــذاری بــرای هــر دو 

متغیــر پیــش بیــن مســئله مــدار و تــاب آوری و بــرای متغیــر پیــش بیــن هیجــان مــدار مثبــت بــرآورد شــده اســت.
ــد.  ــی دهن ــتاران را کاهــش م ــغلی پرس ــدار فرســودگی ش ــه ای مســئله م ــای مقابل ــاال و ســبک ه ــاب آوری ب ــری: ت ــه گی نتیج

ــر اســت. ــغلی موث ــودگی ش ــش فرس ــدار در افزای ــه ای هیجــان م ــای مقابل ــن ســبک ه همچنی
کلیدواژه ها: تاب آوری، سبک های مقابله ای، فرسودگی شغلی، پرستاران، کرونا.

مقدمه
اخیــرا توجــه بــه موضــوع تنــش هــای روانــی در بیــن حرفــه هــای 
مشــاغل مددرســان افزایــش یافتــه اســت و در بیــن شــاغلین حرفه 
هــای پزشــکی بســیار مــورد مطالعــه قــرار گرفته اســت. پرســتاران 
بنــا بــه ماهیــت شــغل خــود در معــرض انــواع تنــش ها و اســترس 
ــی  ــروز بعض ــال ب ــود احتم ــن خ ــه ای ــد ک ــرار دارن ــای کاری ق ه
ــار پرخاشــگرانه را قــوت  ــه رفت رفتارهــای هنجــار شــکنانه از جمل
مــی بخشــد. فرســودگی شــغلی یکــی از عمــده تریــن پیامدهــای 
اجتنــاب ناپذیــر اســترس شــغلی اســت و مادامــی کــه این اســترس 
ــت.  ــد داش ــه خواه ــان ادام ــم چن ــود ه ــته نش ــان برداش از می
ــان حرفــه هــای خدمــات اجتماعــی از اولیــن کاندیداهــای  کارکن
ــه تنگاتنگــی  ــوند )1(. رابط ــی ش ــغلی محســوب م ــودگی ش فرس

بیــن فرســودگی شــغلی و تنــش وجــود دارد و در واقــع ایــن نــوع 
تحلیــل رفتگــی، در اثــر تنــش هــای مــداوم ایجــاد مــی شــود )2(. 
پرســتاران بعنــوان بزرگتریــن گــروه ارایــه دهنــدگان مراقبــت های 
بهداشــتی، بــا توجــه بــه ماهیــت کاری کــه نیــاز بــه مهــارت فنــی 
ــختی کار  ــور س ــن ط ــاوت دارد و همی ــیاری و قض ــده، هوش پیچی
قابــل توجــه، بعنــوان یــک حرفــه اســترس زا معرفــی شــده اســت. 
ــان  ــال 2009 بی ــامت در س ــغلی و س ــی ش ــی ایمن ــه مل مؤسس
کــرده اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود اســترس هــای مرتبــط با 
کار پرســتاران در ســال هــای آینــده افزایــش یابــد و ایــن رونــد بــا 
توجــه بــه تاثیــر عمیــق آنــان در محیــط کار و عواقــب بعــدی آن 
مثــل فرســودگی شــغلی نبایــد نادیــده گرفتــه شــود )3(. پرســتاران 
عنصــر اصلــی مراقبــت در تیــم درمــان هســتند کــه بیــش از 75 
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ــوان اولیــن  ــه عن ــد و ب ــم درمــان را تشــکیل مــی دهن درصــد تی
ــور  ــد-19 حض ــی کووی ــا پاندم ــه ب ــدم مواجه ــط مق ــروه در خ گ
ــی مــداوم را  ــد. محیــط کار پرســتاران، اســترس هــای طوالن دارن
ــاری  ــرف ی ــاغل در ح ــراد ش ــورد در اف ــن م ــال دارد و ای ــه دنب ب
ــی  رســان کــه خــود را غــرق در مشــکات دیگــران احســاس م
نماینــد، بــه وجــود مــی آیــد. مطالعــه کاوانــو  و همــکاران نشــان 
ــترین  ــرض بیش ــر در مع ــاغل دیگ ــه مش ــبت ب ــتاران نس داد پرس
عوامــل تنــش¬زا قــرار دارنــد و ســامت جســمی و روانــی 
ــت )4(.  ــذار اس ــاران تأثیرگ ــت بیم ــت کار و رضای ــر کیفی ــان ب آن
ــاد  ــی زی ــار روان ــی، ب ــای احتمال ــرس و اضطــراب ناشــی از ابت ت
ــه ناهنجــاری  ــد منجــر ب ــی توان ــه م ــی ایجــاد نمــوده ک و مخرب
هــای روحــی و روانــی، تضعیــف سیســتم ایمنــی و کاهــش تــوان 
ــه  ــن جمل ــه م ــراد جامع ــا در اف ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــدن در مب ب
ــاب آوری و  ــود )5(. ت ــکان و ...( ش ــتاران، پزش ــان )پرس ــم درم تی
فرســودگی شــغلی پرســتاران دو مولفــه مهــم در مراکــز بهداشــتی 
درمانــی مــی باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه اکثریــت کارکنــان شــاغل 
در بیمارســتان هــا را پرســتاران تشــکیل مــی دهنــد وضعیــت ایــن 
ــا کیفیــت خدمــات  دو متغیــر مهــم ســازمانی رابطــه مســتقیمی ب
پرســتاری و بــه تبــع آن ســامت افــراد جامعــه و همچنیــن تاثیــر 
بســزایی در تحقــق اهــداف ایــن موسســات دارد. فرســودگی شــغلی 
از جملــه متغیرهایــی اســت کــه به ســامت پرســتاران آســیب وارد 
مــی کنــد و امــروزه بــر ســامت روانــی و جســمانی آن هــا جهــت 
ــود  ــی ش ــد م ــوب تاکی ــی مطل ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ارائ
)6(. فرســودگی شــغلی بــه دلیــل اســترس طوالنــی مــدت ایجــاد 
شــده و بــه عنــوان ســندرم خســتگی هیجانــی، مســخ شــخصیت، 
کاهــش احســاس کفایــت شــخصی تعریــف مــی شــود )7( و حالت 
ــل  ــا خســتگی جســمانی، تحلی ــی اســت کــه ب ــی و دیرپای هیجان
رفتــن عاطفــی و ضعــف فرســودگی شــناختی همــراه مــی باشــد. 
ایــن ســندرم بــه دنبــال ضعــف و تحلیــل رفتــن منابــع مقابلــه ای 
کــه از شــخص در مواجهــه بــا اســترس حفاظــت مــي کننــد پدیــد 
مــي آیــد. مطالعــه ای توســط محققــان بــه منظــور بررســی عوامل 
ــا آن انجــام شــد،  ــه ب اســترس زا در پرســتاران و راهبردهــای مقابل
مشــخص گردیــد کــه بیــن ســاعت کاری و اســترس ارتبــاط معنی 
ــه  ــان ک ــی انس ــن توانای ــم تری ــی از مه ــود دارد )8(. یک داری وج
باعــث ســازگاري مؤثــر بــا عوامــل خطــر مــی شــود، تــاب آوري 
اســت و اینجاســت کــه اهمیــت پرداختــن بــه عاملــی ماننــد تــاب 
آوری در رابطــه بــا ایــن مشــاغل پــر اســترس مشــخص مــی شــود 
)9(. پژوهــش هــا نشــان داده انــد تــاب آوری بــه عنــوان عاملــی 
مهــم موجــب ارتقــای رضایــت پرســتاران و مانــدگاری شــغلی در 

