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Abstract
Introduction: Nursing is considered as a stressful and emotional profession. These days, due to the 
spread of Covid-19, the most common emotional reaction that nurses are dealing with is anxiety. The 
current research was also conducted with the aim of designing and validating a model for adapting 
nurses to the conditions of the corona pandemic.
Methods: The current research is exploratory in terms of its purpose and descriptive in terms of its 
type, which was carried out using the field method in two stages, qualitative and quantitative. The 
statistical sample in the first stage was 20 female nurses who were selected in a targeted manner using 
the chain referral method (snowball method). In the second stage, the number of 274 female nurses 
working in the Hospitals of Ardabil University of Medical Sciences, who were randomly selected by 
stratification. The tool for collecting information in the first stage was a semi-structured interview and 
in the second stage, a researcher-made questionnaire resulting from the first stage. For data analysis 
in the first stage, thematic analysis method and Atlas-ti software were used in six steps, and in the 
second stage, confirmatory factor analysis test and Smart PLS version 3 software were used.
Results: According to the research findings, 6 main components; capacity adaptation with a 
coefficient of 0.890, rehabilitation with a coefficient of 0.865, communication with a coefficient of 
0.705, spiritual adaptation with a coefficient of 0.894, health adaptation with a coefficient of 0.741, 
psychological adaptation with a coefficient of 0.859 and 24 sub-components They were identified as 
dimensions of adaptation of nurses to the conditions of the corona pandemic.
Conclusions: Based on the results of the research, spiritual compatibility has had the greatest 
influence in the designed model. Therefore, it is necessary to pay more attention to the spiritual issues 
and problems of nurses.
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چکیده
ــیوع  ــر ش ــا بخاط ــن روزه ــت. اي ــده  اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــترس و هیجان ــار از اس ــه ای سرش ــوان حرف ــه عن ــتاری ب ــه: پرس مقدم
کوويــد-19، رايج تريــن واکنــش  هیجانــی کــه پرســتاران بــا آن درگیــر هســتند، اضطــراب اســت. تحقیــق حاضــر نیــز بــا هــدف طراحــی 

و اعتبارســنجی الگويــی بــرای ســازگاری پرســتاران بــا شــرايط پاندمــی کرونــا انجــام گرفــت.
روش کار: پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف، اکتشــافی و از لحــاظ نــوع، توصیفــی اســت کــه بــه روش میدانــی در دو مرحلــه ی کیفــی 
و کّمــی اجــرا گرديــد. نمونــه ی آمــاری در مرحلــه اول 20 نفــر از پرســتاران زن کــه بــه شــیوه هدفمنــد بــا روش ارجــاع زنجیــره اي )روش 
گلوله برفــي( انتخــاب گرديــد. در مرحلــه دوم تعــداد 274 نفــر از پرســتاران زن شــاغل در بیمارســتان های دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
اردبیــل کــه بــه صــورت تصادفــی طبقــه ای انتخــاب شــدند. ابــزار گــردآوری اّطالعــات در مرحلــه اول، مصاحبــه ی نیمه ســاختاريافته و 
در مرحلــه دوم، پرسشــنامه محقق ســاخته منتــج از مرحلــه اول بــود. بــرای تجزيــه و تحلیــل اطالعــات در مرحلــه اول، از روش تحلیــل 
مضمــون و نرم افــزار Atlas-ti در شــش گام و در مرحلــه دوم نیــز از آزمــون تحلیــل عاملــی تأيیــدی و از نرم افــزار Smart PLS نســخه 

3 اســتفاده گرديــد.
ــا ضريــب 0/865،  ــی ب ــا ضريــب 0/890، بازتوان ــر اســاس يافته هــای پژوهــش، 6 مؤلفــه ی اصلــی؛ ســازگاری ظرفیتــی ب یافته هــا: ب
ارتباطــات بــا ضريــب 0/705، ســازگاری معنــوی بــا ضريــب 0/894، ســازگاری بهداشــتی بــا ضريــب 0/741، ســازگاری روانــی بــا ضريــب 

0/859 و 24 مؤلفــه ی فرعــی بــه عنــوان ابعــاد ســازگاری پرســتاران بــا شــرايط پاندمــی کرونــا شناســايی شــدند. 
نتیجه گیــری: براســاس نتايــج پژوهــش، ســازگاری معنــوی بیشــترين میــزان تأثیرگــذاری را در الگــوی طراحــی  شــده داشــته اســت. 

بنابرايــن الزم اســت مســائل و مشــکالت معنــوی پرســتاران بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
کلید واژه ها: ويروس کرونا، استرس شغلی، اضطراب، سازگاری، پرستار.

مقدمه
در دهــه ی اخیــر، موضــوع رضايــت شــغلی و اســترس های منجــر 
از فعالیت هــای مربــوط بــه مشــاغل افــراد و همچنیــن آثــار آن بــر 
ســازمان مــورد توجــه بســیاری از انديشــمندان واقــع شــده و يکــی 
ــده اســت )1(.  ــازمانی گردي ــار س ــی در بحــث رفت از مباحــث اصل
واقعیــات موجــود در مبحــث رفتــار ســازمانی نشــان می دهنــد کــه 
درصــد قابــل توجهــی از علــل و موجبــات بیماری هــای روانــی و 
ــاری،  ــیوه های رفت ــوان در ش ــل از کار را می ت ــالت های حاص کس
برخوردهــا و شــخصیت اجتماعــی کارکنــان و مديــران و همچنیــن 
نحــوه ی تعامــالت و ارتباطــات اجتماعــی آنان جســتجو کــرد. البته 

ــان  ــاری کارکن ــه ايجــاد بیم ــا ب ــی تنه ــر مخــرب فشــار روان تأثی
محــدود نمی شــود، بلکــه ايــن مشــکل همچنیــن اثــری زيــان آور 
روی عملکردهــای مهــم مديريــت، نظیــر نحــوه ی تصمیم گیــری، 
کیفیــت روابــط بیــن فــردی، اســتانداردهای کار، کیفیــت زندگــی 

