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Abstract
Introduction: The quality of nursing care is an important factor in the field of health services and 
providing quality care to patients. The purpose of this study was to investigate the relationship 
between occupational stressors and the quality of care of nurses during the Corona outbreak, with the 
mediation of cognitive evaluation and occupational involvement.
Methods: The current research method was a descriptive correlation type (path analysis). The 
statistical population of this research included all the nurses of the public hospitals of Mashhad in 
1401, which was selected using Morgan's table, a sample size of 400 people, and the questionnaires 
were completed by the available sampling method through the distribution of the questionnaire link 
in the virtual space. The research tools were the Nursing Care Quality Questionnaire (PESNWI), 
Nurses Occupational Stressors Questionnaire (NOSS), Cognitive Assessment Questionnaire, and 
Short Form of Occupational Involvement Questionnaire (UWES-9). Data were analyzed using path 
analysis and Amos24 software.
Results: The findings from the path analysis showed that for the hypothetical model, all the indicators 
indicated that the model did not fit. The direct paths from job stress to cognitive evaluation and job 
engagement were positive and significant. The direct way of cognitive evaluation to the quality of 
care and the direct path of job engagement to quality of care were positive and significant. But the 
direct way of occupational stress on the quality of care was negative and significant. The indirect 
effect of job stressors on the quality of care with the mediation of job conflict and job stressors with 
the mediation of cognitive evaluation had a positive and significant relationship with the quality of 
care.
Conclusions: It can be said that occupational involvement and cognitive evaluation alone had a 
mediating role in the relationship between occupational stressors and the quality of care of nurses 
during the outbreak of Covid-19.
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چکیده
مقدمــه: کیفیــت مراقبــت پرســتاری عامــل مهمــی در عرصــه خدمــات ســالمت و ارائــه مراقبــت بــا کیفیــت از بیمــاران اســت. هــدف 
ایــن پژوهــش ارائــه مــدل کیفیــت مراقبــت پرســتاران در ارتبــاط بــا استرســورهای شــغلی در دوران شــیوع کوویــد-19 بــا نقــش میانجــی 

ارزیابــی شــناختی و درگیــری شــغلی بــود.
ــتاران  ــه پرس ــن پژوهــش شــامل کلی ــاری ای ــه آم ــود. جامع ــی ب ــوع اکتشــافی تحلیل ــي از ن روش کار: روش پژوهــش حاضــر توصیف
ــا اســتفاده از جــدول مــورگان حجــم نمونــه 400 نفــر انتخــاب شــد و  بیمارســتان های دولتــی شــهر مشــهد در ســال 1401 بــود کــه ب
پرسشــنامه ها بــه روش نمونه گیــری در دســترس از طریــق توزیــع لینــک پرسشــنامه در فضــای مجــازی تکمیــل شــد. ابــزار پژوهــش 
 ،)NOSS( پرسشــنامه استرســورهای شــغلی پرســتاران ،)PESNWI( یــک پرسشــنامه چندقســمتی شــامل کیفیــت مراقبــت پرســتاری
ــا  ــا اســتفاده از تحلیــل مســیر و ب ــود. داده هــا ب ــاه پرسشــنامه درگیــری شــغلی )UWES-9( ب پرسشــنامه ارزیابــی شــناختی و فــرم کوت

ــد. ــل ش ــزار Spss 26 و Amos 24 تحلی نرم اف
یافته هــا: یافته هــای حاصــل از تحلیــل مســیر نشــان داد کــه بــرای مــدل فرضــی، تمامــی شــاخص ها نشــان از عــدم بــرازش مــدل 
داشــتند. مســیرهای مســتقیم از اســترس شــغلی بــه ارزیابــی شــناختی و درگیری شــغلی مثبــت و معنــادار بود )p>0/01( و مســیر مســتقیم 
ارزیابــی شــناختی بــه کیفیــت مراقبــت و مســیر مســتقیم درگیــری شــغلی بــا کیفیــت مراقبــت مثبــت و معنــادار بــود )p>0/01(. اما مســیر 
مســتقیم اســترس شــغلی بــه کیفیــت مراقبــت منفــی و معنــادار بــود. )p>0/01(. اثــر غیرمســتقیم استرســور شــغلی بــر کیفیــت مراقبــت با 
میانجی گــری درگیــری شــغلی )p>0/05( و همچنیــن استرســور شــغلی بــا میانجی گــری ارزیابــی شــناختی بــا کیفیــت مراقبــت رابطــه 

 .)p>0/05( مثبــت و معنــادار داشــت
ــغلی و  ــورهای ش ــن استرس ــه بی ــی در رابط ــک به تنهای ــر ی ــناختی ه ــی ش ــغلی و ارزیاب ــری ش ــت درگی ــوان گف ــری: می ت نتیجه گی