بخــش هــای مختلــف مــی شــود )10(. همچنیــن نتایــج پژوهش- 
ــی و  ــر ســامت روان ــاب آوری ب ــتقیم ت ــر مس ــی از تأثی ــا حاک ه
جســمی )11(، کاهش اســترس و احســاس فرســودگی )12( اســت. 
تــاب آوری یکــی از ویژگــی هایــی اســت کــه ســازگاری مثبــت بــا 
ــه  ــد، کــه منجــر ب ــرای پرســتاران فراهــم مــی نمای اســترس را ب
ــان شــده و ســامت روانــی شــان را  عملکــرد حرفــه ای بهتــر آن
نیــز ارتقــاء مــی دهــد )13(. تعریــف انجمــن روانشناســی آمریکا به 
عنــوان تعریــف جامــع ازتــاب آوری، بــه معنــای فرآینــد و برونــداد 
انطبــاق موفقیــت آمیــز بــا تجربیــات کشــاکش برانگیــز زندگــی، 
بــه ویــژه از طریــق انعطــاف پذیــری ذهنــی، هیجانــی، رفتــاری و 
ســازگاری بــا مقتضیــات بیرونــی و درونــی اســت )14(. بــر طبــق 
تعریفــی کــه عنــوان شــد، در حالــی کــه افــراد تــاب آور در برابــر 
ــه دیگــران  ــا و کشــاکش هــای یکســانی نســبت ب ــی ه دگرگون
قــرار مــی گیرنــد، امــا ایــن افــراد تمایــل دارنــد کــه بــه ســرعت 
ــی و جســمانی در  ــد و از نظــر هیجان ــاز گردن ــت تعــادل ب ــه حال ب
وضعیــت ســالم تــری بماننــد )15(. بیمارســتان بــه عنــوان یکــی 
ــوده و از  ــه ب ــورد توج ــواره م ــور هم ــامت کش ــم س از ارکان مه
ــه  ــا توجــه ب ــم انســانی اســت و ب ــه دارای ســرمایه عظی آنجــا ک
ــت از کار  ــد غیب ــای فرســودگی شــغلی مانن ــار و پیامده اینکــه آث
و عــدم رضایــت شــغلی پرســتاران مــی توانــد موجــب اختــال در 
ــد درمانــی جامعــه بوجــود آورد ، ایــن ســوال اساســی مطــرح              رون
مــی شــود کــه آیــا تــاب آوری و ســبک هــای مقابلــه ای در پیــش 
بینــی فرســودگی شــغلی پرســتاران بخــش کرونــا  نقــش دارنــد؟