شــغلی و بهــره وری دارد )2(.
پرســتاران بعنــوان قشــری از جامعــه کــه بــه دلیــل ماهیــت شــغلی 
خــود، همــواره در معــرض انــواع آســیب های جســمی و روحــی و 
روانــی قــرار دارنــد. شــايع ترين نــوع آســیب بــرای ايــن بخــش از 
جامعــه، اســترس شــغلی اســت که طبــق تحقیقــات انجام شــده در 
درازمــدت باعــث بــروز بیماريهــاي مزمــن ماننــد پرفشــاري خــون، 
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ــود.  ــی و...  می ش ــای عضالت ــی، درده ــی و عروق ــا قلب بیماريه
همچنیــن بــروز اســترس هاي شــغلي بــر ســالمتي زندگــی 
پرســتاران نیــز تأثیــر داشــته، کیفیــت زندگــي آنــان را کاهــش داده 
و احتمــال وقــوع حــوادث و خطــرات ناشــي از کار را بــه طــرز قابــل 
ــل،  ــن عوام ــه ی اي ــه ی هم ــد. در نتیج ــش می ده ــی افزاي توجه
زندگــی اجتماعــی آنهــا نیــز همــواره تحــت تأثیــر ايــن آســیب ها 
ــل،  ــاق عم ــر ات ــتاران نظی ــغلي پرس ــاي ش ــت. محیط ه ــوده اس ب
بخش هــاي مربــوط بــه ســورانح ســوختگي، روان پزشــکي و ســاير 
بخش هــای پرخطــر مي تواننــد تأثیــرات منفــی قابــل توجهــي بــر 
وضعیــت بهداشــت روانــي پرســتاران داشــته باشــند کــه در مجموع 
بــر عملکــرد آنــان تأثیرات مخــرب زيــادی خواهــد گذاشــت )3(. از 
ســوی ديگــر در حالــی کــه اکثر کشــورهای دنیا مشــاغل ســخت و 
زيــان آور را حــذف کــرده و گام هايــی اساســی در رونــد ايمن ســازی 
مشــاغل مخصوصــاً مشــاغل مربــوط بــه زنــان برداشــته می شــود، 
ــا کنــدی صــورت می گیــرد  ــد در کشــور مــا ب متأســفانه ايــن رون
و بــه دلیــل وجــود تقاضــای زيــاد بــرای کار، گروه هايــی از افــراد 
بخصــوص طبقــه زنــان کــه شــانس بســیار کمتــری بــرای پیــدا 
ــخت و  ــاغلی س ــه مش ــن ب ــاراً ت ــد، اجب ــب دارن ــردن کار مناس ک
زيــان آور می دهنــد کــه بعضــاً هیچگونــه تناســبی بــا ويژگی هــای 
جســمانی و روانــی ايــن بخــش از جامعــه کــه نیمــی از جمیعــت 
کشــور را شــامل می شــوند، نــدارد کــه همیــن موضــوع نیــز باعــث 
بــروز مشــکالت عديــده ای بــرای آنــان می شــود هــر چنــد کــه بــر 
اســاس قانــون ورود بانــوان بــه مشــاغل ســخت و زيــان آور و انجام 
کارهــای ســنگین و پرخطــر کــه ســالمت آنهــا را در معــرض خطر 
قــرار دهــد ممنــوع اســت. از طــرف ديگــر شــیوع ويــروس کرونــا و 
همه گیــری آن، منجــر بــه پیامدهــای اجتناب ناپذيــری بــر افــراد و 
زندگــی شــغلی آنهــا در ســطوح مختلــف شــده کــه در ايــن میــان 
پرســتاران زن بــه طــور خــاص بــه عنــوان نیــروی انســانی اولیــه ی 
مبــارزه بــا کوويــد-19، بــا عوامــل اســترس زای متعــددی نســبت 
بــه ســاير عمــوم مــردم درگیــر آن هســتند )4(. بــه عبــارت ديگــر 
پرســنل مراقبت هــای بهداشــتی، بــه ويــژه پرســتاران زن، در خــط 
مقــدم همــه تالش هــا بــرای جلوگیــری از همه گیری هــا هســتند 
ــی،  ــی و انگیزش ــل حمايت ــود عوام ــاد، کمب ــاعات کاری زي )5(. س
دوری از خانــواده، مواجهــه بــا تعــداد زيــادی مــرگ و میــر در طــول 
ــع  ــار، موان ــت از بیم ــی از مراقب ــی ناش ــرايط فیزيک ــبانه روز، ش ش
فیزيکــی ناشــی از اســتفاده طوالنــی مــدت از تجهیــزات حفاظتــی 
و عوامــل اســترس زای ديگــر بــر ســالمت جســمی و روانــی آنهــا 
ــر  ــتاران منج ــی پرس ــتم ايمن ــف سیس ــه تضعی ــته، ب ــر گذاش تأثی
ــرد )6(.  ــیه می ب ــه حاش ــا را ب ــالمت آنه ــرانجام س ــود و س می ش

ــیب پذير  ــیب زا و آس ــاغل آس ــه مش ــوط ب ــوادث مرب ــه ح در نتیج
ــه بیمــاران کرونايــی، ممکــن  ــی ب ــه خدمــات درمان همچــون ارائ
اســت باعــث تغییــرات اجتماعــی زيــادی در افــراد گــردد و ثابــت 
شــده اســت کــه ناماليمــات قــادر هســتند منبــع قــدرت و فرصــت 

بــرای تغییــرات اجتماعــی در افــراد گردنــد )7(.
همانطــور کــه اشــاره شــد پرســتاری و مراقبــت از بیمــاران اولويــت 
ــت  ــن اس ــتلزم اي ــتاری مس ــت. کار پرس ــتاران اس اول کاری پرس
ــا  ــی از بیمــار مراقبــت کــرده و ب کــه پرســتار ســاعت های طوالن
انــواع میکروارگانیســم ها مواجــه شــود، همچنیــن مراقبــت کــردن 
از بیمــاران و خانواده هايشــان در بدتريــن لحظــات زندگــی، بخــش 
ديگــری از ســختی کار پرســتاران اســت. پرســتاران بايــد مطمئــن 
ــه اينکــه چقــدر بیمــار  شــوند کــه همــه بیمــاران بــدون توجــه ب
هســتند، مراقبــت شــخصی و بــا کیفیــت بــاال دريافــت می کننــد 
ــدن و  ــال ش ــت آن، بدح ــاری و ماهی ــودن بیم ــناخته ب )8(. ناش
ــد،  ــت رفتن ــره ای از دس ــور غیرمنتظ ــه ط ــه ب ــی ک ــوت بیماران ف
تــرس از انتقــال بیمــاری بــه اعضــای خانــواده و همچنیــن ابتــال 
ــور از  ــکان در کش ــتاران و پزش ــادی از پرس ــع زي ــهادت جم و ش
ــر اســترس و اضطــراب کادر درمــان  ديگــر مــواردی اســت کــه ب
می افزايــد. همچنیــن اســتفاده مــداوم از وســايل حفاظتــی در ايــن 
دوران بــا وجــود گرمــا، کار زيــاد، خســتگی و ســختی امــر مراقبــت 
ــواده  ــدت از خان ــی م ــدن طوالن ــن دور مان ــاران و همچنی از بیم
ــوان  ــه عن ــتان را ب ــت در بیمارس ــی اقام ــی گاه ــدان و حت و فرزن
ــا  ســاير تفاوت هــای کار پرســتاری در دوران شــیوع بیمــاری کرون
مطــرح کــرد. عــالوه بــر ايــن شــواهد پژوهشــی نشــان می دهــد 
کــه پرســتاران عــالوه بــر مســائل و مشــکالت مربــوط بــه ايــن 
بیمــاری، بــا کمبــود تجهیــزات حفاظتــی نیــز روبــرو هســتند )9( اما 
ــه باعــث افزايــش  ــن حرف ــه اي ــت بخشــیدن ب در مجمــوع معنوي
شــادی شــغلی پرســتاران، توانايــی آنهــا بــرای مقابلــه بــا اســترس 
حرفــه ای و محافظــت از آنهــا در برابــر فرســودگی شــغلی می شــود 