ــد 19 نقــش میانجــی داشــت. کیفیــت مراقبــت پرســتاران در دوران شــیوع کووی
کلیدواژه ها: استرسورهای شغلی، کیفیت مراقبت، ارزیابی شناختی، درگیری شغلی، پرستاران. 
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مقدمه
در دســامبر 2019 بــرای اولیــن بــار در شــهر ووهــان چیــن 
ــینه پهلو  ــار س ــخصی دچ ــت مش ــدون عل ــردم ب ــه م پس ازاینک
شــدند، نــوع جدیــدی از کرونــا ویــروس بــا همه گیــری در انســان 
مشــاهده شــد. در 11 فوریه ســال 2020 ، ســازمان جهانی  بهداشــت 
)WHO( و گــروه مطالعــه کروناویــروس از کمیســیون بین المللــی 
طبقه بنــدی ویروس هــا کرونــا ویــروس جدیــد را بــا عنــوان 
SARS-( 2 -2019 ، ســارس- کــو )coronavirus( کروناویــروس

CoV-2( یــا کوویــد- 19-2 )COVID-19-2( نام گــذاری کردنــد 

پــس از ارزیابــی، در 12 مــارس2020، سازمان جهانی بهداشــت 
ــیده  ــر رس ــت همه گی ــه وضعی ــه COVID19 ب ــرد ک ــالم ک اع
ــن  ــودن ای ــی نب ــل پیش بین ــری و قاب ــش همه گی اســت ]1[. افزای
ــش  ــب افزای ــاری موج ــن بیم ــف ای ــای مختل ــاری و جهش ه بیم
فشــارهای مختلفــی در قشــرهای مختلــف جامعــه شــد. پرســتاران 
ــاران  ــت از بیم ــای مراقب ــه چالش ه ــی ک ــن گروه ــوان اولی به عن
ــد، بیشــترین نقــش را  ــه می کنن ــا را تجرب ــروس کرون ــه وی مبتالب
در رویارویــی بــا ایــن بیمــاری دارنــد و بــا اســترس زیــادی روبــرو 
ــا  ــه ب ــان ها، مواجه ــالمت انس ــئولیت س ــتن مس ــوند. داش می ش
بیمــاران در حــال احتضــار و نوبــت کاری فشــرده از عوامــل فشــارزا 
و اســترس زای ایــن حرفــه در دوران همه گیــری کوویــد 19 اســت 

.]2[
پرســتاران، به عنــوان بزرگ تریــن نیــروی کار در بیمارســتان ها 
مســئولیت ســنگین و مراقبــت از بیمــار را بــر عهده دارنــد و 
فعالیت هــای آنــان در برآیندهــای مراقبتــی بســیار چشــمگیر اســت 
اطمینــان از کیفیــت خدمــات ارائــه  شــده توســط پرســتاران همواره 
ــه  موردتوجــه مســئولین نظــام ســالمت اســت ]5[. پرســتارانی ک
ــه؛  ــا مشــکالتی ازجمل از بیمــاران کوویــد 19 مراقبــت می کننــد ب
ــز  ــاری و تمرک ــرض بیم ــن در مع ــرار گرفت ــنا، ق ــط کار ناآش محی
مــردم و رســانه ها روبــرو شــده اند ]3[. ترکیبــی از تقاضاهــای 
شــغلی زیــاد و منابــع کــم ازجملــه تجهیــزات محافظــت شــخصی 
ــد کــه ممکــن اســت  ــل  توجهــی ایجــاد می کن ــز اســترس قاب نی
 quality nursing( بــر کارکــرد و کیفیــت مراقبــت پرســتاران
ــور هســتند مراقبــت اورژانســی را  ــرا مجب ــر بگــذارد زی care( تأثی

در شــرایط تهدیدکننــده حیــات انجــام دهنــد ]4[. کیفیــت مراقبــت 
ــه  ــالمت و ارائ ــات س ــه خدم ــی در عرص ــل مهم ــتاری عام پرس
مراقبــت بــا کیفیــت از بیمــاران اســت. کیفیــت خدمــات بهداشــتی، 
ــای ســالمتی اســت،  ــن برآینده ــه مطلوب تری ــتیابی ب ــزان دس می
به گونــه ای کــه خدمــات ارائه شــده اثربخــش کارا و به صرفــه 
ــد  ــتاری، هدفمن ــت پرس ــت مراقب ــی کیفی ــن ویژگ باشــد ]6[. اولی

بــودن مراقبت هــا اســت و هدفمنــدی دارای ویژگی هایــی مبتنــی 
بــر پایه هــای نیازهــای بیمــار، فراینــد پرســتاری، داشــتن نگــرش 
ــت.  ــی اس ــم و آگاه ــار و عل ــدی بیم ــول رضایتمن ــی، حص مراقبت
ــش  ــدی آن نق ــت در هدفمن ــوه مراقب ــن نح ــن مطلوب تری بنابرای
دارد. درنتیجــه ارائــه مطلوب تریــن مراقبت هــا منجــر بــه افزایــش 

ــود ]7[. ــتاری می ش ــای پرس ــت مراقبت ه کیفی
ــتاران  ــت پرس ــت مراقب ــر کیفی ــد ب ــه می توان ــی ک ــی از عوامل یک
 Occupational( نقــش داشــته باشــد، استرســورهای شــغلی
Stressor( اســت. تجاربــی کــه از پرســتاران در اپیدمــی هــای قبلی 

