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Abstract
Introduction: On January 30, 2020, the World Health Organization (WHO) issued a statement 
declaring Covid-19 a public health condition not only for China but also as a threat to world health. 
In the meantime, nurses have an important role to play in providing health care.
Methods: The present research method was descriptive-correlation. The statistical population 
included all nurses in Shahid Rahimi and Nomadic Martyrs hospitals in Khorramabad. Using relative 
stratified random sampling method, the sample size was 310 people with a probability of loss of 330 
people and then 312 people with 160 nurses working in corona wards and 152 nurses working in 
non-corona wards who entered the study. Sternberg and Wagner standard thinking questionnaires, 
Costa and McCrae NEO-FFI questionnaires and sheerer self-efficacy questionnaires were used to 
collect data. Data were analyzed using SPSS software using Pearson correlation coefficient, multiple 
regression analysis and t-test. 
Results: The findings showed that there is a significant relationship between all thinking styles and 
all five personality traits with self-efficacy in nurses of corona wards and nurses of other wards 
(non-corona). Also, from the variable of thinking styles, partial thinking style, anarchist and judicial 
and from the variable of five personality traits, all but acceptance, contributed to predicting the self-
efficacy of nurses. Finally, the results showed that corona ward nurses and non-corona ward nurses 
were not significantly different in any of the variables. 
Conclusions: According to the findings of the study, it can be concluded that thinking styles and five 
personality traits have an effective role in nurses' self-efficacy.
Keywords: Thinking Styles, Five Personality Traits, Self-Efficacy, Nurses, Corona, Khorramabad.
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چکیده
مقدمــه: در 30 ژانویــه 2020، ســازمان بهداشــت جهانــی بــا انتشــار بیانیــه ای شــیوع کوویــد-19 را یــک وضعیــت اضطــراری بهداشــت 
عمومــی نه تنهــا بــرای چیــن، بلکــه به عنــوان تهدیــدی بــرای ســالمت تمــام جهــان اعــالم کــرد. در ایــن میــان، پرســتاران نقــش مهمــی 

در ارائــه مراقبت هــای بهداشــتی دارنــد.
روش کار: روش تحقیــق حاضــر توصیفــی - همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری شــامل کلیــۀ پرســتاران در دو بیمارســتان شــهید رحیمــی 
ــه  ــم نمون ــبی، حج ــی نس ــه ای تصادف ــری طبق ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــود. ب ــال 1400 ب ــاد در س ــهر خرم آب ــایر ش ــهدای عش و ش
ــا و 152  ــه تفکیــک 160 نفــر از پرســتاران شــاغل در بخش هــای کرون ــا احتمــال ریــزش 330 نفــر و ســپس 312 نفــر ب 310 نفــر و ب
ــود کــه وارد مطالعــه شــدند. بــرای گــردآوری داده هــا از پرسشــنامه های اســتاندارد  ــا ب نفــر از پرســتاران شــاغل در بخش هــای غیرکرون
ســبک های تفکــر اســترنبرگ و واگنــر، پنــج رگــه شــخصیتی کاســتا و مــک کــری و خودکارآمــدی شــرر اســتفاده شــد. داده هــا بــا اســتفاده 

ــه و آزمــون t تجزیه وتحلیــل شــدند.  ــا روش ضریــب همبســتگی پیرســون، تحلیــل رگرســیون چندگان از نرم افــزار SPSS و ب
ــدی در  ــا خودکارآم ــخصیتی ب ــه ش ــج رگ ــه پن ــر و هم ــبک های تفک ــام س ــن تم ــه بی ــان داد ک ــش نش ــای پژوه ــا: یافته ه یافته ه
پرســتاران بخش هــای کرونــا و پرســتاران ســایر بخش هــا )غیرکرونایــی( رابطــه معنــی داری وجــود دارد )P>0/01(. هم چنیــن، از متغیــر 
ســبک های تفکــر، ســبک تفکــر جزئــی، آنارشیســت و قضایــی 37/7 درصــد از واریانــس و از متغیــر پنــج رگــه شــخصیتی، همــه مــوارد بــه 
 جــز مقبولیــت، 28/1 درصــد از واریانــس متغیــر خودکارآمــدی را تبییــن کردنــد. در نهایــت یافته هــا نشــان داد کــه پرســتاران بخش هــای 

.)P<0/01( کرونــا و پرســتاران بخش هــای غیــر کرونــا در هیچ یــک از متغیرهــا تفــاوت معنــادار ندارنــد
ــوان چنیــن نتیجه گیــری کــرد کــه ســبک های تفکــر و پنــج رگــه  ــه یافته هــای حاصــل از پژوهــش می ت ــا توجــه ب ــری: ب نتیجه گی

شــخصیتی نقــش مؤثــری در خودکارآمــدی پرســتاران دارنــد.
کلیدواژه ها: سبک های تفکر، پنج رگه شخصیتی، خودکارآمدی، پرستاران، کرونا، شهر خرم آباد.

مقدمه
در 30 ژانویــه 2020، ســازمان بهداشــت جهانــی بــا انتشــار 
بیانیــه ای شــیوع کوویــد-19 را یــک وضعیــت اضطــراری 
به عنــوان  بلکــه  چیــن،  بــرای  نه تنهــا  عمومــی  بهداشــت 
تهدیــدی بــرای ســالمت تمــام جهــان اعــالم کــرد )1(. شــیوع 
ــالمت،  ــا س ــط ب ــی مرتب ــای اجتماع ــا و پیامده ــروس کرون وی
ــت  ــرن 21 اس ــر در ق ــی بش ــع اجتماع ــن وقای ــی از مهم تری یک

آنچــه ایــن شــیوع را متمایــز کــرده اســت، رفتارهــای غیرمنطقــی 
افــراد بــه علــت تــرس از قــرار گرفتــن در معــرض ایــن بیمــاری 
ــراد  ــی در اف ــی مهم ــای ذهن ــاری درگیری ه ــن بیم ــت. ای اس
ــاری،  ــر بیم ــودن خط ــدی ب ــامل ج ــه ش ــرده اســت ک ایجــاد ک
ــودن اوضــاع و مشــخص نبــودن زمــان  ــی ب غیرقابل پیش بین
کنتــرل بیمــاری اســت )2(. خــط اول مقابلــه بــا همه گیری هــای 
ــان  ــه ج ــتند ک ــتان ها هس ــتی بیمارس ــنل بهداش ــاص، پرس خ
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ــرار  ــر ق ــرض خط ــه در مع ــف محول ــام وظای ــرای انج ــود را ب خ
ــه  ــی در ارائ ــش مهم ــتاران نق ــان، پرس ــن می ــد )3(. در ای می دهن
مراقبت هــای بهداشــتی دارنــد؛ چراکــه بزرگ تریــن نیــروی 
انســانی فعــال ســازمان های مراقبتــی بهداشــتی محســوب 
ــاران  ــا بیم ــک ب ــل تمــاس نزدی ــه دلی می شــوند )4(. پرســتاران ب
کوویــد-19 در برابــر عفونــت آســیب پذیر بــوده و می تواننــد 
ویــروس را در بیــن همــکاران و اعضــای خانــواده گســترش دهنــد 
)5(. هم چنیــن ماهیــت ایــن بیمــاری واکنش هــای شــدید تنــش زا 
ــد خســتگی، اضطــراب و افســردگی را در پرســتاران افزایــش  مانن