.)10(
ــر  ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــه بررس ــکاران )1400(، ب ــان و هم طالبی
ــات نشــان  ــد بررســی مطالع ــتاران پرداختن ــوی پرس ســالمت معن
ــت.  ــط اس ــد متوس ــتاران در ح ــوی پرس ــالمت معن ــزان س داد می
ــترس  ــس، اس ــامل جن ــوی ش ــالمت معن ــا س ــط ب ــل مرتب عوام
ــت  ــی، رضاي ــت زندگ ــوی، کیفی ــوش معن ــردگی، ه ــغلی، افس ش
ــت، خويشــتن داری، ديســترس  ــارت اجتماعــی، قاطعی شــغلی، مه
ــادکامی،  ــراب، ش ــاب آوری، اضط ــی، ت ــالمت عموم ــی، س اخالق
ــه بررســی  ــرد مســأله مدار می باشــد )11(. شــمس )1400(، ب راهب
تنظیــم  راهبردهــای  براســاس  کرونــا  اضطــراب  پیش بینــی 
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شــناختی هیجــان، حساســیت اضطرابــی و سرســختی روانشــناختی 
ــر  ــه آخ ــه ماه ــرج در س ــهر ک ــتان های ش ــتاران بیمارس در پرس
ــای  ــن راهبرده ــه بی ــان داد ک ــج نش ــت. نتاي ــال 1399 پرداخ س
تنظیــم شــناختی هیجــان ناســازگارانه و حساســیت اضطرابــی بــا 
ــن  ــادار وجــود دارد. همچنی ــت و معن ــا رابطــه مثب اضطــراب کرون
بیــن راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجان ســازگارانه و سرســختی 
ــادار وجــود  ــا رابطــه منفــی و معن ــا اضطــراب کرون روانشــناختی ب
ــر در  ــل موث ــح عوام ــن و توضی ــه تبیی دارد )12(. رهــی )1400(، ب
ــازه کار  ــتاران ت ــرگ در پرس ــوع م ــا موض ــتاران ب ــازگاری پرس س
ــر پرداخــت. ســه مضمــون  شــاغل در بیمارســتان شهرســتان ابه
خــارج شــده از پژوهــش عبــارت از روش عاطفــی محور پرســتاران، 
رفتارهــای کاهنــده اســترس و خصوصیــت فــردی اجتماعــی بودنــد 
)13(. معلمــی و آدروم )1396( در پژوهشــی تحــت عنــوان مقايســه 
ــتاران  ــن پرس ــغلی بی ــت ش ــغلی و رضاي ــترس ش ــت اس وضعی
بخش هــای داخلــی، جراحــی، مراقبت هــای ويــژه و اورژانــس بــه 
ايــن نتیجــه رســیدند کــه جهــت کاهــش اســترس در ارتبــاط بــا 
ــات  ــر و جلس ــات مؤث ــتن ارتباط ــه داش ــوان ب ــار می ت ــرگ بیم م
ــور  ــت. به ط ــار پرداخ ــرگ بیم ــا م ــه ب ــد از مواجه ــاوره بع مش
کلی تــر توجــه بــه پرســتاران بخــش اورژانــس و داخلــی، تنظیــم 
حجــم کاری، دادن آموزش هــای الزم و کافــی در زمــان کارورزی 
بــا توجــه بــه متغیــر عــدم اطمینــان بــه درمــان ضــروری بــه نظــر 
می رســد )14(. لیــو و همــکاران )2020( در يــک مطالعــه مقطعــی 
ــن در طــی انتشــار  ــر روی پرســنل پزشــکی در کشــور چی ــه ب ک
کوويــد-19 انجــام شــده نشــان دادند کــه از بیــن 512 نفر پرســنل 
ــه  ــوده ب ــا بیمــار آل ــر ) 32/03( تمــاس مســتقیم ب حــدود 164 نف
کوويــد-19 داشــتند. در ايــن بیــن میــزان شــیوع اضطــراب حــدود 
ــف،  ــراب خفی ــراد اضط ــد اف ــه 10/35 درص ــود ک ــد ب 12/5 درص
1/36 اضطــراب متوســط و حــدود 0/78 درصــد اضطــراب شــديد 
را تجربــه کرده انــد )15(. دلــگادو و همــکاران )2017( در پژوهــش 
خــود نشــان دادنــد کــه انعطاف پذيــری )صبــر( پرســتاران رونــدی 
ــی کار  ــای منف ــا از پیامد  ه ــت ت ــان اس ــرای آن ــده ب محافظت کنن
عاطفــی در امــان باشــند. بديــن منظــور آنهــا کاهــش کار عاطفــی 
ــد  ــنهاد می  کنن ــتاران را پیش ــری پرس ــش انعطاف پذي ــرای افزاي ب
)16(. يونــگ و همــکاران )2017( نیــز در پژوهشــی بــه ايــن 
ــد  ــا در فراين ــه محــدود شــدن مراقبت ه ــد ک نتیجــه دســت يافتن
ســازمانی و تقابــل ارزش  هــای ســازمانی بــا ارزش  هــای اخالقــی در 
دوره شــیوع پاندمــی ســبب احســاس بی  قدرتــی بیــن پرســتاران و 

ــود )17(. ــت می  ش ــای درس ــخیص کاره ــری از تش جلوگی
زنــان هــر جامعــه بخــش بزرگــی از نیــروی کار آن جامعه را شــامل 

می شــوند. زنــان در نیــروی کار يــک ســرمايه بــرای ملــت هســتند. 
تحصیــل و اشــتغال زنــان موجــب اســتقالل و رفــاه آنــان خواهــد 
ــت  ــی از جمعی ــاً نیم ــان تقريب ــف، زن ــع مختل ــد )18(. در جوام ش
ــای  ــری در ارتق ــش مؤث ــه نق ــد ک ــکیل می دهن ــانی را تش انس
ــد  ــا می کنن ــه ايف ــه اهــداف جامع ــواده و دســتیابی ب ســالمت خان
ــم در  ــت ه ــاغل می بايس ــان ش ــژه زن ــان، به وي ــروزه زن )19(. ام
ــرآورده  ــم در ب ــغلی و ه ــات ش ــارات و توقع ــردن انتظ ــرآورده ک ب
ــواده موفــق  کــردن انتظــارات خانوادگــی و اداره امــور خانــه و خان
عمــل کننــد؛ از ايــن رو زنــان شــاغل خــود را در معــرض توقعــات 
ــرش  ــد. پذي ــان می بینن ــای طبیعیش ــی و نیازه ــغلی، خانوادگ ش
ــر  ــی، ناگزي ــای خانوادگ ــر نقش ه ــالوه ب ــغلی ع ــای ش نقش ه
ــان  ــن اشــتغال زن ــد )20(. بنابراي ــان را دچــار مشــکالتی می کن زن
ــان تأثیرگــذار باشــد: يکــی در  ــر زندگــی زن ــد ب ــد از دو بُع می توان
ــد فــردی )21(. از ديــدگاه کلــی،  ــد خانوادگــی و ديگــری در بُع بُع
ــغلی  ــت ش ــالش و رضاي ــه ت ــتگی ب ــازمان، بس ــر س ــت ه موفقی
کارکنــان آن ســازمان دارد. امــا در پــاره ای از مــوارد، وجــود 
ــبب  ــه س ــوال ب ــه معم ــازمان ها ک ــای کاری مخــرب در س رفتاره
ــالمت  ــر س ــد ب ــرد، می توان ــام می گی ــغلی انج ــای ش نارضايتی ه
ــی  ــذارد و حت ــر بگ ــراد تأثی ــرد کاری اف ــی و عملک ــمی، روان جس
نتايــج کارآمــد مربــوط بــه پديده هــای مثبــت را از بیــن بــرده يــا 
کاهــش دهــد )22( کــه تحــت عنــوان فرســودگی شــغلی از آن يــاد 
می شــود. فرســودگي شــغلي ســندرمي اســت متشــکل از خســتگی 
ــوان روحــی(، و کاهــش احســاس  ــه ی ت عاطفــی )احســاس تخلی
ــت( در  ــتگي و موفقی ــاس شايس ــش احس ــردي )کاه ــت ف موفقی
ــه در  ــد ک ــروز می کن ــراد ب ــن اف ــه در بی ــغلي اســت ک ــط ش محی
ــر در  ــوی ديگ ــود. از س ــر می ش ــازمان منج ــول س ــه اف ــت ب نهاي
بســیاری از تعامل هــای ســازمانی کارمنــد و ســازمان درک متفاوتی 
از تعهــدات هــر يــک از طرفیــن و چگونگــی انجــام تعهــدات خــود 
دارنــد. واگرايــی ايــن ادراکات می توانــد موجــب ســوءتفاهم، تضــاد 
ــا نقــض قــرارداد همــراه شــود )23( کــه در بســیاری از  و حتــی ب
ــادن  ــه خطــر افت ــال آن ب ــه دنب ــروز اســترس و ب ــوارد باعــث ب م
ــر از  ســالمت روانــی فــرد می گــردد. اســترس بخــش جدايی ناپذي
زندگــی اســت و زمانــی اتفــاق می افتــد کــه خواســته هايی کــه از 
افراد می رود فراتـــر از توانـايی انطبـــاق آنهاسـت. امـروزه اسـترس 
چنـــان همگانــی و همه گیر شــده اســت که آن را جـــزء الينفـــک 
ــه  ــد، طوريک ــان ها دانسته انـ ــی انس ــی زندگ ــخصه ی اصل و مش
ــاي  ــاد و حوزه ه ــام ابع ــود و در تم ــی خ ــان ها در زندگ ــه انس هم
حیــات خــود در معــرض اســترس هاي زيـــادي قــرار دارنــد )24(. 
اســترس يــا فشــار روانــی فراگیرتريــن، شــايع ترين و مخرب تريــن 
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ــی  ــروزی اســت و قســمت مهم ــع ام ــروی کار در جوام ــل نی عام
ــراد  ــوب اف ــی نامطل ــاالت ذهن ــا ح ــی ي ــاالت پريشــانی روان از ح
شــاغل محســوب می گــردد. اســترس شــغلی نقــش بســیار 
مهمــی در افزايــش کارايــی و اثربخشــی شــغلی، تعهــد ســازمانی 
افــراد، ســالمت جســمی و روحــی و روانــی، تســهیل در يادگیــری 
ــراد دارد  ــه ی اف ــش روحی ــن افزاي ــد و همچنی ــای جدي مهارت ه