روش کار
ایــن پژوهــش توصیفــی ازنــوع همبســتگی بدنبــال بررســی 
ــه  ــاب آوری و ســبک هــای مقابل نقــش پیــش بینــی کنندگــی ت
ــتان  ــا در بیمارس ــتاران بخــش کرون ای در فرســودگی شــغلی پرس
هــای شــهر تهــران بــود. جامعــه مــورد مطالعــه را کلیــه پرســتاران                                                                                              
بخــش هــای اختصــاص داده شــده بــه بیمــاران کرونــا در 
ــران  ــهر ته ــه ش ــق ده گان ــی مناط ــای خصوص ــتان ه بیمارس
تشــکیل مــی داد. کــه در شــش ماهــه دوم ســال 1399 مشــغول 
بــه کار بودنــد. نمونــه گیــری بصــورت نمونــه گیــری خوشــه ای از 
بیــن بیمارســتان هــای خصوصــی مناطــق ده گانــه تهــران بــوده 
کــه بیمارســتان ابــن ســینا در منطقــه 5 انتخــاب شــد. پرســتاران 
ــرکت در  ــرای ش ــود را ب ــت خ ــه رضای ــده در مطالع ــرکت کنن ش
تحقیــق اعــام کردند، پرسشــنامه هــا در اختیارشــان قــرار گرفت و 
در مــورد محرمانــه مانــدن پاســخ هــای شــرکت کننــدگان بــه آنها 
اطمینــان داده شــد. پــس از حــذف پرسشــنامه هــای ناقص، پاســخ 
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ــرار  ــورد بررســی ق ــدگان م ــر از شــرکت کنن ــای 168 نف ــه ه نام
گرفــت. در ابتــدا از آزمــون کولموگروف-اســمیرنف بــرای بررســی 
توزیــع داده هــا اســتفاده شــد. در ادامــه، بــه منظــور تجزیــه وتحلیل 
ــیون  ــب همبســتگی و رگرس ــات، از ضری ــون فرضی ــا و آزم داده ه
خطــی چندگانــه بــه روش گام بــه گام اســتفاده شــد. ابزارهــی مورد 
اســتفاده در ایــن مطالعــه عبــارت بودنــد از پرسشــنامه راهبردهــای 
مقابلــه ای الزاروس و فولکمن )16(، پرسشــنامه فرســودگی شــغلی 
مــزالچ  )MBI( )17(، پرسشــنامه تــاب آوری کونــور و دیویدســون 

:)18(
ــن )16(  ــه ای الزاروس و فولکم ــای مقابل ــنامه راهبرده - پرسش
ــک  ــاس ی ــر اس ــذاری ب ــره گ ــت. نم ــوالی اس ــزار 66 س ــک اب ی
مقیــاس لیکــرت 4 گزینــه ای )از 1 تــا 4( نمــره گــذاری مــی شــود. 
ــای  ــن الگوه ــنجد. ای ــی س ــه ای را م ــرد مقابل ــت راهب ــه هش ک
ــدار )جســتجوی  ــئله م ــای مس ــته، روش ه ــه دو دس ــتگانه ب هش
ــئله  ــه مس ــل مدبران ــری، ح ــئولیت پذی ــی، مس ــت اجتماع حمای
ــر،  ــاروی گ ــه روی ــت( و هیجــان مدار)مقابل ــی مجــدد مثب و ارزیاب
دوری جویــی، خویشــتن داری و گریز-اجتنــاب( تقســیم شــده انــد. 
ــه روش همســانی  ــی ب ــق پایای ــک تحقی فولکــن و الزاروس در ی
ــرای  ــی خــرده مقیــاس هــای آن را از 0/61 ب ــی 0/75، پایای دورن
روش مقابلــه دوری جویــی تــا 0/79 بــرای ارزیابــی مجــدد مثبــت 
ــور ،  ــا پ ــمی، باب ــور، هاش ــش علیپ ــد. در پژوه ــرده ان ــزارش ک گ
خیرالدیــن و طوســی )19( پایایــی ایــن آزمــون را 0/89 بــه دســت 
آوردنــد. در پژوهــش رســتمي )20( آلفــای کرونبــاخ کلــی آزمــون 
ــی  ــاخ کل ــای کرونب ــر آلف ــش حاض ــد. در پژوه ــت آم 0/87 بدس

ــه دســت آمــد. آزمــون 0/86 ب
ــرای معلمــان  - پرسشــنامه فرســودگی شــغلی مــزالچ  )MBI( ب
ــرآورد  ــه ب ــزالچ ســاخته شــده اســت ک در ســال 1958 توســط م
جدیــدی از پدیــده تنیدگــی یــا فرســودگی مبتنــی اســت. 
ــنجش  ــه س ــه ب ــد ک ــی باش ــوال م ــنامه دارای 22 س ــن پرسش ای
ــدان  ــی و فق ــخصیت زدای ــای ش ــده ه ــی، پدی ــودگی هیجان فرس
تحقــق شــخصی را در چارچــوب فعالیــت حرفــه ای انــدازه گیــری 
ــده  ــرای ســنجش پیشــگیری از پدی ــه خصــوص ب ــد و ب ــی کن م
فرســودگی در گــروه هــای حرفــه ای، ماننــد پرســتاران، معلمــان و 
غیــره بــه کار بــرده مــی شــود. بــه منظــور ســنجش اعتبــار ایــن 
پرسشــنامه، مزلــچ و جکســون از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده 
کردنــد و میــزان اعتبــار هــر یــک از خــرده مقیــاس هــا خســتگی 
ــردی 0/71  ــرد ف ــخصیت 0/79، عملک ــخ ش ــی0/92، مس عاطف