 .)6( می دهــد 
ــات  ــه از خدم ــارات جامع ــش انتظ ــا افزای ــر ب ــال های اخی در س
ــت  ــود کیفی ــر روی بهب ــز ب ــه و تمرک ــان، توج ــالمت و درم س
ــت  ــه اس ــش یافت ــاران افزای ــت از بیم ــی و مراقب ــرد بالین عملک
و پرســتاران نقــش حیاتــی در اطمینــان از کیفیــت مراقبــت 
بیمارســتانی در همــه جوامــع بشــری دارنــد )7(. بــرای ایفــای ایــن 
ــه توانایــی خــود در ایــن زمینــه  نقــش حیاتــی، پرســتاران بایــد ب
بــاور داشــته باشــند. خودکارآمــدی  منعکس کننــده باورهــای فــرد 
ــه  ــی اســت ک ــرای انجــام رفتارهای ــش ب در خصــوص توانایی های

ــت )8(.  ــد داش ــال خواهن ــه دنب ــی را ب ــای خاص پیامده
ــی رود  ــار م ــتاری، انتظ ــرد پرس ــر عملک ــر ب ــل مؤث ــان عوام در می
خودکارآمــدی بیشــترین تأثیــر را داشــته باشــد؛ خودکارآمــدی یــک 
ــه اســت. ســطح  ــه زمین ــی و وابســته ب مفهــوم شــخصی، موقعیت
پاییــن خودکارآمــدی موجــب ایجــاد تصــور عدم کفایــت شــخصی 
ــای  ــز از موقعیت ه ــراب و پرهی ــطح اضط ــش س ــه افزای و درنتیج
چالــش آور می گــردد. برعکــس شــخص بــا ســطح بــاالی 
ــد،  ــم می کن ــود تنظی ــرای خ ــری را ب ــداف باالت ــدی، اه خودکارآم
ــب  ــته و موج ــداف داش ــن اه ــه ای ــیدن ب ــتری در رس ــد بیش تعه
هدایــت انــرژی اش جهــت بــرآوردن تقاضاهــای محیطــی خواهــد 

ــد )9(.  ش
ــرای  ــرد. ب ــت ف ــاس قابلی ــه و اس ــر پای ــی ب ــدی عموم خودکارآم
کنــار آمــدن مؤثــر بــا بســیاری از موقعیت هــای تنــش زا می باشــد؛ 
ــاز خودکارآمــدی در  ــه کســانی هســتند کــه امتی پرســتاران ازجمل
ــر  ــن ام ــود و همی ــرآورد می ش ــی ب ــطح پایین ــواره در س ــا هم آنه
ــی  ــر منف ــا تأثی ــاد شــخصیتی و کاری آنه ــایر ابع ــر س ــد ب می توان
ــش  ــن نق ــدی پایی ــدورا کارآم ــر بن ــق نظ ــر طب ــذارد )10(. ب بگ
مهمــی در افســردگی، اضطــراب، اســترس، روان آزردگــی و دیگــر 

حالت هــای عاطفــی بــازی می کنــد )11(. 
یکــی از عوامــل مؤثــر بــر خودکارآمــدی پرســتاران ســبک 
ــرد  ــرای کارب ــی ب ــای متفاوت ــراد از روش ه ــد؛ اف ــر می باش تفک

از مــوارد کاربــرد  توانایی هایشــان اســتفاده می کننــد، یکــی 
ــد.  ــتاران باش ــر پرس ــبک تفک ــمت س ــد در قس ــا می توان توانایی ه
ــد موقعیت هــای  ــی مانن ــف بالین پرســتاران در موقعیت هــای مختل
حــاد و اورژانســی، ارائــه مراقبــت و درمــان نیــاز بــه تفکــر و حــل 
ــتارانی  ــد پرس ــی نیازمن ــتی درمان ــز بهداش ــد. مراک ــکل دارن مش
هســتند کــه بتواننــد بــا ســطوح بــاالی تفکر و قــدرت اســتدالل در 
ــد به عبارت دیگــر پرســتاران  ــری کنن ــارض تصمیم گی شــرایط متع

ــتند )12(.  ــر هس ــای تفک ــورداری از مهارت ه ــد برخ نیازمن
پرســتاری نــه  تنهــا شــغلی پرمخاطــره بلکــه کاری گروهــی اســت 
و بــه دلیــل بیشــترین تمــاس بــا بیمــار می توانــد نقــش محــوری 
ــوپاپ  ــن س ــوان آخری ــد و به عن ــازی نمای ــالمت ب ــروه س را در گ
ــراد گــروه عمــل نمــوده و خطاهــای  ــان عملکــرد ســایر اف اطمین
ــت  ــروری اس ــن و ض ــذا مبره ــاند. ل ــل برس ــه حداق ــان را ب آن
کــه چنیــن پرســتاری بایــد تــوان تفکــر همــه  جانبــه نســبت بــه 
ــری و عمــل مســتقل  ــه تصمیم گی ــادر ب مشــکالت را داشــته و ق
بــوده و صرفــاً مطیــع محــض دســتورات پزشــک نباشــد. درنتیجــه 
ــتاران  ــت پرس ــرورت تربی ــی ض ــن توانایی های ــه چنی ــتیابی ب دس
ــر  ــر ب ــل مؤث ــر عوام ــد )13(. از دیگ ــرح می نمای ــر را مط متفک
خودکارآمــدی پرســتاران ویژگی هــای شــخصیتی  می باشــد؛ 
پرســتاران شــخصیت های متفاوتــی دارنــد و بــا ویژگی هــای 
ــطه  ــه به واس ــوند ک ــط کار می ش ــخصیتی وارد محی ــاوت ش متف
ایــن ویژگی هــای می تواننــد بــا میــزان متفاوتــی اســترس شــغلی 
مواجــه شــوند و خودکارآمــدی پرســتاران تحــت تأثیــر ویژگی هــای 