 .)25(
فشــارهای روانی ناشی از محیط کار نیز نقـــش قابـــل تـــوجهی در 
تمايـــل بـــه تـــرک شـــغل و تعارض نقــش کارکنــان دارد. يکی از 
مهمتريــن منابــع ايجادکننــده فشــار روانی و بــه دنبال آن اســترس، 
نــوع شــغل اســت. فشــارهای شــغلی کــه فــرد در جهــت ســازگاری 
بــا مقتضیــات شــغلی خــود متحمــل می شــود امــری اجتناب ناپذيــر 
اســت و ممکــن اســت در کوتــاه مــدت قابــل تحمــل باشــد، امــا 
در درازمــدت، مقاومــت بدنــی و روانــی انســان تحلیــل رفتــه و در 
نهايــت بــه فرســودگی و تهديــد ســالمت روانــی منتهــی می شــود. 
ــل  ــی قاب ــای منف ــد پیامده ــش شــغلی می توان ــای پرتن موقعیت ه
توجهــی بــرای ســالمت روان و عملکــرد روانــی فــرد داشــته باشــد. 
ــی و  ــت اجتماع ــی، محرومی ــفتگی ذهن ــراب، آش ــترس، اضط اس
ــی هســتند  ــه از ايــن مســائل روحــی و روان ــد نمون افســردگی چن
)26(. بــر همیــن اســاس، موضــوع اســترس شــغلی و تبعــات آن در 
کارکنــان خصوصــاً در پرســتاران، در حــال حاضر يکی از مشــکالت 
ــد باعــث  شــايع در بخش هــای خدماتــی اســت کــه خــود می توان
مشــکالت ديگــر جســمانی و روانشــناختی ديگــر شــود. اســترس 
يــا فشــار روانــی واکنشــی اســت کــه بــدن در برابـــر رويـــدادهای 
بیرونـــی و درونـــی از خــود نشــان می دهــد و پیامدهــای ناگــوار 
فراوانــی از جملــه درد معــده و مشــکالت ســوء هاضـــمه، تـــپش 
قلـب، بیمـاری هـای قلبـی، سـردرد، تحريـک پـذيری زيـاد و خشـم، 
خـــواب آشـــفته، افســردگی، اختــالل در روابــط فردی و ســازمانی، 
کاهش کارايی، هـــدر دادن منـــابع و غیـــره را بـــه دنبـــال دارد. از 
ســوی ديگــر شــغل و حرفــه از جملــه ضرورت هــای مهــم جامعــه 
انســانی اســت. اگرچــه اشــتغال در نــگاه نخســت، بــه بُعــد مــادی و 
ــا  ــوط می شــود، ام ــره مرب نیازمندی هــای اقتصــادی زندگــی روزم
آثــار تربیتــی، روان شــناختی، اجتماعــی و معنــوی نیــز درپــی دارد 
)27(. رضايــت شــغلی نیــز به عنــوان يــک شــاخص مهــم و مؤثــر 
در آمــوزش، توجــه مجريــان و پژوهش گــران حــوزه تعلیــم و تربیت 
را جلــب کــرده اســت. رضايــت شــغلی حــدی از خوشــحالی اســت 
کــه فــرد بــه تبــع شــغل، محیــط شــغلی و امــور مرتبــط بــا منابــع 
انســانی ازقبیــل مزايــا، امــور رفاهــی و غیــره احســاس می کنــد و 
ايــن احســاس ممکــن اســت بــا تغییــر ســريع ايــن مــوارد تغییــر 

ــت  ــرای رضاي ــم ب ــع مه ــک منب ــغلی ي ــت ش ــد )28(. رضاي نماي
ــان  ــان در کارش ــداری کارکن ــظ و نگه ــت و در حف ــخصی اس ش
مؤثــر اســت و فــداکاری، عالقه منــدی و تعهــد در مسئولیت شــان 
را ممکــن می ســازد )29(. در مجمــوع و بــا توجــه بــه توضیحــات 
ارائــه شــده، در پژوهــش حاضــر بــا طــرح ســؤاالتی از جملــه؛ 1- 
شــاخص های مؤثــر در ســازگاری پرســتاران زن بــا شــرايط پاندمــی 
کرونــا کدامنــد؟ 2- عوامــل مؤثــر در ســازگاری پرســتاران زن بــا 
ــن  ــرای تبیی ــه ب ــدل بهین ــد؟ 3- م ــا کدامن ــی کرون شــرايط پاندم
ــی  ــرايط پاندم ــا ش ــتاران زن ب ــازگاری پرس ــر در س ــل موث عوام
ــوی  ــنجی الگ ــرازش و اعتبارس ــد؟ و 4- ب ــه می باش ــا چگون کرون
ارائه شــده چگونــه اســت؟ الگويــی بــرای ســازگاری پرســتاران زن 
بــا شــرايط پاندمــی کرونــا ارائــه شــده و مــورد ارزيابــی و بــرازش 

ــرد. ــرار می گی ــز ق نی

روش کار
بــرای بررســی و شناســايی عوامــل و شــاخص های مؤثــر در 
ــل  ــا از مراح ــی کرون ــرايط پاندم ــا ش ــتاران زن ب ــازگاری پرس س
ايجــاد  داده هــا،  بــا  )آشــنايی  تحلیــل مضمــون  شــش گانه 
کدهــای اولیــه، جســتجوی مضامیــن، بازبینــی مضامیــن، تعريــف 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــزارش( اس ــه گ ــن و تهی ــذاری مضامی و نام گ
تحلیــل مضمــون رويکــردی اســت کــه بــر اســاس نظــر کالرک 
و بــارون )2006( در آن حرکــت بــه عقــب و جلــو در بیــن مراحــل 
ــا دو  ــه حاضــر ب ــود دارد. روش پژوهــش مطالع ــتفاه وج ــورد اس م
نــوع رويکــرد کیفــی و کّمــی انجــام شــده اســت. در بخــش کیفــی 
ــرای  ــه ســبب اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون، ب پژوهــش و ب
تدويــن ســؤاالت پرسشــنامه، بــا 20 نفــر از پرســتاران زن با ســابقه 
بــاالی 20 ســال کــه بــه شــیوه روش هدفمنــد انتخاب شــده بودند، 
ــت. روش  ــورت گرف ــاختار يافته ص ــق و نیمه س ــای عمی مصاحبه ه
ــري  ــد )نمونه گی ــز، روش هدفمن ــه نی ــن مرحل ــری در اي نمونه گی
ــوده  ــي( ب ــه برف ــره اي )روش گلول ــا روش ارجــاع زنجی نظــري(، ب
و مراحــل مــرور داده هــا، ســازماندهی داده هــا، کدگــذاری داده هــا، 
طبقه بنــدی داده هــا، مقوله بنــدی، ايجــاد موضــوع و تدويــن 
گــزارش در ايــن مرحلــه بــا اســتفاده از نرم افــزار Atlas-ti انجــام 
شــده اســت. بعــد از گــردآوري اّطالعــات در مرحلــه  اول و بــا اتِمــام 
ــدول  ــه ج ــات ب ــر جزئی ــا ذک ــده ب ــت ش ــات ثب ــه، اّطالع مصاحب
مضامیــن، انتقــال و شــاخص ها و راهکارهــای تکــراری اســتخراج 

ــه اول حــذف شــدند.  شــده در مرحل
همانطــور کــه اشــاره شــد جامعــه ی آمــاری پژوهــش در مرحلــه ی 
کیفــی تعــداد 20 نفــر از پرســتاران زن شــاغل در بیمارســتان های 
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اســتان اردبیــل بــا ســابقه بــاالی 20 ســال بودنــد کــه به صــورت 
هدفمنــد )نمونه گیــري نظــري(، بــا روش ارجــاع زنجیــره اي )روش 
گلولــه برفــي( انتخــاب شــدند. جامعــه ی آمــاری در مرحلــه ی کّمی 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــد ک ــتاران زن بودن ــر از پرس ــداد 950 نف ــز تع نی
جــدول مــورگان نمونــه ی بــه حجــم 274 نفــر و بــه روش تصادفی 
ــه  ــزار جمــع آوری اّطالعــات در مرحل طبقــه ای انتخــاب شــدند. اب
ــف  ــته )طی ــخ بس ــا پاس ــاخته ب ــق س ــنامه محّق ــز، پرسش دّوم نی
ــر در  ــاخص های مؤث ــل و ش ــاس عوام ــر اس ــه ب ــود ک ــرت( ب لیک
ســازگاری پرســتاران زن بــا شــرايط پاندمــی کرونــا؛ مســتخرج از 
مرحلــه اول تنظیــم گرديــده بــود. به تمامــی آزمودنی هــا اطمینــان 