ناشــی از انــواع کرونــا ویــروس نظیــر ســارس و مرس در دســترس 
اســت نشــان می دهــد کــه کارکنــان بهداشــتی به ویــژه پرســتاران 
ــر اســترس را از  ــی از نشــانه های ســوء عملکــرد نظی ســطح باالی
خــود نشــان می دهنــد ]8[. استرســورهای فضــای کاری پرســتاران 
بســیار متعــدد هســتند. اســترس یــک احســاس منفــی اســت کــه 
ــد  ــه وجــود می آیــد و می توان درنتیجــه تــرس و حــوادث شــغلی ب
به عنــوان یــک خطــر شــغلی مطرح شــده بــرای پرســتاران، 
ــد ]9[.  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــاران را تح ــت از بیم ــت مراقب کیفی
پرســتاران بــا عوامــل مختلفــی ســروکار دارنــد کــه فشــار روانــی 
ــغلی  ــور ش ــتند. استرس ــغلی هس ــور ش ــد و استرس ــاد می کنن ایج
ــردی  ــای ف ــرایط کار و ویژگی ه ــن ش ــل بی ــش متقاب ــه از کن ک
پرســتاران بــه وجــود می آیــد به گونــه ای کــه خواســته های 
محیــط کار و فشــارهای مرتبــط بــا آن بیــش از آن اســت کــه فــرد 
ــام  ــه اســترس شــغلی در تم ــد. اگرچ ــا برآی ــده آن ه ــد از عه بتوان
ــا انســان ها  ــه ب ــاغلی ک ــورد مش ــی در م ــود دارد، ول ــاغل وج مش
به طــور مســتقیم ســروکار دارنــد، ایــن موضــوع اهمیــت بیشــتری 
دارد. شــواهد و مطالعــات انجام شــده مبیــن ایــن اســت کــه شــغل 
پرســتاری یکــی از پرتنش تریــن مشــاغل محســوب می شــود ]10[. 
ثابــت و همــکاران ]11[ در مطالعــه خــود دریافتنــد کــه مدیریــت 
اســترس در شــرایط بحــران کوویــد 19 می توانــد بــه بهــره وری و 
ــد. Mo و همــکاران ]4[ در  بهبــود عملکــرد پرســتاران کمــک کن
پژوهشــی بــه بررســی اضطــراب پرســتاران ووهــان در مبــارزه بــا 
اپیدمــی کوویــد 19 و ارتباطــش بــا اســترس کاری پرداختنــد، نتایج 
ــری  ــل مؤث ــه ای عوام ــت حرف ــترس و صالحی ــه اس ــان داد ک نش
بــر میــزان اضطــراب پرســتاران بــود و نشــان دادنــد کــه کاهــش 
اســترِس کار یــک عامــل کلیــدی در کاهــش اضطــراب و بهبــود 
ــی  ــکاران ]12[ در پژوهش ــود. Wang و هم ــتاران ب ــرد پرس عملک
نشــان دادنــد کــه اســترس کاری بــاال، کیفیــت مراقبــت را کاهــش 
ــد کــه عوامــل  می دهــد. Shaohua و همــکاران ]13[ نشــان دادن
اســترس زای کار در ســالمت روان پرســتاران در دوران کوویــد 19 



لیال شاکری منش و همکاران

15

نقــش داشــت، همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه عوامل اســترس زای 
کار بــا میانجی گــری حمایــت اجتماعــی و ویژگی هــای شــخصیتی 

ــود. ــی ســالمت روان ب ــه پیش بین ــادر ب پرســتاران ق
ــر  ــد رابطــه ایــن متغیرهــا را تحــت تأثی عوامــل دیگــری می توانن
ــژه  ــد و نقــش میانجــی داشــته باشــند. پرســتاران به وی ــرار دهن ق
بــا اســترس های مرتبــط بــا پذیرفتــن مســئولیت زندگــی دیگــران 
ــه از  ــی ک ــادی از بیماران ــداد زی ــت از تع ــوند. مراقب ــه می ش مواج
بیمــاری و درد، رنــج می برنــد. عوامــل روان شــناختی یکــی 
ــه  ــت ک ــتاری اس ــه پرس ــه در حرف ــم و قابل توج ــل مه از عوام
می توانــد باعــث اختــالل در عملکــرد فــرد و آســیب و افــت 
کیفیــت مراقبــت بــه وجــود آورد. ماهیــت تنــش زای شــغل 
ــرد  ــه ف ــی ک ــردی و روان ــای ف ــه ظرفیت ه ــه ب ــتاری توج پرس
ــوده و  ــت نم ــوار مقاوم ــرایط دش ــد در ش ــا بتوان ــک آن ه ــه کم ب
ــرایط  ــن ش ــه چنی ــی در تجرب ــود و حت ــیب دیدگی نش ــار آس دچ
ــا  ــخصیتی ارتق ــاظ ش ــود را ازلح ــی خ ــا بحران ــکل آفرین ی مش
دهــد اهمیــت دارد ]14[. توانایی هــای شــناختی، فرایندهــای 
ــیار  ــتاران بس ــات در پرس ــداری اطالع ــردازش و نگه ــاب، پ اکتس
اهمیــت دارد. ســازمان جهانــی بهداشــت و انجمــن پرســتاران اروپــا 
ــوزش  ــم در آم ــه یکــی از شایســتگی های مه ــد ک ــان کرده ان اذع
ــت.  ــناختی )cognitive assessments( اس ــی ش ــتاران ارزیاب پرس
ــش  ــده و پرتن ــای کاری پیچی ــناختی در محیط ه ــای ش مهارت ه
ــی  ــژه ای برخــوردار اســت. ارزیاب ــت وی ــه پرســتاری از اهمی ازجمل
ــه  ــناختی را موردتوج ــای فراش ــاالی فعالیت ه ــطوح ب ــناختی س ش
قــرار می دهــد. درحالی کــه حرفــه پرســتاری بــا الزامــات شــناختی 
ــناختی در  ــای ش ــی توانایی ه ــود. ارزیاب ــخص می ش ــاص مش خ
ــکاران ]16[  ــت ]Zhang  .]15 و هم ــم اس ــیار مه ــتاران بس پرس
ــد  ــه بررســی پرســتاران در دوران همه گیــری کووی در پژوهشــی ب
ــاط  ــناختی ارتب ــی ش ــه ارزیاب ــان داد ک ــج نش ــد، نتای 19 پرداختن
ــتاران را  ــالمت روان پرس ــغلی و س ــترس زای ش ــل اس ــن عوام بی