ــد )14(.  ــان می باش ــخصیتی آن ش
طبــق الگــوی بــزرگ پنــج عاملــی شــخصیت  افــراد را می تــوان بر 
اســاس پنــج عامــل قــوی روان نژنــدی  در مقابــل ثبــات هیجانــی، 
برون گرایــی  در مقابــل درون گرایــی، گشــودگی  در مقابــل بســته 
ــداری  در  ــل دگرســتیزی و وظیفه م ــری  در مقاب ــودن، توافق پذی ب
مقابــل مســامحه کاری توضیــح داد )15(. بنابرایــن شــخصیت فــرد، 
ــد نقــش مهمــی در کارآمــدی شــغلی داشــته باشــد، زیــرا  می توان
ــه  ــه وی ب ــه شــغل و شــیوه ای ک ــرد را ب ــزش  و نگــرش  ف انگی
ــروزه  ــد؛ ام ــخص می کن ــد، مش ــخ می ده ــغلی پاس ــات ش اقتضائ
ــخصیت  ــی ش ــج عامل ــدل پن ــه م ــده ک ــل ش ــق حاص ــن تواف ای
می توانــد بــرای توصیــف بیشــتر جنبه هــای برجســته افــراد مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد. مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه رابطــه بین 
ــدی در  ــا خودکارآم ــخصیتی ب ــه ش ــج رگ ــر و پن ــبک های تفک س
ــی(  ــا )غیرکرونای ــایر بخش ه ــا و س ــای کرون ــتاران بخش ه پرس

انجــام شــد.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 11

https://ijnv.ir/article-1-914-fa.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 10، شماره 4،  زمستان1400

110

روش کار
در ایــن مطالعــۀ توصیفــی - همبســتگی رابطــۀ بیــن ســبک های 
ــتاران  ــدی در پرس ــا خودکارآم ــخصیتی ب ــه ش ــج رگ ــر و پن تفک
ــاغل در  ــی( ش ــا )غیرکرونای ــایر بخش ه ــا و س ــای کرون بخش ه
دو بیمارســتان شــهدای عشــایر )شــامل 5 بخــش، عفونــی، بخــش 
ــی( و  ــس کرونای ــو 2، اورژان ــی ی ــو 1، آی س ــی ی ــی، آی س داخل
ــی  ــش داخل ــش، بخ ــامل بخ ــی )4 ش ــهید رحیم ــتان ش بیمارس
ــهر  ــی( ش ــس کرونای ــو، اورژان ــی ی ــی 2، آی س ــش داخل 1، بخ
ــۀ  ــت. جامع ــرار گرف ــی قـ ــورد بررس ــال 1399 م ــاد در س خرم آب
پژوهــش در ایـــن مطالعــه پرستـــاران شـــاغل در دو بیمارســتان 
ــتار(  ــاری 1066 پرس ــه آم ــه )از جامع ــم نمون ــد. حج ــور بودن مذک
بــا توجــه بــه جــدول کرجســی و مــورگان 310 نفــر از پرســتاران 
ــامل 144  ــر( )ش ــزش 330 نف ــال ری ــن احتم ــر گرفت ــا در نظ )و ب
نمونه گیــری  بــه روش  تعییــن شــد؛ کــه  زن و 186 مــرد( 
ــری  ــدند. روش نمونه گی ــاب ش ــبی انتخ ــی نس ــه ای تصادف طبق
اســاس  بــر  نمونه گیــری تصادفــی  پژوهــش روش  ایــن  در 
ــه  ــد. الزم ب ــاب ش ــیت انتخ ــتاران و جنس ــت پرس ــبت جمعی نس
ــودن  ــه علــت مخــدوش ب ذکــر اســت کــه در پژوهــش حاضــر ب
ــذف و  ــرد( ح ــر م ــر )12 زن 6 نف ــنامه ها 18 نف ــی از پرسش برخ
تعــداد نمونه هــا بــه 312 نفــر کاهــش یافــت. درواقــع درمجمــوع 
داده هــای 132 زن و 180 پرســتار مــرد مــورد آنالیــز قــرار گرفــت. 
معیارهــای ورود شــامل: 1- تحصیــالت پرســتاری داشــته باشــند. 
ــد(  ــا تعه ــرح و ی ــد از دوران ط ــاه کار )بع ــابقه 6 م ــل س 2- حداق
ــه،  ــت و توجی ــد از صحب ــه بع ــتارانی ک ــند. 3- پرس ــته باش را داش
ــته  ــش داش ــنامه های پژوه ــه پرسش ــل هم ــرای تکمی ــل ب تمای
باشــند. 4- فقــدان ابتــال بــه اختــالالت روان شــناختی شــدید یــا 
ــامل  ــز ش ــروج نی ــای خ ــاص. معیاره ــمی خ ــای جس بیماری ه
1- عــدم تمایــل بــه همــکاری جهــت تکمیــل پرسشــنامه ها. 2- 
ابتــال بــه کرونــا و یــا ســایر بیماری هایــی کــه فــرد تمرکــز و یــا 
شــرایط الزم بــرای همــکاری را نداشــته باشــد. به منظــور اجــرای 
پرسشــنامه های پژوهــش و جمــع آوری اطالعــات، بــا مراجعــه بــه 
ــاد و  ــی و شــهدای عشــایر شــهر خرم آب ــتان شــهید رحیم بیمارس
بیــان صحبت هــای اولیــه و جلــب حمایــت و همــکاری پرســتاران، 
ــا  ــن آنه ــنامه ها در بی ــخگویی، پرسش ــوه پاس ــه نح ــن ارائ هم چنی
ــان، جمــع آوری و مــورد  ــع و بعــد از پاســخگویی از طــرف آن توزی
ــن  ــه بی ــه رابط ــور مقایس ــت. به منظ ــرار گرف ــل ق تجزیه وتحلی
ــدی در  ــا خودکارآم ــخصیتی ب ــه ش ــج رگ ــر پن ــبک های تفک س
ــی(  ــا )غیرکرونای ــایر بخش ه ــا و س ــای کرون ــتاران بخش ه پرس
ــزار پرسشــنامه )پرسشــنامه های ســبک تفکــر، خودکارآمــدی  از اب

و پنــج رگــه شــخصیتی( اســتفاده شــد کــه بــه شــرح زیــر اســت:
1( پرسشــنامه ســبک های تفکــر اســترنبرگ و واگنــر  )1992(: 

ایــن پرسشــنامه دارای 65 ســؤال بــوده و هــدف آن بررســی 
ــی،  ــر قانون ــبک تفک ــراد )س ــف در اف ــر مختل ــبک های تفک س
ســبک تفکــر اجرائــی، ســبک تفکــر قضائــی، ســبک تفکــر کلــی، 
ــر  ــبک تفک ــش، س ــر آزاداندی ــبک تفک ــی، س ــر جزئ ــبک تفک س
محافظــه کار، ســبک تفکــر سلســله مراتبی، ســبک تفکــر ســلطنتی، 
ســبک تفکــر اولیگارشــی، ســبک تفکــر آنارشیســت، ســبک تفکــر 
ــی( می باشــد. شــیوه نمــره دهــی آن  ــی، ســبک تفکــر بیرون درون
بــر اســاس طیــف لیکــرت چهارگزینــه ای بــود. بــرای بــه دســت 
ــه ســؤاالت  ــوط ب ــازات مرب ــد، مجمــوع امتی ــاز هــر بع آوردن امتی
آن بعــد را بــا هــم محاســبه نماییــد. امتیــازات باالتــر در هــر بعــد 
ــد اســت و  ــرد پاســخ دهنده در آن بع نشــان دهنده ســبک تفکــر ف
برعکــس. البتــه امــکان دارد کــه فــرد پاســخ دهنده در چنــد بعــد 
نمــره بــاال بگیــرد کــه نشــانگر ایــن مطلــب اســت بــه ســوی آن 
ــی  ــش دارد. در پژوهــش پورآتشــی و زمان ســبک های تفکــر گرای
ــر  ــف تفک ــبک های مختل ــرای س ــی ب ــاس موردبررس ــی مقی پایای
بیــن 0/62 تــا 0/92 بــه دســت آمــد و روایــی آن نیــز مــورد تأییــد 