گــزارش شــد )21(. امتیــاز بنــدي گزینــه هــاي ایــن آزمــون بدیــن 
صــورت میباشــد کــه بــه کامــًا موافقــم امتیــاز 1 ،موافقــم امتیــاز 
ــم  ــًا مخالف ــاز 4 ،کام ــم امتی ــاز 3 ، مخالف ــدارم امتی ــري ن 2، نظ
امتیــاز 5 داده مــي شــود. البتــه ســئواالت )22 ،20 ،16 ،15 ،14 ،13 
ــدي  ــاز بن ــن پرسشــنامه جهــت امتی ،11 ،10 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1( ای
بــه صــورت معکــوس و ســئواالت )21، 19، 18 ،17 ،12، 9 ،7 ،4 (
بــه صــورت مســتقیم محاســبه مــي شــوند. حداقــل نمــره در ایــن 

ــر نمــره 110 مــي باشــد.  آزمــون 22 و حداکث
 )CD-RISC(  پرسشــنامه تــاب آوری کونــور و دیویدســون -
)2003( شــامل 25 گویــه 5 گزینــه ای )کامــًا نادرســت، بندرســت 
درســت، گاهــی درســت، اغلــب درســت، همیشــه درســت( اســت 
کــه محمــدی آن را بــرای اســتفاده در ایــران هنجــار نمــوده اســت. 
ــت.  ــر 100 اس ــر و حداکث ــون صف ــن آزم ــرای ای ــره ب ــل نم حداق
ــرا( و  ــرا و واگ ــی همگ ــی و روای ــل عامل ــه روش تحلی ــی )ب روای
پایایــی ) بــه روش بازآزمایــی و آلفــای کرونبــاخ( مقیــاس توســط 
ــادی و در خطــر(  ــف )ع ــروه هــای مختل ــون در گ ســازندگان آزم

ــده اســت )18(. احــراز گردی

یافته ها 
ــن  ــر، میانگی ــتحداقل، حداکث ــان داده اس ــدول1( نش ــج در )ج نتای
پژوهــش شــامل: فرســودگی  انحــراف معیــار متغیرهــای  و 
ــاب  ــتاندارد7/091، ت ــراف اس ــن 25/321 و انح ــا میانگی ــغلی ب ش
آوری بــا میانگیــن 70/351و انحــراف اســتاندارد15/446، و در 
راهبردهــای مقابلــه ای مســئله مــدار میانگیــن 32/702 و انحــراف 
ــدار  ــه ای هیجــان م ــای مقابل ــرای راهبرده ــتاندارد7/974، و ب اس
بــا میانگیــن 33/071 و انحــراف اســتاندارد 6/867 اســت. در 
ــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون  ــا، ضری ــه مفروضــه ه ادام
ــدول2( ــت. در )ج ــده اس ــر آورده ش ــداول زی ــره در ج ــد متغی چن
نشــان داده شــده اســت کــه ضریــب همبســتگی بیــن تــاب آوری 
 )p≥0/05( ــاداری ــطح معن ــتاران در س ــغلی پرس ــودگی ش و فرس
رابطــه معکــوس و معنــادار اســت و برابــر 0/277- اســت. همچنین 
بیــن ســبک مســئله مــدار و فرســودگی شــغلی پرســتاران در ســطح 
ــاداری وجــود دارد و  ــاداری )p≥0/05( رابطــه معکــوس و معن معن
ــبک  ــن س ــا بی ــت. ام ــر 0/399- اس ــتگی آن براب ــب همبس ضری
هیجــان مــدار و فرســودگی شــغلی پرســتاران در ســطح معنــاداری 
)p≥0/05( رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و ضریــب 

ــت. ــر 0/365 اس ــتگی آن براب همبس
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جدول 1: تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

متغیرهای   
انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادپژوهش 

16893825/3217/091فرسودگی شغلی
168379370/35115/446تاب آوری
168115032/7027/974مسئله مدار
168154733/0716/867هیجان مدار

جدول 2. آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها )تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران(

سطح معناداریضریب همبستگیمتغیر پیش بینمتغیر مالک

فرسودگی شغلی
0/2770/001-تاب آوری

3990/001/-0سبک مسئله مدار
0/3650/001سبک هیجان مدار

در )جــدول 3( نشــان داده شــده اســت کــه بــرای مشــخص کردن 
دو متغیــر تــاب آوری و ســبک هــای مقابلــه ای )ســبک مســئله 
مــدار و ســبک هیجــان مــدار( کــه بــه چــه میزانــی فرســودگی 
ــه  ــه ب ــد از تحلیــل رگرســیون چندگان ــن مــی کنن شــغلی را تبیی
روش گام بــه گام اســتفاده شــد. مــدل 1 کــه ســبک مســئله مــدار 
ــر مــاک را  مــی باشــد، حــدود 0/159 درصــد از واریانــس متغی
ــه  ــم شــده = 0/159(. اضاف ــد )مجــذور R تنظی ــی کن ــن م تبیی
کــردن متغیــر ســبک هیجــان مــدار  بــه مــدل شــماره 1 باعــث 