ــته و  ــی داش ــه پژوهش ــاً جنب ــه صرف ــن مطالع ــه اي ــد ک داده ش
نیــازی بــه نوشــتن نــام و نــام خانوادگــی و ســاير اطالعــات نــدارد 
ــق  ــن طري ــود. از اي ــد ب ــه خواه ــاًل محرمان ــا کام ــات آنه و اطالع
ــب  ــش جل ــرکت در پژوه ــرای ش ــا ب ــی آزمودنی ه ــت تمام رضاي
گرديــد و بــا رضايــت کامــل بــه ســؤاالت پژوهــش پاســخ دادنــد. 
بــرای بررســی روايــی پرسشــنامه ی مــورد اســتفاده از روش فورنــل 
و الرکــر )Fornell and  Larcker(  و پايايــی آن از آلفــای کرونباخ 
ــج آن در جــدول 1 و  ــه نتاي و ســاير شــاخص ها اســتفاده شــده ک

جــدول 2 ارائــه شــده اســت.

جدول1. بررسی روايی واگرا و همگرای شاخص های سازگاری پرستاران زن با شرايط پاندمی کرونا

AVE123456ابعاد

0/6430/657سازگاری ظرفیتی
0/7610/7480/801بازتوانی
0/8510/8080/8190/862ارتباطات

0/5110/6080/6410/6570/712سازگاری معنوی
0/7630/7080/7790/8010/8110/819سازگاری بهداشتی
0/6750/6820/6890/7020/7120/7240/773سازگاری روانی

جدول 2. خالصه ی آمار استنباطی برای متغیرهای پژوهش

تعداد متغیرهای پژوهش
شاخص

MSV پایایی ترکیبی
)C.R(

پایایی 
همگون

شاخص های اشتراک 
)CV Com(

شاخص های افزونگی 
)CV Red(مقادیر اشتراکی

60/2850/9150/8910/4490/2010/564سازگاری ظرفیتی
30/2540/9050/8430/4390/3090/512بازتوانی
20/1190/9200/8290/5110/4490/552ارتباطات

50/3560/8390/7660/4020/4920/509سازگاری معنوی
30/1270/9060/8480/4490/3180/531سازگاری بهداشتی
50/2880/9120/8780/5190/4400/597سازگاری روانی

ــرای  ــب )CR( ب ــی مرک ــدار پاياي ــدول 2( مق ــه )ج ــه ب ــا توج ب
ــت  ــر اس ــتانه 0/7 بزرگ ت ــه از آس ــورد مطالع ــای م ــاد متغیره ابع
ــد می شــود. شــاخص  ــی مرکــب پرسشــنامه ها تأيی ــن پاياي بنابراي
ــرازش مــدل ســاختاری، شــاخص Q2 اســت کــه  ــرای ب ديگــر ب
را مشــخص  پیش بینــی مــدل در ســازه های درون زا  قــدرت 
ــد. اگــر مقــدار شــاخص Q2 مثبــت باشــد نشــان می دهــد  می کن
ــی  ــدرت پیش بین ــدل از ق ــوب اســت و م ــدل مطل ــرازش م ــه ب ک
ــاخص  ــبه ش ــرای محاس ــت. ب ــوردار اس ــبی برخ ــی مناس کنندگ
ــه  ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــگ اس ــک باليندفولدين ــز از تکنی Q2 نی

ــه صــورت CV-Com و CV-Red در جــدول مشــخص شــده  ب
اســت. در نهايــت شــاخص نیکويــی بــرازش GOF بــرای بــرازش 

ــورد  ــان م ــورت همزم ــه ص ــری ب ــاختاری و اندازه گی ــش س بخ
ــه،  ــبات مربوط ــام محاس ــد از انج ــه بع ــه ک ــرار گرفت ــتفاده ق اس
ــه دســت آمــد  ــا 0/509 ب ــر ب میــزان شــاخص GOF عــددی براب
ــوده و از  ــوب و قــوی ب کــه نشــان می دهــد مقــدار شــاخص مطل

ــوردار اســت. ــی برخ ــت باالي کیفی
ــده،  ــای استخراج ش ــودن داده ه ــل غیرنرمال ب ــه دلی ــت ب در نهاي
ــتفاده  ــزار Smart PLS اس ــدی و از نرم اف ــی تأيی ــل عامل از تحلی
ــب  ــرازش مناس ــدل )ب ــنجی م ــرای اعتبارس ــت. ب ــده اس گردي
 NPAR، DF، ــرازش ــاخص های ب ــم از ش ــده( ه ــه ش ــدل ارائ م
توکــر- شــاخص   ،P، CMIN )Chi Square(، AGFI، GFI

 NFI(، CFI، PNFI، PCFI،( شــاخص بنتلر-بونــت ،)TLI( لوئیــس
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RMSEA و CMIN/DF اســتفاده شــده اســت. 

یافته ها
مشــخصات و ويژگی هــای جمیعت شــناختی نمونــه ی آمــاری 

ــد. ــدول 3 می باش ــرح ج ــه ش ــش ب پژوه

جدول 3. توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب تأهل، تحصیالت و سابقه ی خدمت

درصدتعدادمؤلفه ی جمیعت شناختی

تأهل

20%55مجرد

80%219متأهل

تحصیالت

66%182کارشناسی

27%73کارشناسی ارشد

7%19باالتر از کارشناسی ارشد

سابقه ی خدمت

24%65کمتر از 5 سال

18%549 تا 10 سال

28%1078 تا 15 سال

13%1536 تا 20 سال

17%46باالتر از 20 سال

بــرای شناســايی عوامــل و شــاخص های مؤثــر در ســازگاری 
ــش گانه  ــل ش ــا از مراح ــی کرون ــرايط پاندم ــا ش ــتاران زن ب پرس
ــا  ــرور داده ه ــه اول م ــم اســتفاده شــده اســت. در مرحل ــل تِ تحلی
و بازخوانــی مکــرر آنهــا صــورت گرفــت. ســپس بــرای شناســايی 
عوامــل مؤثــر در ايجــاد الگــوی مــورد نظــر، از طريــق مصاحبه های 
حضــوری، شــاخص ها و راهکارهايــی از میــان مفاهیــم اســتخراج 
گرديــد. در مرحلــه ســوم کدهــای گزينشــی )ثانويــه( ايجــاد شــدند. 

ــی و  ــاد و مجــدداً بازبین ــی، ايج ــای فرع ــارم، تِم ه ــه چه در مرحل
ــا توجــه  ــه پنجــم ب ــه آنهــا انجــام گرفــت. در مرحل شــکل دهی ب
بــه ايجــاد يــک تصويــر رضايت بخــش از تِم هــای حاصــل، 
ــود  ــی بوج ــای اصل ــه و تِم ه ــرار گرفت ــی ق ــورد بازبین ــاره م دوب
آمدنــد و در نهايــت در مرحلــه ششــم نســبت بــه تحلیــل پايانــی 
ــج اولیــه ی حاصــل از  ــد. نتاي و تدويــن نهايــی تِم هــا اقــدام گردي