ــرار گرفــت )16(. ق
2( پرسشــنامه خودکارآمــدی شــرر  )1982(: ایــن مقیــاس دارای 

ــرت  ــاس لیک ــاس مقی ــر اس ــؤال ب ــر س ــه ه ــت ک ــؤال اس 17 س
ــود.  ــم می ش ــم تنظی ــاًل موافق ــا کام ــم ت ــاًل مخالف ــه کام از دامن
نمره گــذاری مقیــاس بــه ایــن صــورت اســت کــه بــه هــر مــاده 
ــؤال های 1، 3، 8، 9، 13 و  ــرد. س ــق می گی ــاز تعل ــا 5 امتی از 1 ت
ــوس  ــورت معک ــؤال ها به ص ــه س ــپ و بقی ــه چ ــت ب 15 از راس
یعنــی از چــپ بــه راســت نمره گــذاری می شــوند. بنابرایــن 
ــه دســت  ــد از ایــن مقیــاس ب ــر نمــره ای کــه فــرد می توان حداکث
ــط  ــاس توس ــن مقی ــت. ای ــره 17 اس ــل نم ــره 85 و حداق آورد نم
ــی  ــی روای ــی شــده اســت. برات ــه و اعتباریاب ــی )1375( ترجم برات
آن از طریــق آلفــای کرونبــاخ بــرای خــرده مقیــاس خودکارآمــدی 
ــاس  ــازه مقی ــار س ــرای بررســی اعتب ــبه و ب ــی 0/86 محاس عموم
ــتفاده  ــی اس ــس و خودارزیاب ــزت نف ــازه های ع ــدی از س خودکارآم
کــرده اســت کــه همبســتگی بدســت آمــده )0r/68=(، در جهــت 

ــوده اســت )17(. ــار ســازۀ آزمــون ب ــد اعتب تایی
ــو )1989(: پرسشــنامه  ــه شــخصیتی نئ ــج رگ 3( پرسشــنامه پن

شــخصیتی NEO-FFI معــروف بــه نئــو توســط کاســتا و 
ــط  ــران توس ــت و در ای ــده اس ــی ش ــری  )1989( طراح ــک ک م
حق شــناس )1385( برگــردان و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
ــی  ــرای ارزیاب ــاده ای NEO-FFI ب ــنامه 60 م ــت )18(. پرسش اس
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مختصــر و ســریع 5 عامــل اصلــی شــخصیت )بی ثباتــی هیجانــی 
ــق و  ــا، تواف ــودن تجربه ه ــاز ب ــی، ب ــوری، برون گرای ــا روان رنج ی
وجدانــی بــودن( طراحــی شــده و هــر عامــل از 12 مــاده تشــکیل 
شــده اســت. پاســخنامه این پرسشــنامه بر اســاس مقیــاس لیکرتی 
)کامــاًل مخالفــم، مخالفــم، بی تفــاوت، موافقــم و کامــاًل موافقــم( 
ــنامه  ــن پرسش ــاه ای ــرم کوت ــذاری ف ــت. نمره گ ــده اس ــم ش تنظی
یعنــی NEO-FFI در تمــام مــواد یکســان نیســت. بــه ایــن معنــی 
ــه  ــاه پرسشــنامه، ب ــرم کوت ــواد ف ــذاری برخــی از م ــه در نمره گ ک
ــره  ــاوت نم ــره 3، بی تف ــم نم ــره 4، مخالف ــم نم ــاًل مخالف کام
ــرد.  ــق می گی ــره 0 تعل ــم نم ــاًل موافق ــره 1 و کام ــم نم 2، موافق
ــورت  ــاه به ص ــرم کوت ــن ف ــواد ای ــر از م ــی دیگ ــه برخ درحالی ک
ــر و  ــوند. تمنائی ف ــذاری می ش ــده نمره گ ــه  ش ــت گفت ــس حال عک
منصــوري نیــک در پژوهــش خــود ضریــب پایایــی این پرسشــنامه 
را بــا اســتفاده از ضریــب آلفــاي کرونبــاخ بــراي هــر یــک از پنــج 
ــه،  ــه تجرب ــودن ب ــاز ب ــی، ب ــی، برون گرای ــه روان رنجورخوی رگ

ــب 0/88، 0/80، 0/79،  ــه ترتی ــودن ب ــدان ب ــري و باوج توافق پذی
ــد )19(. ــت آورده ان ــه دس 0/76 و 0/83 ب

بیــن  رابطــه  تعییــن  بررســی  به منظــور  بررســی  ایــن  در 
ــدی در  ــا خودکارآم ــه شــخصیتی ب ــج رگ ــر، و پن ســبک های تفک
ــا و ســایر بخش هــا )غیرکرونایــی( در  پرســتاران بخش هــای کرون
تجزیه وتحلیــل داده هــا، از ضریــب همبســتگی پیرســون، تحلیــل 
رگرســیون چندگانــه و به منظــور مقایســه ســبک های تفکــر، پنــج 
رگــه شــخصیتی و خودکارآمــدی در پرســتاران بخش هــای کرونــا 

ــد.  ــتفاده ش ــتقل اس ــی مس ــون ت ــا از آزم ــایر بخش ه و س

یافته ها
ــه ســبک های تفکــر )کارکردهــا،  فرضیــۀ اول: بیــن ابعــاد چندگان
ســطح ها، گرایش هــا، شــکل ها و حوزه هــا( بــا خودکارآمــدی 

پرســتاران رابطــه وجــود دارد.