واســطه گری کــرد.
ــری  ــرارداد، درگی ــورد بررســی ق ــوان م ــه می ت ــری ک ــر دیگ متغی
کاری )work engagement( اســت. درگیــری کاری )شــغلی( 
به عنــوان یــک حالــت ذهنــی مثبــت و رضایت بخــش مرتبــط بــا 
کار تعریــف می شــود کــه باقــدرت، فــداکاری و جــذب مشــخص 
ــاره  ــناختی اش ــی- ش ــت عاطف ــه حال ــری کاری ب ــود. درگی می ش
دارد کــه بــا ســطوح بــاالی انــرژی و تــاب آوری ذهنــی در حیــن 
کار، تمایــل بــه ســرمایه گذاری تــالش در کار و پایــداری حتــی در 
مواجهــه بــا مشــکالت مربــوط بــه دیگــری شــدن شــدید در کار 
و تجربــه احســاس اهمیــت، اشــتیاق، الهــام و چالــش اشــاره دارد 

ــل فرســودگی شــغلی در نظــر  ــری شــغلی نقطــه مقاب ]17[. درگی
گرفتــه می شــود. برخــالف کســانی کــه از فرســودگی شــغلی رنــج 
ــر  ــاط مؤث ــرژی و ارتب ــاس پران ــد احس ــدان متعه ــد، کارمن می برن
ــی  ــه رویاروی ــادر ب ــود را ق ــد و خ ــای کاری خوددارن ــا فعالیت ه ب
ــغلی  ــری ش ــد ]17[. درگی ــود می بینن ــغلی خ ــته های ش ــا خواس ب
ویژگی هایــی همچــون ســرزندگی )vigor(، فدایــی شــدن در 
ــود.  ــامل می ش ــیفتگی )absorption( را ش کار )dedication( و ش
ــی از  ــطح باالی ــد س ــه کارمن ــت ک ــی اس ــر حالت ــرزندگی بیانگ س
ــا اشــتیاق و انعطاف پذیــری ذهنــی در هــم  ــرژی و پشــتکار را ب ان
ــی  ــد ]18[. فدای ــی انجــام ده ــه  خوب ــا وظایفــش را ب ــزد ت می آمی
شــدن حالــت الهــام بخشــی اســت کــه فــرد بــا اعتقــاد بــه اهمیت 
ــیفتگی  ــردازد و ش ــت می پ ــه فعالی ــغلش ب ــری ش ــش پذی و چال
بیانگــر حالتــی اســت کــه فــرد بــه  طــور کامــل و بــا خوشــحالی در 