اضافــه شــدن 0/172درصــد از واریانــس توضیــح داده شــده اســت 
ــد  ــدل 0/326 درص ــن م ــه ای ــذور R(. ک ــر مج )0/172 = تغیی
ــده =  ــم ش ــد )مجــذور R تنظی ــی کن ــن م ــس کل را تبیی واریان
0/326(. همچنیــن اضافــه کــردن متغیــر تــاب آوری  بــه مــدل 
شــماره 2 باعــث اضافــه شــدن 0/017درصــد از واریانــس توضیــح 
داده شــده اســت )0/017 = تغییــر مجــذور R(. کــه ایــن مــدل 
 R ــذور ــد )مج ــی کن ــن م ــس کل را تبیی ــد واریان 0/343 درص

تنظیــم شــده = 0/343(.

جدول 3: ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین برای فرضیه اصلی تحقیق
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10/3990/1590/1546/5220/15931/44111660/001
20/5780/3340/3266/8210/17543/34111650/001
30/5950/3540/3435/7500/0205/12311640/025

در )جــدول4( نشــان داده شــده اســت کــه سطـــح معنــی داری 
ــر 0/001 مـــیباشد، مــی  آزمــون مربوطـــه در هــر دو مــدل براب
تــوان چنیــن ادعــا نمــود کــه آزمــون فـــوق در سطـــح اطمینـــان 
0/99 معنـــی دار مـــی باشــد. ایــن نتیجــه کــه حاصــل تحلیــل 
ــان  ــت نش ــس )ANOVA( اس ــل واریان ــیون از راه تحلی رگرس

دهنــده آن اســت کــه فرضیــه تحقــق تأییــد مــی شــود 
)sig=0/000. و F=29/998(. ایــن بدیــن معنــی اســت کــه 
مــدل انتخــاب شــده در قالــب متغیرهــای راهبردهــای مقابلــه و 

ــت. ــی دار اس ــاب آوری معن ت
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جدول 4: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیرهای پیش با متغیر ماک )فرسودگی شغلی(

سطح معنی داریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنبع تغییراتمدل

1
1337/41311337/413رگرسیون

31/4410/001 7061/23016642/538باقیمانده
8398/643167کل

2
2806/36721403/184رگرسیون

41/4010/001 5592/27616533/893باقیمانده
8398/643167کل

3
3493/06731164/356رگرسیون

34/5680/001 6601/80819633/683باقیمانده
10094/875199کل

4
2975/7733991/924رگرسیون

29/9980/001 5422/87016433/066باقیمانده
8398/643167کل

)جــدول 5( یافتــه هــای تحلیــل رگرســیون در خصــوص فرضیــه 
اصلــی تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه متغیرهــای  ســبک 
ــادار                       ــه ای معن ــه گون ــاب آوری ب مســئله مــدار، هیجــان مــدار و ت
 )p-value≥0/05( مــی تواننــد فرســودگی شــغلی  در پرســتاران
ــر دو  ــرای ه ــذاری ب ــن اثرگ ــه ای ــد بطوریک ــی نماین ــش بین را پی

متغیــر پیــش بیــن مســئله مــدار و تــاب آوری و بــرای متغیــر پیش 
ــه                                    ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــرآورد ش ــت ب ــدار مثب ــان م ــن هیج بی
یافتــه هــا شــاهد رابطــه منفــی و معنــی دار بیــن متغیرهــای پیــش 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــتیم )p-value>0/05( ب ــاک هس ــا م ــن ب بی

ــود: ــر خواهــد ب ــه صــورت زی ــه رگرســیون اســتاندارد ب معادل

 

جدول 5: ضرایب در مدل رگرسیون

مدل رگرسیونی
سطح معناداریآزمونtضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد

) p-value( B خطای معیارضرایب رگرسیونیβ  وزن ها

)0β( 30/1043/7897/9460/001مقدار عرض از مبدأ
6/9460/001-0/441-0/3920/056-مسئله مدار
0/3880/0690/3765/6710/001هیجان مدار
2/2630/025-0/149-0/0680/030-تاب آوری

بحث و نتیجه گیري
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش پیــش بینــی کنندگــی 
تــاب آوری و ســبک هــای مقابلــه ای در فرســودگی شــغلی 
پرســتاران بخــش کرونــا در بیمارســتان هــای شــهر تهــران بــود. 
ــاب آوری و فرســودگی شــغلی  ــن ت ــق حاضــر نشــان داد بی تحقی
ــن  ــج ای ــود دارد. نتای ــاداری وج ــتاران رابطــه معکــوس و معن پرس
ــا یافتــه هــای پژوهــش ســردارزاده و همــکاران )22(،  پژوهــش ب
مایلــر و همــکاران )23( ، منــزس، فرناندیــز و هرناندیــز  )24(