ــه شــده اســت.  ــه در جــدول 4 ارائ مصاحب

جدول 4. شاخص های سازگاری پرستاران با شرايط پاندمی کرونا از طريق مصاحبه حضوری

شاخص های سازگاری پرستاران زن با شرایط پاندمی کرونا ردیف

سرعت برای بهبود عملکرد حیاتی بیمارستان1
اتخاذ استراتژی مناسب برای افزايش پرستاران در اپیدمی2
فضای اضافی برای اورژانش و پرستاران3
استراتژی های مديريت منابع اضطراری4
ظرفیت افزايش تجهیزات اضطراری، دارو و منابع در يک دوره محدود5
استراتژی های بازسازی کوتاه مدت6
اموزش نحوه برخورد با بیمار کرونايی7
ذخیره داروهای ضروری برای باليای مختلف8
استراتژی های بازسازی درازمدت جامعه9
افزايش انگیزه شغلی در پرستاران10
تماس و ارتباط با دوستان و اقوام با وسايل ارتباطی11
توکل به خدا در هنگام مشکالت12
رعايت هر چه بیشتر پروتکل های بهداشتی13
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شاخص های سازگاری پرستاران زن با شرایط پاندمی کرونا ردیف

حل مشکالت با اعتقاد به خدا14
استراتژی های سازگاری بیمارستانی براساس ارزيابی15
جلوگیری از انتقال و گسترش بیماري کرونا16
مديريت پیگیری همه گیری در رسانه ها17
کاهش هزينه هاي روانی ناشی از انتقال کرونا18
ايمنی سازی پرستاران در مقابله با کرونا19
کاهش بار مالی خدمات بهداشت و درمان20
افزايش سطح کیفی خدمات بهداشت و درمان21
کمک گرفتن از خدا برای حل مشکل فعلی )کرونا(22
افزايش حمايت های روانی اجتماعی از پرستاران23
مساعد نمودن زمینه برای تعادل کار و زندگی24
حفظ فاصله اجتماعی مناسب با بیمار25
استفاده از لباسهای مخصوص ايزوله شده26
فرهنگ  سازی در میام مردم عادی به جهت رعايت شیوه نامه های بهداشتی در محیط بیمارستان27
ارائه خدمات مراقبتی بیشتر برای خانواده پرستاران28
مشکل کرونا امتحانی از سوی خدا29
تحمل فشار روانی و ترس و وحشت ناشی از کرونا30
کاهش آشفتگی روانی و هیجانهای منفی31
کاهش نگرانی پرستاران با ايجاد مشوقهای مالی32
کاهش نگرانی از افزايش آمار بیماران کرونايی33
ترخیص سريع بیماران کرونايی از محیط بیمارستان34
ايجاد استاندارد جديد کیفیت پزشکی در پاندمی کرونا35
خداوند به عنوان بهترين دوست36

در ايــن مرحلــه 36 مؤلفــه ی اولیــه ارئــه گرديــد. در مرحلــه ی بعــد 
مؤلفه هــای تعريــف شــده مــورد بازبینــی مجــدد قــرار گرفــت. در 
ايــن مرحلــه مفاهیــم جهــت انســجام بیشــتر و تحلیــل و تفســیر 

ــه  ــدند ک ــذاري ش ــر کدگ ــوم انتزاعی ت ــب مفه ــجم تر در قال منس
نتايــج در جــدول 5 ارائــه شــده اســت.

جدول 5. کدگذاری نهايی مفاهیم مربوط به سازگاری پرستاران با شرايط پاندمی کرونا 

شناسهمؤلفه ی فرعیمؤلفه ی اصلی

سازگاری ظرفیتی

Z1استراتژی های مديريت منابع اضطراری

Z2ذخیره داروهای ضروری برای باليای مختلف

Z3افزايش انگیزه شغلی در پرستاران

Z4ايمنی سازی پرستاران در مقابله با کرونا

Z5افزايش حمايتهای روانی اجتماعی از پرستاران

Z6ارائه خدمات مراقبتی بیشتر برای خانواده پرستاران

بازتوانی

B1استراتژی های بازسازی کوتاه مدت 

B2استراتژی های بازسازی درازمدت 

B2استراتژی های سازگاری بیمارستانی براساس ارزيابی
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ارتباطات
E1تماس و ارتباط با دوستان و اقوام با وسايل ارتباطی

E2مديريت پیگیری همه گیری در رسانه ها

سازگاری معنوی

S1توکل به خدا در هنگام مشکالت

S2حل مشکالت با اعتقاد به خدا

S3کمک گرفتن از خدا برای حل مشکل فعلی )کرونا(

S4خداوند به عنوان بهترين دوست

S5مشکل کرونا امتحانی از سوی خدا

سازگاری بهداشتی
Be1رعايت هر چه بیشتر پروتکل های بهداشتی

Be2حفظ فاصله اجتماعی مناسب با بیمار

Be3استفاده از لباسهای مخصوص ايزوله شده

سازگاری روانی

R1جلوگیری از انتقال و گسترش بیماري کرونا

R2کاهش هزينه هاي روانی ناشی از انتقال کرونا

R3مساعد نمودن زمینه برای تعادل کار و زندگی

R4تحمل فشار روانی و ترس و وحشت ناشی از کرونا

R5کاهش آشفتگی روانی و هیجانهای منفی

ــی  ــه ی اصل ــدول 5، 6 مؤلف ــل از ج ــج حاص ــه نتاي ــه ب ــا توج ب
)ســازگاری ظرفیتــی، بازتوانــی، ارتبــاط، ســازگاری معنــوی، 
ــی  ــه ی فرع ــی( و 24 مؤلف ــازگاری روان ــتی، س ــازگاری بهداش س
بــرای ســازگاری پرســتاران زن بــا شــرايط پاندمــی کرونا شناســايی 

ــد.  گردي
ــه  ــه ک ــام گرفت ــی انج ــورت َکم ــه ص ــش ب ــه ی دوم پژوه مرحل

بــرای يافتــن میــزان تأثیر هــر يــک از متغیرهــا از روش مدلســازی 
معــادالت ســاختاری در نرم افــزار Smart PLS اســتفاده شــده 
اســت. نتايــج ايــن مــدل در دو حالــت؛ الــف( حالــت اســتاندارد بــا 
اســتفاده از تکنیــک حداقــل مربعــات جزئــی و ب( حالــت معناداری 
ــکل های 1 و 2  ــتراپینگ در ش ــک بوت اس ــتفاده از تکنی ــا اس T ب

ارائــه شــده اســت. 

 
شکل 1. مدل کلی پژوهش با تکنیک حداقل مربعات جزئی
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شکل 2. آماره T مدل کلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ

نتايــج حاصــل از شــکل 1 و شــکل 2، نشــان دهنــده میــزان تاثیر 
ــر هــر  ــا ب ــا شــرايط پاندمــی کرون متغیــر ســازگاری پرســتاران ب
يــک از ابعــاد آن می باشــد. بــا توجــه بــه نتايــج بــه دســت آمــده 
ــتر  ــیرها بیش ــی مس ــند )تمام ــی دار می باش ــیرها معن ــی مس تمام
از مقــدار بحرانــی 0/16 اســت( و مقاديــر T Value نیــز در بــازه 
بحرانــی 1/962± قــرار نگرفتــه اســت. بنابرايــن تمامــی مســیرها 

معنــی دار بــوده و مــدل پژوهــش دارای بــرازش مناســبی اســت. 
بــر اســاس نتايــج حاصــل شــده، بیشــترين میــزان همبســتگی بــا 
ــزان  ــن می ــدار 0/894 و کمتري ــا مق ــوی ب ــازگاری معن ــر س متغی
ــدار 0/705 بدســت  ــا مق ــر ارتباطــات ب ــا متغی ــز ب همبســتگی نی
ــا در  ــک از متغیره ــر ي ــه ه ــوط ب ــج مرب ــه نتاي ــت ک ــده اس آم

جــدول 6 ارائــه شــده اســت.