جدول 1: بررسی همبستگی مؤلفه های سبک تفکر با خودکارآمدی

سطح معناداریضریب همبستگیمؤلفه ها
0/3730/000سبک تفکر قانونی/ خودکارآمدی
0/3950/000سبک تفکر اجرائی/ خودکارآمدی
0/2320/000سبک تفکر قضائی/ خودکارآمدی
0/1980/000سبک تفکر کلی/ خودکارآمدی
0/3910/000سبک تفکر جزئی/ خودکارآمدی

0/7430/000سبک تفکر آزاداندیش/ خودکارآمدی
0/7640/000سبک تفکر محافظه کار/ خودکارآمدی

0/2570/000سبک تفکر سلسله مراتبی/ خودکارآمدی
0/4470/000سبک تفکر سلطنتی/ خودکارآمدی

0/3600/000سبک تفکر اولیگارشی/ خودکارآمدی
0/7320/000سبک تفکر آنارشیست/ خودکارآمدی

0/5360/000سبک تفکر درونی/ خودکارآمدی
0/4480/000سبک تفکر بیرونی/ خودکارآمدی

ــبک های  ــه س ــطوح پنج گان ــن س ــتگی بی ــون همبس ــرای آزم ب
ــتفاده  ــون اس ــتگی پیرس ــون همبس ــدی از آزم ــر و خودکارآم تفک
ــن  ــد بی ــان می ده ــز نش ــک نی ــدول ی ــه ج ــور ک ــد. همان ط ش
خودکارآمــدی  بــا  تفکــر  ســبک های  مؤلفه هــای  تک تــک 

ــود دارد. ــادار وج ــت معن ــتگی مثب همبس
فرضیــۀ دوم: بیــن مؤلفــه هــای پنــج رگــه شــخصیتی بــا 

دارد. وجــود  رابطــه  پرســتاران  خودکارآمــدی 
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جدول 2: بررسی همبستگی مؤلفه های پنج رگه شخصیتی با خودکارآمدی

سطح معناداریضریب همبستگیمؤلفه ها

0/4090/000گشودگی/ خودکارآمدی

0/3670/000برون گرایی/ خودکارآمدی

0/4830/000مقبولیت/ خودکارآمدی
0/3380/000وظیفهشناسی/ خودکارآمدی

0/3590/000نورزگرایی/ خودکارآمدی

فرضیــۀ دوم پژوهــش حاکــی از ایــن بــود کــه بیــن مؤلفــه هــای 
ــا خودکارآمــدی پرســتاران رابطــه وجــود  پنــج رگــه شــخصیتی ب
ــون  ــا از آزم ــه ه ــن مؤلف ــن ای ــون همبســتگی بی ــرای آزم دارد. ب
ــز  ــدول2( نی ــج در )ج ــد. نتای ــتفاده ش ــون اس ــتگی پیرس همبس
ــه شــخصیتی  ــج رگ ــای پن ــن مؤلفه ه ــه بی ــن اســت ک بیانگــر ای

و خودکارآمــدی پرســتاران همبســتگی مثبــت معنــادار وجــود دارد. 
ــا و پرســتاران  ــۀ ســوم: بیــن پرســتاران بخــش هــای کرون فرضی
ــر،  ــبک های تفک ــرات س ــن نم ــر میانگی ــا از نظ ــش ه ــایر بخ س
مؤلفــه هــای پنــج رگــه شــخصیتی و خودکارآمــدی تفــاوت وجــود 

دارد. 

جدول 3: آزمون t برای مقایسه تفاوت بین پرستاران بخش های کرونا )160n=( و پرستاران سایر بخش ها )n=152(، از نظر میانگین نمره های سبک های تفکر، مؤلفه های 
پنج رگه شخصیتی و خودکارآمدی

خودکارآمدی

سایر بخش هابخش کرونا
TP

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

3/32350/813073/48750/895420/0070/154

سبک های تفکر

کارکردها
3/36630/790403/26540/632540/0160/163قانونی
0/0230/094 3/38910/964333/4310/82154اجرایی
3/5140/798823/4880/812540/0110/148قضایی

سطوح
0/0290/151 0/7753/490/7413/33کلی
0/7533/440/7133/420/0560/087جزئی

گرایش ها
0/7583/40/7833/360/0090/127آزاداندیش

0/7923/410/7313/390/0680/084محافظه کار

شکل ها

0/7973/460/7833/30/0590/108سلسله مراتبی
0/7943/420/7823/330/0160/119سلطنتی
0/753/30/7713/360/0660/063الیگارشی
0/7753/370/7883/390/0190/088آنارشی

حوزه ها
0/7373/370/7743/320/0080/178درونی
0/7673/350/7143/320/0840/154بیرونی

رگه های 
شخصیتی

0/7280/300/7313/220/1280/121گشودگی
0/7953/390/7563/250/0470/062برون گرایی
0/7353/270/7713/360/0550/197مقبولیت

0/7753/370/7883/390/0260/15وظیفه شناسی
3/22450/746313/15840/763250/0810/175نورزگرایی

ــه از آزمــون t مســتقل اســتفاده شــد.  ــرای آزمــون ایــن فرضی ب
ــتاران  ــی و پرس ــتاران بخــش کرونای ــای پرس مقایســه میانگین ه
ــن  ــه بی ــان داد ک ــش نش ــای پژوه ــا در متغیره ــایر بخش ه س

تفــاوت  تمامــی متغیرهــا  آزمودنی هــا در  نمــرات  میانگیــن 
ــدارد.  ــود ن ــادار وج معن

و                           تفکــر  ســبک های  چندگانــه  ابعــاد  چهــارم:  فرضیــۀ 
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ــتند. مؤلفــه هــای پنــج رگــه شــخصیتی در پیــش بینــی خودکارآمــدی  ــهیم هس س

جدول 4: بررسی رگرسیون سلسله  مراتبی چندگانه

R2F تعدیلR2 تغییرBetaPمتغیرمرحله

اول

0/2540/0510/3820/377تفکر اجرایی

65/651

00/119. 251سبک تفکر کلی
00/043. 267سبک تفکر جزئی

00/055. 090سبک تفکر آزاداندیش
00/769. 218سبک تفکر محافظه کار

00/221. 201سبک تفکر سلسله مراتبی
00/119. 264سبک تفکر سلطنتی

00/180. 217سبک تفکر اولیگارشی
00/033. 267سبک تفکر آنارشیست

00/230. 185سبک تفکر درونی
00/242. 162سبک تفکر بیرونی

0/1210/098تفکر قانونی
0/3420/005تفکر قضایی

دوم

0/2860/0430/2880/28142/912گشودگی
0/3230/003برون گرایی
0/1850/083مقبولیت

0/4180/001وظیفه شناسی
0/2690/032نورزگرایی

ــای  ــه ه ــه مؤلف ــان داد ک ــه نش ــس چندگان ــل واریان ــج تحلی نتای
ــدل  ــه اول وارد م ــه در مرحل ــر( ک ــبک های تفک ــته اول )س دس
 )F=65/651 ؛p>0/001,AdJ.R2 =0/377( شــدند بــا مقــدار
توانســته انــد 37/7 درصــد از واریانــس متغیــر خودکارآمــدی 
را تبییــن کننــد. از بیــن ایــن متغیرهــا، تنهــا ســبک تفکــر 
تبییــن  معنــاداری در  آنارشیســت، جزئــی و قضایــی ســهم 
واریانــس خودکارآمــدی داشــتند. در مرحلــه دوم، متغیــر دوم 
)مؤلفــه هــای پنــج رگــه شــخصیتی( وارد مــدل شــد و بــا مقــدار                                                        
ــد 28/1  ــته ان )AdJR2=0/281؛ p>0/001؛ F=42/912( توانس
درصــد از واریانــس متغیــر خودکارآمــدی را تبییــن کننــد. از بیــن 
ایــن متغیرهــا، همــه مــوارد به جــز مقبولیــت ســهم معنــاداری در 
تبییــن واریانــس خودکارآمــدی داشــتند. ایــن دو متغیــر درمجمــوع 
بیــش از 65 درصــد از واریانــس خودکارآمــدی را تبییــن مــی کننــد.