ــیب  ــای آس ــه ه ــه مولف ــغلی از جمل ــودگی ش ــت. فرس همسواس
ــش  ــت. افزای ــده اس ــی ش ــتاران معرف ــامت پرس ــر س ــان ب رس
ــرد در  ــازگاری ف ــدرت س ــش ق ــب کاه ــغلی موج ــودگی ش فرس
برابــر عوامــل تنیدگــی زا و در نتیجــه ســبب پیدایــش نشــانه هــای 
رفتــاری و جســمانی مــی شــود. هــم چنیــن تنیدگــی هــای ناشــی 
ــمانی و  ــامت جس ــر س ــزایی ب ــر بس ــه ای تاثی ــرایط حرف از ش
ــد، فرســودگی شــغلی ناشــی از تنیدگــی هــای  ــراد دارن ــی اف روان
مــداوم موجــب کاهــش قــدرت ســازش یافتگــی افــراد بــا عوامــل                                                                                            
تنیدگــی زا مــی شــود. بنابرایــن کارکنانــی کــه نســبت بــه شــغل 
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خویــش و مولفــه های گوناگــون آن ماننــد ماهیت کار، سرپرســتی، 
ــت  ــورد مثب ــود بازخ ــکاران خ ــا و هم ــع ه ــه، ترفی ــوق ماهیان حق
دارنــد در مواجهــه بــا مشــکات گوناگــون اجتماعــی و ســازگاری 
بــا محیــط پیرامــون خــود، بیــن رفتارهــای مختلــف خویــش تعادل 
برقــرار میکنــد و رفتارهــای مــوزون و منطقــی از خــود نشــان مــی 
دهنــد )25(. در پژوهــش کامــرون  و همکاران )26( نشــان داده شــد 
کــه تــاب آوری پرســتاران از طریــق دانــش، مهــارت و تجربیــات 
ــس و  ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــه منجــر ب ــی شــود ک ــی حاصــل م بالین
انعطــاف پذیــری پرســتاران در مقابلــه بــا ســازگاری بــا محیط های 
کار پیچیــده مــی شــود. چندیــن مطالعــه بــرای بررســی رابطــه بین 
تــاب آوری و فرســودگی شــغلی انجــام شــده اســت ، بــا ایــن حــال 
تعــداد کمــی از پرســتاران درگیــر شــدند )23(. فرســودگی شــغلی 
پرســتار بــه ســادگی یــک چالــش ســازمانی یــا مســئله ای بــرای 
سیاســت گــذاران نیســت. ایــن یــک موضــوع جهانــی شــده اســت. 
ــاب آوری  ــا ت ــاط آن ب ــتار و ارتب ــغلی پرس ــناخت فرســودگی ش ش
ــن  ــمی در بی ــی و جس ــامت روح ــود س ــرای بهب ــم ب ــی مه راه
پرســتاران و کیفیــت مراقبــت هــای بالینــی ارائــه شــده بــه بیماران 

اســت. 
ــدار  ــئله م ــبک مس ــن س ــت بی ــان داده اس ــن نش ــج همچنی نتای
و فرســودگی شــغلی پرســتاران رابطــه معکــوس و معنــاداری 
وجــود دارد . امــا بیــن ســبک هیجــان مــدار و فرســودگی شــغلی 
ــن  ــج ای ــاداری وجــود داشــت. نتای پرســتاران رابطــه مثبــت و معن
پژوهــش بــا یافتــه هــای پژوهــش حیــدری چــوری )27(، رئیســی 
ــگ )29( همسواســت.  ــن و وان ــوو، چی ــی، ک ــکاران )28(،  ل و هم
مطالعــات رئیســی و همــکاران )28( نشــان داد کــه میــزان حقــوق 
دریافتــی، ســابقه کار بالینــی، نارســایی شــناختی، عوامــل اســترس 
زای مرتبــط بــا وظیفــه و عوامــل اســترس زای مرتبــط بــا روابــط 
بیــن فــردی بــه عنــوان عوامــل مرتبــط در بــروز خطاهــای بالینــی 
شناســایی شــدند. همچنیــن حیــدری چوری در ســال 1398 نشــان 
دادنــد کــه چهــار متغیــر ارزیابــی شــناختی، پشــتکار، راهبــرد مقابله 
ــی  ــش بین ــدرت پی ــی ق ــت اجتماع ــب حمای ــدار و جل ــان م هیج
کنندگــی باالتــری جهــت اثــر گــذاری بــر فرســودگی شــغلی افــراد 
داشــتند کــه در پژوهــش هــای مختلــف هــر کــدام یــک عامــل را 
مهمتــر دانســته کــه مــی توانــد در نتیجــه شــخصیت و ابزارهــای 
مــورد اســتفاده جهــت بررســی فرســودگی شــغلی باشــد. بــه طــور 
کلــی عــدم تطابــق شــخصیت )ویژگیهــای سرشــتی و منشــی( و 
ــی  ــار م ــه ای بهنج ــای مقابل ــتفاده از راهبرده ــوزش اس ــدم آم ع
توانــد زمینــه ســاز فرســودگی شــغلی افــراد شــود. مهــارت هــا و 
ســبک هــای مقابلــه ای بــه عنــوان فنونــی مطــرح هســتند کــه 