ــود ]18[. ــه ور می ش ــغلش غوط ش
ــت را در  ــزان مراقب ــترین می ــتاران بیش ــه پرس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــش  ــن نق ــد، بنابرای ــه می دهن ــاران ارائ ــان بیم ــا درم ــه ب رابط
بســزایی در ارتقــا کیفیــت خدمــات دارنــد. کیفیــت مراقبــت 
پرســتاران از عوامــل مهــم در عرصــه خدمــات ســالمت اســت. بــا 
توجــه بــه اهمیــت کیفیــت مراقبــت در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا 
ــای  ــا ویژگی ه ــده ای ب ــت رابطــه پیچی ــت مراقب ــه کیفی و ازآنجاک
محیــط کاری، محیــط زندگــی شــخصی و مواجهــه بــا آســیب های 
اولیــه و ثانویــه در محیــط کاری دارد. از طرفــی پژوهش هــای 
ــالالت  ــف را در اخت ــناختی مختل ــل روان ش ــش عوام ــف، نق مختل
ــا  ــد، ام ــرار داده ان ــی ق ــورد بررس ــا م ــیوع کرون ــی دوران ش روان
پژوهشــی کــه نقــش عوامــل درونــی و محیــط کار را در کیفیــت 
مراقبــت پرســتاران بررســی کنــد، انجــام  نشــده اســت. از طرفــی 
بــه  ویــژه در پاندمــی کرونــا کــه بیمــاران زیــادی نیــاز بــه مراقبــت 
پیــدا می کننــد، اهمیــت شــناخت مســائل روانــی و مشــکالتی کــه 
ــا  ــدان می شــود، ت ــد دوچن ــر کن ــتاران را درگی ممکــن اســت پرس
بــا شــناخت عوامــل مرتبــط بــا کیفیــت مراقبــت پرســتاران و رفــع 
موانــع و تقویــت عوامــل مؤثــر ســطح کیفیــت مراقبــت پرســتاران 
را بــاال بــرد. بنابرایــن   بــا توجــه بــه فراگیــر شــدن بیمــاری کووید 
ــت  ــاران، و اهمی ــت از بیم ــتاران در مراقب ــم پرس ــش مه 19 و نق
ــش  ــن پژوه ــام در ای ــن ای ــتاران در ای ــت در پرس ــت مراقب کیفی
ــیب پذیری ادراک  ــغلی و آس ــورهای ش ــش استرس ــی نق ــه بررس ب
ــل  ــری عوام ــا میانجی گ ــت ب ــت مراقب ــر کیفی ــتاران ب ــده پرس  ش
ــازمانی  ــاب آوری( و س ــناختی و ت ــای ش ــناختی )ارزیابی ه روان ش
ــود. ــه می ش ــری(  پرداخت ــه ای گ ــری کاری و حرف ــد، درگی )تعه
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شکل1. مدل پیشنهادی پژوهش

روش کار
ــي  ــتگي )الگویاب ــوع همبس ــي از ن ــر توصیف ــش حاض روش پژوه
ایــن پژوهــش  معــادالت ســاختاری( بــود. جامعــه آمــاری 
ــهد            ــهر مش ــی ش ــتان های دولت ــتاران بیمارس ــه پرس ــامل کلی ش
)n=13000( در ســال 1401 بــود کــه با اســتفاده از جــدول مورگان 
حجــم نمونــه 400 نفــر انتخــاب شــد. بــا توجــه بــه شــیوع ویروس 
ــدا در  ــن اســتفاده شــد. ابت ــه شــیوه آنالی ــری ب ــا از نمونه گی کرون
ــه روش  ــد و ب ــی ش ــن طراح ــنامه آنالی ــرم پرسش ــایت اول ف س
ــرام،  ــازی تلگ ــای مج ــق فض ــترس و از طری ــری در دس نمونه گی
ــا و  ــردن کانال ه ــرچ ک ــا س ــنامه ها ب ــتاگرام پرسش ــاپ، اینس واتس
پیــج هــای مرتبــط بــا پرســتاران شــهر مشــهد و پیــام بــه آن هــا 
درخواســت شــد تــا پرسشــنامه ها تکمیــل شــود. مالک هــای ورود 
ــت از  ــودن، اســتفاده از فضــای مجــازی و رضای شــامل پرســتار ب
شــرکت در پژوهــش و مالک هــای خــروج شــامل مشــاغل دیگــر 
در بیمارســتان، عــدم اســتفاده از فضــای مجــازی و عــدم رضایــت 

ــود. از شــرکت در پژوهــش ب
جهــت جمــع آوری داده هــا از ابزارهــای پرسشــنامه شــرایط 
محیــط کار پرســتاری  )PESNWI(، مقیاس استرســورهای شــغلی 
پرســتاران  )NOSS(، پرسشــنامه ارزیابــی شــناختی و فــرم کوتــاه 

ــد. ــری شــغلی  )UWES-9( اســتفاده گردی شــده درگی
ــن  ــتاری  )PESNWI(، ای ــط کار پرس ــرایط محی ــنامه ش پرسش
ــرایط  ــری ش ــای اندازه گی ــن ابزاره ــی از معتبرتری ــنامه یک پرسش
محیــط کاری پرســتاران اســت کــه در ســال 1981 آکادمــی 
ــر اســاس ویژگی هــای بیمارســتان های  ــه ب ــکا، ک پرســتاری آمری
ــترده در  ــور گس ــه  ط ــنامه ب ــن پرسش ــد. ای ــاخته ش ــت س مگن
مــوارد مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و در مطالعــات 