 
بحث

ــج  ــر و پن ــبک های تفک ــن س ــه بی ــدف رابط ــا ه ــی ب ــن بررس ای
رگــه شــخصیتی بــا خودکارآمــدی در پرســتاران بخش هــای کرونــا 
و پرســتاران ســایر بخش هــا )غیرکرونایــی( انجــام گرفــت. فرضیــۀ 

ــبک های  ــه س ــاد چندگان ــن ابع ــه بی ــی رابط ــه بررس ــت ب نخس
ــا(  ــکل ها و حوزه ه ــا، ش ــطح ها، گرایش ه ــا، س ــر )کارکرده تفک
بــا خودکارآمــدی پرســتاران پرداختــه اســت و بــا توجــه بــه نتایــج 
مؤلفه هــای  تک تــک  بیــن  کــه  داد  نشــان  به دســت آمده 
ــکل ها و  ــا، ش ــطح ها، گرایش ه ــا، س ــر )کارکرده ــبک های تفک س
حوزه هــا( بــا خودکارآمــدی همبســتگی مثبــت معنــادار وجــود دارد. 
ایــن نتایــج بــا بررســی های ســروقد و همــکاران )20( و مختــاری 

ــی دارد.  ــی )21( همخوان دینان
مختــاری دینانــی در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه بیــن همــه 
ــاداری  ــت و معن ــه مثب ــدی، رابط ــا خودکارآم ــر ب ــبک های تفک س
وجــود دارد )21(. هم چنیــن ســروقد و همــکاران در پژوهــش خــود 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن متغیــر خودکارآمــدی بــا همــۀ 
ــطح  ــر در س ــرا و کل نگ ــر درون گ ــز تفک ــر به ج ــبک های تفک س
ــود  ــی دار وج ــت معن ــۀ مثب ــوزان رابط ــدم در کل دانش آم یک ص
ــا  ــه ب ــت ک ــوان گف ــوق می ت ــای ف ــن یافته ه دارد )20(. در تبیی
افزایــش مهارت هــای تفکــر در پرســتاران، خودکارآمــدی آنــان نیــز 
ــد خودکارآمــدی  ــع ســبک های تفکــر می توان ــاال مــی رود. درواق ب
ــای مناســب  ــری رویکرده ــد. به کارگی ــی کن پرســتاران را پیش بین
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ــش  ــد نق ــه می توان ــن زمین ــا در ای ــن مهارت ه ــاء ای ــت ارتق جه
مهمــی داشــته باشــد. تفّکــر مثبــت و خوش بینــی کــه از نگــرش 
ــرد، نقــش مهمــی  ــان هســتی منشــأ می گی ــه جه ــه ب خوش بینان
در بــروز رفتارهــای بهتــر و هدفمندتــر در انســان داشــته و زمینــۀ 
موفقیــت او را فراهــم می ســازد. بــا توجــه بــه نظریــۀ اســترنبرگ 
می تــوان  را  تفکــر  ســبک های  این کــه  بــر  مبنــی   )1994(
ــا  ــه ب ــرد ک ــن ک ــن تبیی ــوان چنی ــن می ت ــوزش داد، بنابرای آم
افزایــش )بهبــود( ســبک های تفکــر می تــوان خودکارآمــدی 
ــه  ــرد ک ــت ک ــی هدای ــا را در جهت ــش داد و آنه پرســتاران را افزای
بتواننــد بــا توجــه بــه ســبک های تفکــر غالــب، توانایی هــای خــود 
ــی  ــرد تحصیل ــس و عملک ــش اعتمادبه نف ــاوری، افزای را در خودب
ــۀ  ــه نظری ــتناد ب ــا اس ــن، ب ــانند و هم چنی ــور برس ــه ظه ــه ب بهین
اســترنبرگ کــه هیــچ ســبک تفکــر خــوب یــا بــدی وجــود نــدارد، 
پرســتاران مــا بــا هــر ســبک تفکــر غالبــی کــه باشــند، می تواننــد 
ــق باشــند و  ــری موف ــر ام ــه توانایی هــای خــود در ه ــا توجــه ب ب
خــود را از ســطوح بــاالی خودکارآمــدی در برخــورد بــا مســائل و 

ــازند.  ــد س ــکالت بهره من مش
فرضیــۀ دوم پژوهــش بــه بررســی رابطــه بیــن مؤلفــه هــای پنــج 
رگــه شــخصیتی بــا خودکارآمــدی پرســتاران پرداخــت. و بــا توجــه 
ــج  ــای پن ــن مؤلفه ه ــه بی ــان داد ک ــت آمده نش ــج به دس ــه نتای ب
ــت  ــتگی مثب ــتاران همبس ــدی پرس ــخصیتی و خودکارآم ــه ش رگ
معنــادار وجــود دارد. ایــن نتایــج بــا تحقیقــات شــعاعی و همــکاران 
ــی  ــکاران )24( همخوان ــرف الدین و هم ــگ )23( و میرش )22(، ژان

دارد. 
مطابــق ادبیــات موجــود در خصــوص مبحــث ویژگی هــای 
ــات  ــه هیجان ــه تجرب ــل ب ــو تمای ــراد روان رنجورخ ــخصیتی، اف ش
منفــی ماننــد احســاس تــرس، اضطــراب، نگرانــی، تنــش، 
دســتپاچگی، نفــرت، ترحم جویــی، خصومــت، زودانگیختگــی، 
افســردگی و حرمــت خــود پاییــن دارنــد )15(. در مطالعــه حاضــر 
علــت رابطــه مثبــت و معنــی دار روان رنجــوری بــا خودکارآمــدی در 
پرســتاران، شــاید شــرایط خــاص بیمــاری باشــد. درواقــع در ایــن 
ــت  ــه عل ــا ب ــی کرون ــراب پاندم ــرس و اضط ــی، ت ــرایط بحران ش
ــدن  ــی از مواجه ش ــرس ناش ــن ت ــا و هم چنی ــاالی فوتی ه ــار ب آم
ــتاران  ــتر پرس ــالش بیش ــه ت ــر ب ــنا، منج ــای ناآش ــا موقعیت ه ب
ــدی در  ــر کارآم ــا ب ــعی آنه ــتاران روان رنجــور( و س ــه پرس )ازجمل