T Value جدول 6. ضرايب مسیر در دو حالت استاندارد و

سطح معناداریآماره Tمیزان تاثیرابعاد

0/70517/5160.001ارتباطات → سازگاری
0/86544/7880.001بازتوانی → سازگاری

0/74117/9760.001سازگاری بهداشتی → سازگاری
0/85940/0760.001سازگاری روانی → سازگاری

0/89061/0390.001سازگاری ظرفیتی → سازگاری
0/89459/2020.001سازگاری معنوی → سازگاری

ــدل  ــب م ــرازش مناس ــدل )ب ــنجی م ــرای اعتبارس ــت ب در نهاي
 NPAR، DF، P، ارائــه شــده( نیــز از شــاخص های بــرازش
CMIN )Chi Square(، AGFI، GFI، شــاخص توکر-لوئیــس 

 NFI(، CFI، PNFI، PCFI،( بنتلر-بونــت  شــاخص   ،)TLI(
ــج در  ــه نتاي ــت ک ــده اس ــتفاده ش RMSEA و CMIN/DF اس

ــت.  ــده اس ــه ش ــدول 7 ارائ ج
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جدول 7. شاخص های برازش الگوی سازگاری پرستاران زن با شرايط پاندمی کرونا
نتیجه برازشمدل اصلیشاخصنوع شاخص برازش

NPAR116برازش مناسب
برازش مناسبDF4284 )درجه آزادی(

P0/0000برازش مناسب

شاخص مطلق
CMIN )Chi Square(11253/12برازش مناسب

برازش مناسبAGFI0/95 )بزرگتر از 0/9(
برازش مناسبGFI 0/92 )بزرگتر از 0/9(

شاخص تطبیقی يا نسبی
برازش مناسبTLI0/93 )بزرگتر از 0/9(
برازش مناسبNFI0/98 )بزرگتر از 0/9(
برازش مناسبCFI0/92 )بزرگتر از 0/9(

شاخص مقتصد

برازش مناسبPNFI0/672  )بزرگتر از 0/5(
برازش مناسبPCFI0/668 )بزرگتر از 0/5(

برازش مناسبRMSEA0/000 )کوچکتر از 0/08(
برازش مناسبCMIN/DF2/6267 )کوچکتر از 5(

شــاخص های برازندگــی نشــان می دهــد داده هــای ايــن پژوهــش 
ــای نظــری پژوهــش  ــن زيربن ــی آنهــا و همچنی ــا ســاختار عامل ب
بــرازش مطلوبــی دارد و بیانگــر ايــن اســت کــه ســواالت پژوهــش 
ــای  ــرای متغیره ــده ب ــه ش ــر گرفت ــری درنظ ــازه های نظ ــا س ب
پژوهــش همســو اســت و می تــوان بــه نتايــج حاصــل از پژوهــش 

اتــکا نمــود.

بحث 
در ايــن پژوهــش تــالش گرديــد در چارچوبــي يکپارچــه، الگويــی 
ــه  ــا ارائ ــا شــرايط پاندمــی کرون ــرای ســازگاری پرســتاران زن ب ب
ــور  ــه به ط ــان داد ک ــا نش ــل از کدگذاری ه ــج حاص ــردد. نتاي گ
ــه ی  ــو در 6 مؤلف ــن الگ ــکل گیری اي ــر ش ــر ب ــل مؤث ــی عوام کل
اصلــی )ســازگاری ظرفیتــی، بازتوانــی، ارتباطــات، ســازگاری 
معنــوی، ســازگاری بهداشــتی و ســازگاری روانــی( و 24 مؤلفــه ی 
فرعــی شناســايی شــدند. نتايــج ايــن مطالعــه نشــان داد کــه کادر 
ــاران  ــش بیم ــه در بخ ــتاران ک ــکان و پرس ــم از پزش ــی اع درمان
مبتــال بــه کرونــا ويــروس مشــغول بــه فعالیــت بودنــد بخصــوص 
ــا چالش هــای بســیاری رو بــه رو بودنــد کــه  پرســتاران زن کــه ب
ــط  ــات منفــی روان شــناختی، رواب ــن چالش هــا در حــوزه هیجان اي
ــط شــغلی و ســختی کار هســت.  ــردی و خانوادگــی، محی ــن ف بی
ــری  ــدم به کارگی ــه ع ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــای پژوه يافته ه
ــناختی  ــای روان ش ــود مهارت ه متخصصــان ســالمت روان و کمب

ــد.  ــی می باش ــش روی کادر درمان ــای پی ــی از چالش ه يک
ــای  ــن مؤلفه ه ــش و در بی ــل از پژوه ــج حاص ــاس نتاي ــر اس ب

اصلــی استخراج شــده، عامــل ســازگاری معنــوی بــا 0/894 
بیشــترين تأثیــر را در ســازگاری پرســتاران زن بــا شــرايط کوويــد 
ــکاران )11(،  ــان و هم ــات طالبی ــا تحقیق ــه ب ــت ک ــته اس 19 داش
رهــی )13( و دلــگادو و همــکاران )16( مبنــی بر داشــتن ســازگاری 
معنــوی و عاطفــی و همچنیــن داشــتن خصوصیــات فــردی 
مطلــوب و انعطاف پذيــر بــرای ســازگاری شــغلی بــرای پرســتاران 
ــه،  ــن مؤلف ــن شــاخص های اي ــرار دارد. از بی ــک راســتا ق زن در ي
ــب  ــا ضري ــت« ب ــن دوس ــوان بهتري ــه عن ــد ب ــاخص »خداون ش
تأثیــر 0/758 بیشــترين اثرگــذاری را داشــته اســت. بعــد از مؤلفــه 
ســازگاری معنــوی، مؤلفــه ی ســازگاری ظرفیتــی بــا تأثیــر 0/890 
ــازگاری  ــرای س ــده ب ــی ش ــوی طراح ــر را در الگ ــترين تأثی بیش
ــن  ــه از اي ــت ک ــته اس ــد 19 داش ــرايط کووي ــتاران زن در ش پرس
نقطه نظــر بــا تحقیقــات رهــی )13( و همچنیــن تحقیقــات يونــگ 
و همــکاران )17( کــه نشــان دادنــد تقابــل ارزش هــای ســازمانی بــا 
ارزش هــای فــردی در ســازگاری پرســتاران زن بــا شــريط پاندمــی 
مؤثــر اســت، همســو می باشــد. از بیــن شــاخص های ايــن مؤلفــه 
نیــز، شــاخص »افزايــش انگیــزه شــغلی در پرســتاران« بــا ضريــب 
تأثیــر 0/884 بیشــترين اثرگــذاری را در ايــن راســتا داشــته اســت. 
ــه ی  ــومین مؤلف ــر 0/865، س ــب تأثی ــا ضري ــی ب ــه ی بازتوان مؤلف
تأثیرگــذار در ســازگاری پرســتارن زن بــا شــرايط پاندمــی بــود کــه 
از ايــن حیــث نیــز بــا تحقیقــات طالبیــان و همــکاران )11( و لیــو 
ــازمانی در  ــتراتژی های س ــد اس ــان دادن ــه نش ــکاران )15( ک و هم
کوتاه مــدت و درازمــدت بــه نحــو مؤثــری در ســازگاری پرســتارن 
ــا دخالــت دارد، در يــک راســتا قــرار  ــا شــرايط پاندمــی کرون زن ب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 14

https://ijnv.ir/article-1-968-fa.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 11، شماره 3،  پاییز 1401 