مختلــف تائیــد شــده اســت. چندیــن کشــور ماننــد چیــن، نیوزلنــد، 
ــد، ســوئد،  ــک، انگلســتان، فنالن اســپانیا، اســترالیا، ســوئیس، بلژی
ــرای  ــر ب ــخه معتب ــک نس ــال، ی ــروژ. بااین ح ــد و ن ــد، هلن ایرلن
ــزار  ــن اب ــت. ای ــناخته اس ــران ناش ــتاری در ای ــای پرس مراقبت ه
شــامل 28 گویــه و مقیــاس لیکــرت چهارگزینــه ای )کامــاًل موافق، 
موافــق، مخالــف و کامــاًل مخالفــم( کــه کامــاًل مخالــف 1 و کامــاًل 
موافــق 4 نمره گــذاری شــد. نمــرات مقیــاس از 28 تــا 112 هســت. 
ایــن مقیــاس پنــج خــرده مقیــاس 1. مشــارکت پرســتار در امــور 
بیمارســتان )ســؤاالت 1 تــا 6(  2. بنیــاد پرســتاری بــرای کیفیــت 
مراقبــت )ســؤاالت 7 تــا 12(  3. مدیریــت و رهبــری رئیس/مجری 
ــرای  ــانی ب ــع انس ــت مناب ــا 18(  4. کفای ــؤاالت 13 ت ــتار )س پرس
ــن  ــی بی ــط جمع ــا 22(  5. رواب ــؤاالت 19 ت ــت )س ــت مراقب کیفی
پرســتاران و پزشــکان )ســؤاالت 23 تــا 28( دارد. دو خــرده مقیــاس 
اول محیــط اطــراف بیمارســتان را منعکــس می کننــد و ســه 
ــی  ــخ ها را بررس ــر پاس ــای خاص ت ــدی جنبه ه ــاس بع ــرده مقی خ
ــای  ــش Ferreira & Martins ]19[ ویژگی ه ــد. در پژوه می کنن
ــل  ــازه )تحلی ــی س ــی و روای ــانی درون ــا همس ــنجی آن ب روان س
عاملــی( بررســی شــد. یافته هــا نشــان داد کــه ایــن پنــج عامــل 
ــی  ــانی درون ــد. همس ــن کردن ــس کل را تبیی ــد از واریان 48 درص
ــرده  ــرای خ ــاخ ب ــای کرونب ــتفاده از آلف ــا اس ــا ب ــرده مقیاس ه خ
مقیاس هــا بیــن 0/71 تــا 0/85 بــه دســت آمــد. همچنیــن آلفــای 
کرونبــاخ کل مقیــاس 0/92 محاســبه شــد. در مطالعــه حاضــر در 
ــر  ــنامه ها را پ ــتار پرسش ــداد 80 پرس ــوت تع ــورت پایل ــدا به ص ابت
کردنــد و آلفــای کرونبــاخ 0/93 بــه دســت آمــد. همچنیــن روایــی 
بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی مــورد تائیــد قــرار گرفــت، 
ــا  ــب داده ه ــرازش مناس ــر ب ــرازش بیانگ ــی ب ــاخص های نیکوی ش
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  p>0/01 ــی گــزارش  شــده در ســطح ــه بارهــای عامل ــود و کلی ب
معنــادار بــود.

مقیاس استرســورهای شــغلی پرســتاران )NOSS(، این پرسشــنامه 
به منظــور بررســی میــزان تنــش شــغلی پرســتاران در محیــط کاری 
توســط چــن و همــکاران در ســال 2013 طراحــی و در ســال 2020 
مــورد تجدیدنظــر واقــع شــد. نســخ اولیه این پرسشــنامه شــامل 57 
گویــه بــود و ســپس توســط طراحــان پرسشــنامه بــه نســخه کوتــاه 
21 ســؤالی تبدیــل شــد کــه روی مقیــاس لیکــرت چهاردرجــه ای 
ــاد=4 نمره گــذاری می شــود. نمــرات در  ــا بســیار زی از هرگــز=1 ت
ــط  ــترس مرتب ــاس اس ــامل دو مقی ــا 84 هســت و ش ــه 21 ت دامن
ــا 13 و 20و 21(  ــؤاالت 6 ت ــازمانی )س ــی- س ــل محیط ــا عوام ب
ــا  ــؤاالت 1ت ــامل س ــاالی کار )ش ــا حجــم ب ــط ب ــترس مرتب و اس
ــار  ــی و اعتب ــکاران ]20[ روای ــت. Chen و هم ــا 19( اس 4 و 14 ت
ایــن مقیــاس را بررســی کردنــد. روایــی ســازه موردبررســی قــرار 
ــون  ــرای آزم ــا ب ــرده مقیاس ه ــتگی خ ــب همبس ــت و ضرای گرف
مجــدد از 0/71 تــا 0/83 متغیــر بــود. همچنیــن آلفــای کرونبــاخ در 
محــدوده 0/35 تــا 0/77 قــرار داشــت. در ایــران ایــن پرسشــنامه 
ــی شــد.  ــار یاب ــری، صــادق زاده و عباســی ]21[ اعتب توســط صف
ــه شــیوه الوشــه از نظــر ســه  ــی ب ــی محتوای ــن روای جهــت تعیی
متخصــص روان شناســی و ســه متخصــص پرســتاری بررســی شــد 
کــه مقــدار ضریــب CVR بــرای جمــع شــش نفــره متخصصیــن 
0/99 بــه دســت آمــد. همچنیــن جهــت بررســی همســانی درونــی 
خــرده مقیاس هــای پرسشــنامه از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد، 
ــرده  ــره کل 0/94 و خ ــرای نم ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــه ضرای ک
مقیاس هــا  0/77 تــا 0/92 محاســبه شــد. در ایــن پژوهــش مقــدار 
ــرای نمــره کل  ــا حجــم نمونــه 400 پرســتار، ب آلفــای کرونبــاخ ب