ــود.  ــاران ب ــه بیم کمــک ب
امــا برون گرایــی و مســئولیت پذیری در تمامــی پژوهش هــا ازجملــه 
ــدی  ــا خودکارآم ــی داری را ب ــت و معن ــه مثب ــش رابط ــن پژوه ای
ــه  ــرژی ب ــردی پران ــر رویک ــی بیانگ ــت. برون گرای ــان داده اس نش

ــای آن  ــه از مؤلفه ه ــت ک ــرد اس ــی در ف ــادی و اجتماع ــان م جه
بــه هیجان خواهــی مثبــت و مشــتاقانه، گروه گرایــی، فعــال 
بــودن، قاطعیــت و جرئــت، مثبــت بــودن و صمیمــی بــودن اشــاره 
ــزه  ــی انگی ــاالی برون گرای ــطح ب ــا س ــراد ب ــت )14(. اف ــده اس ش
ــور  ــر در ام ــدی از تبح ــناخت و بهره من ــب ش ــرای کس ــادی ب زی
ــان  ــز آن ــن موجــب تمرک ــان بلندهمــت هســتند و همی ــد. آن دارن
ــه  ــتیابی ب ــان در دس ــات قدمش ــور و ثب ــن در ام ــر یافت روی تبح
ــف  ــه ســمت تکالی ــا ب ــن ویژگی ه ــا ای ــرادی ب آن اســت )25(. اف
ــن  ــت و هم چنی ــی مثب ــت و هیجان خواه ــد مثب ــا دی ــه و ب رفت
ــا موقعیت هــای  ــل مواجه شــدن ب ــی کــه در مقاب قاطعیــت و جرئت
ناآشــنا دارنــد بــر آنهــا پافشــاری کــرده و احتمــال موفقیــت خــود را 
و کســب تجربــه مثبــت و درنهایــت ایجــاد و توســعه خودکارآمــدی 
را افزایــش می دهنــد. ایــن مســأله در خصــوص مســئولیت پذیری 
نیــز حاکــم اســت. افــرادی کــه بســیار مســئولیت پذیر هســتند، هــر 
چــه بــا مســئولیت تر و کاراتــر باشــند، دور از انتظــار نیســت کــه از 
ــئولیت پذیر  ــراد مس ــند. اف ــوردار باش ــری برخ ــدی بیش ت خودکارآم
ــزه  ــوار انگی ــف دش ــام تکالی ــاری در انج ــرفت و پافش ــرای پیش ب
ــا  ــرل تکانه ه ــدرت کنت ــئولیت پذیر از ق ــراد مس ــد اف ــی دارن باالی
برخــوردار بــوده و قبــل از عمــل بــه تفکــر می پردازنــد. هم چنیــن 
ــه قوانیــن و هنجارهــا احتــرام گذاشــته و از توانایــی  ایــن افــراد ب
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــف برخوردارن ــدی تکالی ــازمان دهی و اولویت بن س
برخــورداری از ایــن ویژگی هــای ایشــان از نظــم و ترتیــب در کار و 
تــالش بــرای موفقیــت نیــز بهره منــد هســتند )26(. به این ترتیــب 
ــک درک  ــر تئوری ــدی از نظ ــا خودکارآم ــه آن را ب ــوان رابط می ت
ــد.  ــد می نماین ــات آن را تأیی ــی تحقیق ــه تمام ــرد. نتیجــه ای ک ک

ــی و  ــق، پیچیدگ ــتردگی، عم ــده گس ــری توصیف کنن انعطاف پذی
خالقانــه بــودن زندگــی ذهنــی و تجربــه ای فــرد، غنــای تخیــل، 
کنجــکاوی نســبت بــه جهــان بیرونــی و درونــی خــود، آزاداندیشــی 
ــودن  ــر بســته ب ــی در براب ــن ویژگ ــدم ســنت گرایی اســت. ای و ع
ذهــن قــرار دارد. مؤلفه هــای آن تخیــل، زیبایی شناســی، احساســات 
و هیجانــی بــودن اعمــال و عالیــق و اندیشــه های گســترده 
ــای  ــراد و گســتردگی و غن ــت اف اســت )15(. کنجــکاوی و خالقی
تجربیاتشــان می توانــد ضامــن موفقیــت آنهــا در اکثــر امــور باشــد. 
ــه درســتکاری، نوع دوســتی،  ــا توجــه ب ــراد ســازگار ب ــن اف هم چنی
ــد  ــه دارن ــی ای ک ــاد و فروتن ــی و اعتم ــری و خوش قلب خوش فک
)26(، می تواننــد در راه دســتیابی بــه اهــداف خــود بــا تفکــر 
ــق شــوند. اگرچــه  ــدی از کمــک ســایرین موف مناســب و بهره من
ــدی  ــازگاری و خودکارآم ــن س ــی بی ــا ارتباط ــی از پژوهش ه برخ
ــن  ــج ای ــه نتای ــه ک ــال همان گون ــا به هرح ــد ام ــان نداده ان نش
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پژوهــش تأییــد کرده انــد از جنبــه تئوریــک می تــوان ارتبــاط بیــن 
آنهــا را درک کــرد. ازآنجاکــه نمــرۀ پاییــن در روان رنجورخویــی و 
ــادی  ــدود زی ــا ح ــد ت ــا می توانن ــایر ویژگی ه ــاال در س ــرات ب نم
ــق  ــای موف ــه تجربه ه ــده ک ــت ش ــند و ثاب ــت باش ــن موفقی ضام
تأثیــر مثبتــی بــر ایجــاد و افزایــش خودکارآمــدی دارنــد، درنهایــت 
می تــوان بــه رابطــه بیــن ویژگی هــای شــخصیتی و خودکارآمــدی 

اذعــان کــرد. 
ــا و  ــای کرون ــتاران بخــش ه ــه مقایســه پرس ــۀ ســوم ب در فرضی
پرســتاران ســایر بخــش هــا از نظــر میانگیــن نمــرات ســبک های 
تفکــر، مؤلفــه هــای پنــج رگــه شــخصیتی و خودکارآمــدی پرداخته 
ــای  ــتاران بخش ه ــاوت در پرس ــدم تف ــی از ع ــج حاک ــد و نتای ش
کرونــا و پرســتاران ســایر بخش هــا بــود پژوهشــی بــرای بررســی 
همســویی و عــدم همســویی فرضیــۀ حاضــر یافــت نشــد. امــا در 
تبییــن ایــن یافته هــا می تــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه نظریــه ی 
اســترنبرگ کــه هیــچ ســبک تفکــر خــوب یــا بــدی وجــود نــدارد 
و ســبک های تفکــر تنهــا شــیوه های ترجیحــی افــراد در اســتفاده 
ــه  ــی ک ــتاران در محیط های ــن پرس ــند، بنابرای ــا می باش از توانایی ه
بــا ســبک های تفکرشــان همخوانــی دارنــد، بهتــر از محیط هایــی 
ــت.  ــوان نیس ــان همخ ــبک تفکرش ــا س ــه ب ــد ک ــل می کنن عم
بــا ســبک  در محیط هــای همخــوان  پرســتاران  هم چنیــن، 