بــرای هــر اقدامــی در دســترس پرســتاران قــرار دارنــد. در غلبــه بــر 
فشــار روانــی کــه در طــی فعالیــت و تــاش بــر پرســتاران وارد می 
شــود، مهــارت هــای هیجــان مــدار  بــر فرســودگی شــغلی تاثیــر 
مثبــت دارنــد، یعنــی مهــارت هایــی ماننــد: مقابلــه رویــاروی گــر، 
دوری جویــی، خویشــتن داری و گریز-اجتنــاب بــه ماهیت موقعیت 
ــرد پرســتار  ــوان منــدی هــای ف ــه آســیب پذیــری هــا و ت کــه ب
بســتگی دارد. نتیجــه ی ایــن پژوهــش، بــه خوبــی آشــکار نمــود 
ــر فرســودگی  ــدار پرســتاران ب ــه ای هیجــان م ــرد مقابل کــه راهب
شــغلی تاثیــر مثبــت دارد، ولــی ســبک هــا و راهبردهــای مســئله 
ــل  ــری، ح ــئولیت پذی ــی، مس ــت اجتماع ــتجوی حمای ــدار )جس م
مدبرانــه مســئله و ارزیابــی مجــدد مثبــت( پرســتاران بر فرســودگی 
شــغلی شــان اثــر منفــی دارنــد. بــه نظــر مــی رســد ایــن نتایــج 
ــارت  ــورد مه ــود در م ــای موج ــه ه ــری و نظری ــی نظ ــا مبان ب
ــر هریــک از ایــن مهــارت هــا  ــه ای پرســتاران و تاثی هــای مقابل
ــر فعالیــت هــای پرســتاران کامــا ســازگاری و همخوانــی دارد.  ب
بالطبــع چنــان چــه پرســتاری بــا آگاهــی و شــناخت جامــع مســائل 
ــی،  ــه موقــع و عقان ــا تصمیــم گیــری ب ــد ب پیرامــون خــود بتوان
ــا  ــد و ب ــق آی ــود فائ ــات خ ــات تصمیم ــر مشــکات و تبع ــم ب ه
اتخــاذ تصمیــم هوشــمندانه رضایــت همــکاران خــود را نیــز جلــب 
نمایــد، عــاوه بــر حــل مســائل پیرامونــی خــود، خواهــد توانســت 
از فشــارهایی محیطــی کــه ممکــن اســت بــر ســامت روانــی وی 
اثــر ســوئی داشــته باشــد، جلوگیــری کنــد. بنابرایــن اهمیــت اتخــاذ 
راهبردهــای عقانــی از طــرف پرســتاران در بیمارســتان از اهمیــت 
مضاعفــی برخــوردار مــی باشــد. الزاروس و فولکمــن )2005( نیــز 
مقابلــه را یــک فرآینــد پیچیــده عملــی مــی داننــد کــه بــه عنــوان 
ــر     ــی تغیی ــارهای موقعیت ــای شــخصی و فش ــی ه ــی از ارزیاب تابع
مــی کنــد و شــامل تــاش هــای شــناختی و رفتــاری فعــال فــرد 
ــر  ــد پویایــی اســت کــه ب ــه فرآین مــی باشــد. از نظــر آنهــا، مقابل
حســب ماهیــت موقعیــت هــای فشــارزا در طــول زمــان تغییــر می 
کنــد. مقابلــه ،فرآینــد کنتــرل نیازهایــی اســت کــه فراتــر از منابــع 
فــردی ارزیابــی می شــوند و شــامل کوشــش هــای عملــی و درون 
روانــی بــرای کنتــرل نیازهــای درونــی و بیرونــی و تعارضــات بیــن 