ــد. ــبه ش ــا 0/87 محاس ــا 0/68 ت ــرده مقیاس ه 0/91 و خ
پرسشــنامه ارزیابــی شــناختی، بــرای بررســی ایــن متغیــر از 
ــتفاده  ــی Gross & John )2003( اس ــم هیجان ــنامه تنظی پرسش
ــی مجــدد  ــاس ارزیاب ــه )1، 3، 5، 7، 8 و 10( مقی ــه 6 گوی ــد ک ش
ــه ای  ــرت 7 درج ــاس لیک ــاس مقی ــر اس ــخ ها ب ــنجد. پاس را می س
 Gross & John .از کامــاًل مخالــف=1 تــا کامــاًل موافــق=7 اســت
ــدد را 0/79  ــی مج ــرای ارزیاب ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ]22[ ضری
گــزارش کردنــد. در ایــران نیز توســط قاســم پــور و همــکاران ]23[ 
روان ســنجی ایــن مقیــاس بررســی شــد و ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
بــرای ارزیابــی مجــدد 0/79 گــزارش شــد. در ایــن پژوهــش نیــز 

0/87 محاســبه شــد.
ــاس 9  ــغلی  )UWES-9(، مقی ــری ش ــده درگی ــاه ش ــرم کوت ف
ــال 2003  ــت )UWES-9( در س ــغلی اوترخ ــری ش ــاده ای درگی م

توســط شــافلی و باکــر تدویــن شــد. در ابتــدا مقیــاس 17 مــاده ای 
ــا  ــال ها 1999 ت ــی س ــد و ط ــن کردن ــغلی را تدوی ــری ش درگی
2003 مطالعــه ای بــروی 14521 نفــر از مدیــران و کارکنــان 
ــد  ــالش کردن ــد و ت ــام دادن ــف انج ــور مختل ــف در 10 کش مختل
کــه تــا حــد امــکان نســخه 17 ســؤالی را کوتــاه کننــد. درنهایــت 
ایــن مطالعــات منجــر بــه تدویــن نســخه 9 مــاده ای و کوتــاه شــده 
مقیــاس درگیــری شــغلی اوترخــت شــد ]24[. ایــن پرسشــنامه 9 
گویــه دارد کــه بــر اســاس طیــف پنج درجــه ای لیکــرت از کامــاًل 
ــره  ــود، نم ــذاری می ش ــق =5 نمره گ ــاًل مواف ــا کام ــف =1 ت مخال
ــن  ــت. ای ــر اس ــا 45 متغی ــن 1 ت ــا بی ــغلی آزمودنی ه ــری ش درگی
مقیــاس ســه مؤلفــه دارد که شــامل ســرزندگی )ســؤاالت 1، 2، 5(، 
ــدگی )6، 8،  ــیفتگی و جذب ش ــدن در کار )3، 4، 7( و ش ــی ش فدای
9( بــود. شــافلی، باکــر و ســاالنوا ]24[ روایــی ایــن ابــزار بــا اســتناد 
بــه نظــر متخصصــان مــورد تائیــد قــرار گرفــت و پایایــی آن نیــز 
بــا اســتناد بــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/81 گــزارش کردنــد. در 
ــی  ــار یاب ــزار توســط قنبــری و همــکاران ]25[ اعتب ــران ایــن اب ای
شــد. اعتبــار هم زمــان مقیــاس 9 مــاده ای و 17 مــاده ای درگیــری 
شــغلی اوتریخــت بررســی شــد و ضریــب همبســتگی بیــن نمــرات 
حاصــل از اجــرای دو مقیــاس برابــر 0/90 بــود. همچنیــن روایــی 
ســازه بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی بررســی شــد کــه بــار 
ــی  ــی پایای ــت بررس ــود. جه ــر از 0/57 ب ــاده بزرگ ت ــی 9 م عامل
ــب 0/71، 0/64 و  ــه ترتی ــا ب ــاخ مقیاس ه ــای کرونب ــب آلف ضرای
ــش  ــن پژوه ــد. در ای ــبه ش ــره کل 0/87 محاس ــرای نم 0/65 و ب

ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای نمــره کل 0/89 محاســبه شــد.
ــزار از Spss26 و  ــک نرم اف ــا کم ــع آوری ب ــس از جم ــا پ داده ه
Amos24 و در ســطح معنــی داری p>0/05 تجزیــه  و تحلیل شــد. 

بــرای تحلیــل داده هــا در بخــش توصیفــی از میانگیــن و انحــراف 
معیــار و در بخــش اســتنباطی از روش تحلیــل مســیر انجــام شــد.