تفکرشــان از خودکارآمــدی عمومــی باالتــری برخوردارنــد. 
فرضیــۀ چهــارم پژوهــش حاکــی از ایــن بــود کــه ابعــاد چندگانــه 
در  رگــه شــخصیتی  پنــج  مؤلفه هــای  و  تفکــر  ســبک های 
بــر  هم چنیــن  هســتند.  ســهیم  خودکارآمــدی  پیش بینــی 
ــه  ــر در مقایس ــبک های تفک ــت آمده، س ــب به دس ــاس ضرای اس
پیش بینی کننده هــای  رگــه شــخصیتی  پنــج  مؤلفه هــای  بــا 
ــل  ــج تحلی ــد. نتای ــدی پرســتاران بودن ــرای خودکارآم ــری ب قوی ت
اول  دســته  مؤلفه هــای  کــه  داد  نشــان  چندگانــه  واریانــس 
)ســبک های تفکــر( توانســته انــد 37/7 درصــد از واریانــس 
متغیــر خودکارآمــدی را تبییــن کننــد. از بیــن ایــن متغیرهــا، تنهــا 
ــاداری در  ــی ســهم معن ــی و قضای ســبک تفکــر آنارشیســت، جزئ
تبییــن واریانــس خودکارآمــدی داشــتند. در مرحلــه دوم، متغیــر دوم 
ــد 28/1 درصــد  )مؤلفــه هــای پنــج رگــه شــخصیتی( توانســته ان
ــن  ــن ای ــد. از بی ــن کنن ــدی را تبیی ــر خودکارآم ــس متغی از واریان
متغیرهــا، همــه مــوارد به جــز مقبولیــت ســهم معنــاداری در تبییــن 
واریانــس خودکارآمــدی داشــتند. ایــن دو متغیــر درمجمــوع بیــش 
ــد. و  ــی کنن ــن م ــدی را تبیی ــس خودکارآم ــد از واریان از 65 درص
ــی و  ــات شــعاعی و همــکاران )22(، نریمان ــا تحقیق ــج ب ــن نتای ای
همــکاران )27(، ســروقد و همــکاران )20(، مختــاری دینانــی )21( 

ــی دارد. در خصــوص محدودیــت پژوهــش  و ژانــگ )23( همخوان
حاضــر بایــد گفــت جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش فقــط متشــکل 
از پرســتاران دو بیمارســتان آموزشــی شــهر خرم آبــاد بودنــد 
ــاط  ــا احتی ــد ب ــا بای ــایر گروه ه ــه س ــج آن ب ــم نتای ــن تعمی بنابرای
ــرد. در پژوهــش حاضــر جهــت جمــع آوری داده هــا  صــورت پذی
از پرسشــنامه هــای خودگزارشــی اســتفاده گردیــد و ایــن امــکان 
وجــود دارد کــه پاســخ هــای افــراد بــه ایــن ســؤاالت تحــت تأثیــر 
انگیــزه هــا، ســطح تحصیــالت و ســوگیری پســندیدگی اجتماعــی 

ــرد.. ــرار بگی ق

نتیجه گیری 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه رابطــه بین ســبک هــای تفکر 
و پنــج رگــه شــخصیتی بــا خودکارآمــدی در پرســتاران بخش های 
کرونــا و ســایر بخــش هــا )غیرکرونایــي( در دو بیمارســتان خــرم 
آبــاد انجــام شــد. روش تحقیــق حاضــر توصیفــی/ همبســتگی بود. 
یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه بیــن ســبک هــای تفکــرو و 
پنــج رگــه شــخصیتی بــا خودکارآمــدی در پرســتاران بخــش هــای 
کرونــا و ســایر بخــش هــا )غیرکرونایــي( رابطــه معنــی داری وجود 
دارد، در حالیکــه میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمرات ســبک های 
تفکــر، مؤلفــه هــای پنــج رگــه شــخصیتی و خودکارآمــدی در بیــن 
ــًا  ــا، تقریب ــایر بخــش ه ــتاران س ــا و پرس ــتاران بخــش کرون پرس
ــرات  ــن نم ــن ای ــاداری بی ــاوت معن ــوده و تف ــم ب ــه ه ــک ب نزدی

مشــاهده نمــی شــود.
ــن  ــوان چنی ــش می ت ــل از پژوه ــای حاص ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب
نتیجه گیــری کــرد کــه ســبک های تفکــر و پنــج رگــه شــخصیتی 
نقــش مؤثــری در خودکارآمــدی پرســتاران دارنــد. نتایــج پژوهــش 
مؤیــد ایــن مطلــب اســت کــه خودکارآمــدی در پرســتاران کرونایی 
و ســایر بخش هــا تحــت تأثیــر عواملــی چون پنــج رگه شــخصیتی 
ــا رگه هــای  و ســبک های تفکــر قــرار می گیــرد و خودکارآمــدی ب

شــخصیتی رابطــه مثبــت دارد. 
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود: 

1- در پژوهــش هــای آتــی بــه ارتبــاط خودکارآمــدی پرســتاران بــا 
ســایر متغیرهــای روانشناختی)افســردگی، اضطراب، هــوش، کیفیت 

زندگــی و...( پرســتاران در دوره اپیدمــی کرونــا پرداختــه شــود
ــا خودکارآمــدی )ســن، جنســیت،  ــط ب 2-ســایر فاکتورهــای مرتب

ــرد. ــرار گی تحصیــالت( پرســتاران مــورد بررســی ق
ــتردگی  ــا گس ــری ب ــاری دیگ ــع آم ــود جوام ــنهاد می ش 3- پیش

ــرد. ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــتر م بیش
5- انجــام مطالعــات در زمینــه قیــاس نتایــج تحقیقــات جدیدتــر، با 
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تحقیــق حاضــر مــی توانــد دســتاوردهای بیشــتری در ایــن زمینــه 
ــته باشد. داش

ــا  ــه ای را ب ــود مطالع ــنهاد می ش ــی پیش ــگران آت ــه پژوهش 6- ب
ــد. ــام دهن ــی انج ــق کیف ــه و روش تحقی ــتفاده از مصاحب اس

سپاسگزاری
IR.IAU.ARAK. ــالق ــه اخ ــد مصوب ــر دارای ک ــش حاض پژوه

REC.1400.038 صادرشــده از کمیتــه اخــالق دانشــگاه آزاد 

اســالمی واحــد اراک می باشــد. نویســندگان ایــن مقالــه از تمامــی 
ــد. ــی می نماین ــن پژوهــش تشــکر و قدردان شــرکت کنندگان در ای

تضاد منافع
نویسندگان اعالم می کنند هیچ گونه تضاد منافعی ندارند. 
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