100

ــاخص  ــز، ش ــی نی ــه بازتوان ــن مؤلف ــاخص های اي ــن ش دارد. از بی
»اســتراتژی هــای بازســازی درازمــدت جامعــه« بــا ضريــب 
تأثیــر 0/897 بیشــترين اثرگــذاری را در ايــن راســتا داشــته 
اســت. همچنیــن بــر اســاس نتايــج حاصــل از پژوهــش مؤلفــه ی 
ســازگاری روانــی نیــز بــا تأثیــر 0/859 يکــی ديگــر از مؤلفه هــای 
اثرگــذار در ســازگاری پرســتاران زن بــا شــرايط کوويــد 19 بــود که 
بــا پژوهش هــای طالبیــان و همــکاران )11(، شــمس )12(، دلــگادو 
و همــکاران )16( و يونــگ و همــکاران )17( کــه وجــود معنويــت 
و عاطفــه و همچنیــن کاهــش عوامــل اســترس زا و اضطــراب را در 
جهــت تقويــت ســازگاری پرســتاران زن بــا شــرايط پاندمــی عنوان 
ــز  ــن مؤلفــه نی ــد، همراســتا اســت. از بیــن شــاخصه های اي نمودن
شــاخص »کاهــش هزينــه هــاي روانــی ناشــی از انتقــال کرونــا« 
دارای بیشــترين اثرگــذاری بــود. بعــد از مؤلفــه ی ســازگاری روانــی 
ــر  ــر 0/741 از ديگ ــا تأثی ــتی ب ــازگاری بهداش ــه ی س ــز مؤلف نی
ــود کــه از ايــن نظــر  مؤلفه هــای تأثیرگــذار در پژوهــش حاضــر ب
نیــز بــا پژوهش هــای معلمــی و آدروم )14( و همچنیــن تحقیقــات 
لیــو و همــکاران )15( کــه نشــان دادنــد رعايــت دســتورالعمل  های 
ــه  ــط کار ب ــب در محی ــزات مناس ــفتده از تجهی ــتی و اس بهداش
ســازگاری بیشــتر پرســتاران بــا شــرايط پاندمــی کمــک می کنــد، 
همســو می باشــد. در بیــن شــاخص های مؤلفــه ی ســازگاری 
ــا  ــب ب ــی مناس ــه اجتماع ــظ فاصل ــاخص »حف ــز ش ــتی نی بهداش
ــوده  ــتا تأثیرگذارب ــن راس ــیر 0/877 در اي ــب مس ــا ضري ــار« ب بیم
ــازگاری  ــذار در س ــای تأثیرگ ــن مؤلفه ه ــت از بی ــت. در نهاي اس
ــا  ــا، مؤلفــه ی ارتباطــات ب ــا شــرايط پاندمــی کرون پرســتاران زن ب
ضريــب تأثیــر 0/705 کمتريــن تأثیــر را در الگــوی طراحــی شــده 
داشــته اســت کــه از ايــن منظــر نیــز بــا تحقیقــات معلمــی و آدروم 
ــد وجــود ارتباطــات  ــو و همــکاران )15( کــه نشــان دادن )14(،  لی
ــر اســت،  ــا شــرايط پاندمــی بســیار مؤث در ســازگاری پرســتاران ب
ــاخص  ــن ش ــای اي ــن مؤلفه ه ــرار دارد. در بی ــتا ق ــک راس در ي
ــا  ــانه ها« ب ــری در رس ــری همه گی ــت پیگی ــاخص »مديري ــز ش نی
ضريــب مســیر 0/929 در الگــوی طراحــی شــده بــرای ســازگاری 

ــر داشــته اســت. ــد 19 تأثی پرســتاران زن در شــرايط کووي
ــه  ــه در زمین ــدک مطالع ــداد ان ــن پژوهــش، تع ــای اي محدوديت ه
ــتاران زن  ــازگاری پرس ــت س ــو در جه ــی الگ ــازی و طراح مدل س
در شــرايط پاندمــی اســت. همچنیــن دسترســی بــه نمونــه بیشــتر 
ــه  ــان از جمل ــان کادر درم ــود زم ــختی کار و کمب ــل س ــه دلی ب
ــد. در  ــمار می آي ــه ش ــش ب ــن پژوه ــده ی اي ــای عم محدوديت ه
هــر صــورت تــالش بــر ايــن بــود مطالعاتــی نزديــک و همســو و 

ــه گــردد. ــل قبــول ارائ ــار علمــی قاب دارای اعتب

نتیجه گیری
براســاس نتايــج حاصــل طراحــی الگــوی ســازگاری پرســتاران زن 
در شــرايط پاندمــی و در شــروع و همه گیــر شــدن بیمــاری کرونــا 
ــادی را  ــارض زي ــراب و تع ــترس، اضط ــان اس ــروس، کادر درم وي
تجربــه کــرده و ابهــام زيــادی در مــورد انجــام کار داشــتند. فضــای 
درمانــی کامــال يــأس آور بــوده کــه علــت آن عــدم آگاهــی کافــی، 
تــرس از ابتــال و انتقــال آن بــه ســاير اعضــای خانــواده و همچنیــن 
ــوده  ــای کاری ب ــه فعالیت  ه ــا ادام ــان ب ــواده ی آن ــت خان مخالف
اســت. بديــن جهــت پیشــنهاد می گــردد کــه در شــرايط بیماريهای 
ــروس و  ــا وي ــون کرون ــای همچ ــه بیماری ه ــرداری از جمل واگی
ــان  ــزان فشــار کاری کادر درم ــال و می ــه ســرعت انتق ــارس ک س
ــری  ــه کارگی ــالمت روان در ب ــن س ــد، از متخصصی ــاال می باش ب
نیروهــای آمــوزش ديــده بــرای کار در شــرايط بحرانــی و اســتفاده 
ــوزش و دادن  ــوی و آم ــادی و معن ــای م ــوق ها و حمايت ه از مش
اطالعــات الزم در مــورد بیمــاری اســتفاده گــردد. بــه دلیــل کمبــود 
ــکان  ــع و در م ــه موق ــان برخــی تجويزهــای پزشــکی ب کادر درم
مناســب در اختیــار بیمــاران کرونايــی قــرار نمی گیــرد کــه همیــن 
ــکالت  ــروز مش ــورت ب ــتاران در ص ــی پرس ــب ناراحت ــل موج عام
ــح اســت کــه پرســتاران  ــه توضی ــرای بیمــاران می شــود. الزم ب ب
بــه دلیــل برخــورد زيــاد بــا ايــن مــوارد تــا حــدودی برخــی مــوارد 
جزئــی بــا اعمــال مــوارد اصالحــی برايشــان عــادی شــده اســت. 
ولــی برخــی از پرســتاران ديگــِر تــازه وارد و بــا روحیــه حســاس تر، 
ايــن مــوارد جزئــی را برنمی تابنــد کــه بايــد رويــه تجويــز و اعمــال 
ــه  ــه ب ــوارد مربوط ــه م ــال شــود ک ــه ای اعم ــه گون ــی ب و مراقبت
حداقــل ممکــن کاهــش يابــد. کمبــود کادر درمــان و نبــود پرســتار 
بــه تعــداد کافــی موجــب می شــود در بخــش مراقبــت از بیمــاران 
کرونايــی همیشــه کمبــود وقــت وجــود داشــته باشــد و کارهــا بــا 
ــل  ــات دلی ــن اقدام ــود و اي ــرعت بیشــتری انجــام ش ــه و س عجل
ــد  ــه باي ــود ک ــادی می ش ــا و مشــکالت انســانی زي ــور خطاه ظه
ــاد  ــم زي ــل حج ــه دلی ــت و ب ــه کار گماش ــادی را ب ــتاران زي پرس
ــض  ــر تعوي ــای کمت ــیفت ها در زمان ه ــاعات کاری، ش کاری، س
ــات  ــی اوق ــه، گاه ــام يافت ــای انج ــاس مصاحبه ه ــر اس ــوند. ب ش
ــود داروی مناســب الزم اســت داروی  ــود دارو و نب ــل کمب ــه دلی ب
جايگزيــن بــرای بیمــاران اعمــال شــود و يــا تجويــزات مراقبتــی 
خــاص بــرای بهبــود و کاهــش درد آنهــا اعمــال شــود کــه نبــود 
دارو و تجهیــزات و درد کشــیدن بیمــار در صورتــی کــه کادر درمــان 
هیــچ کاری از دســتش ســاخته نیســت موجــب ديســترس اخالقــی 
و معنــوی و روحــی می شــود کــه جــا دارد ايــن مــورد هــم مــورد 
بررســی قــرار گیــرد. در مجمــوع امیــد اســت الگويــی کــه در ايــن 
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پژوهــش ارائــه گرديــد گامــی هرچنــد کوچــک در راســتای کمــک 
بــه ســازگاری شــرايط کاری پرســتاران زن بــا شــرايط کاری بســیار 
ســخت در دوران پاندمــی کرونــا بــوده باشــد و بتوانــد کمــک حــال 

انجــام وظايــف ايــن قشــر فــداکار و زحمتکــش جامعــه باشــد. 

سپاسگزاری
تشــکر  و  قدردانــی  مراتــب  مقالــه،  نويســنده ی  بدينوســیله 

ــرکت  ــش ش ــن پژوه ــه در اي ــتارانی ک ــه ی پرس ــود را از کلی خ
ــز                                                         ــر نی ــش حاض ــالق پژوه ــه اخ ــی دارد. شناس ــالم م ــد اع کردن

IR.IAU.ARDABIL.REC.1401.115می باشــد.  
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