آنهــا مــی باشــد )29(.
ــاب آوری و  ــه ت ــن بررســی مشــاهده شــده اســت ک ــج ای در نتای
ســبک هــای مقابلــه ای )ســبک مســئله مــدار و ســبک هیجــان 
مــدار( در پیــش بینــی فرســودگی شــغلی پرســتاران نقــش دارنــد.
ــا یافتــه هــای پژوهــش حیــدری چــوری  نتایــج ایــن پژوهــش ب
)27(، رئیســی و همــکاران )28(، ســردارزاده و همــکاران )22(، 
ــم و  ــکاران )31(، یلدری ــاف  و هم ــکاران )30(، ج ــیریان و هم بش
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ســولماز  )32(  همسواســت. جــاف و همــکاران )31( در پژوهشــی 
ــاران حــاوی  ــت هــای پزشــکی در بیم ــات فوری ــه نقــش خدم ب
ــت  ــات فوری ــاندن خدم ــر رس ــه حداکث ــد، ب ــد-19 پرداختن کویی
هــای پزشــکی در طــی شــیوع همــه گیــر بــا انجــام تریــاژ تلفنــی 
، آزمایــش در منــزل و آزمایــش درایــو ، بازدیــد از مطــب پزشــکان 
و بیمارســتانها را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش مــی دهــد و 
امــکان شناســایی زود هنــگام مبتایــان بــه کوییــد-19 را فراهــم 
ــیوع  ــار ش ــرای مه ــاش ب ــه ت ــا ب ــت ه ــن فعالی ــد. ای ــی کن م
ــن  ــر الزاروس و فولکم ــق نظ ــد. طب ــی کن ــک م ــاری کم بیم
1984، مقابلــه مجموعــه ای از فعالیــت هــا و فرایندهــای رفتــاری 
و شــناختی بــرای ممانعــت، مدیریــت یــا کاهــش اســترس 
ــت  ــه منظــور مدیری ــرد ب ــه ف ــدی اســت ک ــه فرآین اســت. مقابل
ــرد )33(.  ــی ب ــکار م ــترس ب ــی از اس ــات ناش ــا و هیجان ــاز ه نی
اندلــر و پارکــر ســه نــوع ســبک مقابلــه ای را مطــرح کردنــد کــه 
عبارتنــد از: ســبک هــای مقابلــه ای مســئله مــدار، هیجــان مــدار 
ــر مســاله  ــرد ب ــدار ف ــه ای مســاله م ــی، در ســبک مقابل و اجتناب
متمرکــز شــده و ســعی در حــل آن دارد. در ایــن ســبک فــرد بــه 
جمــع آوری اطاعــات مربــوط بــه مســئله فشــار را مــی پــردازد، 
دربــاره آن فکــر مــی کنــد و منابعــی کــه در اختیــار دارد را ارزیابــی              
مــی کنــد. مقابلــه هیجــان مــدار بــر کنتــرل هیجانــات و واکنــش 
هــای عاطفــی تاکیــد دارد. افــراد در ایــن ســبک مقابلــه، هیجانــی 
برخــورد مــی کننــد و بــا گریــه کــردن، عصبانــی شــدن و فریــاد 
ــه ای  ــد. در ســبک مقابل ــی کنن ــه م ــی مقابل ــا فشــار روان زدن ب
اجتنابــی فــرد ســعی در تغییــرات شــناختی و دور شــدن از واقعیــت 
فشــار آور را دارد و بــا فاصلــه گرفتــن از مشــکل اقــدام بــه فــرار 
و اجتنــاب کــرده و بــرای دریافــت حمایــت عاطفــی تــاش مــی 
کنــد. در ایــن نــوع ســبک مقابلــه فــرد از ســرگرمی اجتماعــی و 

منحــرف کــردن فکــر اســتفاده مــی کنــد و ســعی مــی کنــد کــه 
توجــه خــود را از مشــکل بــر گردانــد ماننــد تماشــای تلویزیــون 
و قــدم زدن. ایــن بــه نقــل از الزاروس و فولکمــن مــی نویســد، 
ــی  ــر توانای ــترس زا، اگ ــل اس ــا عوام ــه ب ــگام مواجه ــراد هن اف
ــور و  ــئله مح ــای مس ــند، از راه کاره ــته باش ــرل آن را داش کنت
ــند  ــته باش ــکل را نداش ــا مش ــه ب ــی مقابل ــه توانای ــی ک در صورت
از اســتراتژی و راه کار هیجــان محــور اســتفاده مــی کننــد )34(. 
ــه در  ــود، اول اینک ــت ب ــن محدودی ــر دارای چندی ــق حاض تحقی
تحقیــق حاضــر از پرسشــنامه کــه یــک ابــزار خودگزارشــی اســت 
اســتفاده شــده اســت کــه احتمــال ســوگیری در پاســخ شــرکت 
کننــدگان را دارد. محدودیــت دوم مربــوط بــه نمونــه مــورد 
ــد در  ــا پرســتاران بودن ــود از آن جهــت کــه آنهــا صرف مطالعــه ب
حالــی کــه دیگــر کادر بیمارســتانی هــم هســتند کــه در بخــش 
هــای مختلــف مشــغول بــکار هســتند بنابرایــن در تعمیــم یافتــه 
هــای ســایر گــروه هــای کادر بیمارســتانی بایــد احتیــاط کــرد. و 
محدودیــت ســوم اینکــه تحقیــق حاضــراز تحقیقــات همبســتگی 
بــوده و بــر اســا نتایــج حاضــر نمــی تــوان روابــط بیــن تــاب آوری 
ــه  ــه رابط ــغلی راب ــودگی ش ــه ای در فرس ــای مقابل ــبک ه و س
ــی  ــنهاد م ــر پیش ــج حاض ــاس نتای ــت. براس ــوط دانس ــی مرب عل
ــا اثربخشــی آمــوزش  ــه آزمایشــی طراحــی گــردد ت شــود مطالع
تــاب آوری و ســبک هــای مقابلــه ای را بــر کاهــش فرســودگی 

شــغلی مــورد بررســی قــرار گیــرد. 

سپاسگزاری
بدیــن وســیله پژوهشــگران مطالعــه حاضــر از تمامــی پرســتاران 
بیمارســتان ابــن ســینا در تهــران کــه در انجــام تحقیــق حاضــر 

مشــارکت داشــتند صمیمانــه تشــکر و قدردانــی مــی کننــد.
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