یافته ها
ــود  ــر ب ــش 400 نف ــن پژوه ــرکت کننده در ای ــای ش ــداد اعض تع
ــنی  ــن س ــد. میانگی ــال بودن ــا 62 س ــنی 23 ت ــازه س ــه در ب ک
شــرکت کنندگان 35/93 و انحــراف اســتاندارد آن 9/62 بــود. از 
ــد(،  ــادل 34/5 درص ــرد )مع ــر مج ــرکت کنندگان 138 نف ــن ش بی
ــر از  ــن 295 نف ــادل 65/5 درصــد(، همچنی ــر متأهــل )مع 262 نف
شــرکت کنندگان دارای زن )معــادل 73/8 درصــد(، 105 نفــر مــرد 
)معــادل 26/3 درصد(بودنــد. میانگیــن و انحــراف معیــار و شــاخص 
کجــی و کشــیدگی متغیرهــای پژوهــش در جــدول 1 ارائــه  شــده 
اســت. مقــدار کجــی و کشــیدگی بــا محاســبه Z  )مقــدار شــاخص 
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کجــی و کشــیدگی تقســیم  بــر خطــا( بــه  دســت  آمــده و مقادیــر 
Z گــزارش  شــده اســت کــه اگــر از 2/5 کوچک تــر باشــد توزیــع 

متغیرهــا نرمــال اســت.

جدول 1. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 

کشیدگیکجیبیشترینکمترینانحراف استانداردمیانگینمتغیر

0/50-58/0811/5221840/66استرسور شغلی
1/580/96-65/5513/9528101کیفیت مراقبت
1/83-1/16-28/686/82642ارزیابی شناختی
23/807/559451/750/46درگیری شغلی

ــت  ــت مراقب ــغلی در کیفی ــور ش ــش استرس ــی نق ــور بررس به منظ
پرســتاران بــا نقــش میانجــی ارزیابــی شــناختی و درگیــری کاری 
از روش تحلیــل مســیر اســتفاده شــد. قبــل از آزمــون مــدل ابتــدا 
پیش فرض هــای تحلیــل مســیر شــامل نرمــال بــودن )بــا اســتفاده 
از شــاخص های کجــی و کشــیدگی(، هــم خطــی بــودن متغیرهــا 
ــا  ــس و شــاخص تحمــل( و اســتقالل خطاه ــورم واریان ــل ت )عام
ــرای  ــت. ب ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــون( م ــن واتس ــون دوربی )آزم
پیش فــرض نرمــال بــودن داده هــا از شــاخص کجــی و کشــیدگی 
اســتفاده شــد. بــرای قضــاوت در مــورد میــزان کجــی و کشــیدگی 
مجــاز بــرای نرمــال بــودن بایــد میــزان هــر دو آمــاره بیــن 2 و 2- 
باشــد. بــا توجــه بــه جــدول 1 میــزان کجــی و کشــیدگی در حــد 

اســتاندارد در بــازه 2 و 2- بــود لــذا فــرض نرمــال بــودن داده هــا 
مــورد تائیــد قــرار گرفــت. شــاخص تحمــل بــرای تمامــی متغیرهــا 
بیشــتر از 0/4 )اســترس شــغلی= 0/94، ارزیابــی شــناختی= 0/92 
و درگیــری شــغلی= 0/92( و شــاخص تــورم کوچک تــر از ده 
ــری  ــناختی= 1/08 و درگی ــی ش ــغلی= 1/06، ارزیاب ــترس ش )اس
ــون  ــن واتس ــدار دوربی ــن مق ــد، همچنی ــغلی= 1/09(  می باش ش
ــه از  ــت ک ــوان گف ــت و می ت ــر از 4 هس ــه کمت ــت ک 1/74 اس
ــا توجــه  ــن ب ــه اســت. بنابرای ــا تخطــی صــورت نگرفت مفروضه ه
بــه شــاخص های بــه  دســت  آمــده، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
شــرایط آزمــون رعایــت شــده اســت. در شــکل زیــر ضرایب مســیر 

اســتاندارد در مــدل مــورد نظــر ارائــه  شــده اســت.

 
شکل 2. ضرایب مسیر استاندارد شده

در جــدول زیــر شــاخص های نیکویــی بــرازش الگــوی پیشــنهادی 
ــي از  ــاي عامل ــرازش مدل ه ــي ب ــراي بررس ــت. ب ــده اس ــه  ش ارائ

ــر اســتفاده  شــده اســت. شــاخص هاي زی
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 جدول 2.  شاخص های نیکویی برازش الگوی پیشنهادی
χ2dfχ2/dfRMSEAGFIAGFINFICFI

23/88123/880/230/970/720/870/88

ــذور  ــل مج ــود، حاص ــاهده می ش ــدول  مش ــه در ج ــور ک همان ط
ــق جمعــی  ــر درجــه آزادي بیشــتر از 5 اســت، اگرچــه تواف کاي ب
ــدارد  ــود ن ــاخص وج ــن ش ــودن ای ــول ب ــدار قابل قب ــر مق ــر س ب
ولــی مقادیــر زیــر 5 معمــواًل بیانگــر بــرازش خــوب مــدل اســت. 
ــم  ــه حج ــه ب ــکوئر ک ــن کای اس ــت جایگزی ــاخصی اس GFI ش

ــاالی  ــر ب ــرای آن مقادی ــگران ب ــدارد. پژوهش ــتگی ن ــه بس نمون
ــدل ارزش  ــوب م ــرازش مطل ــرای ب ــد. ب ــنهاد داده ان 0/9 را پیش
RMSEA بایــد کوچک تــر از 0/1 و بهتــر اســت کوچک تــر 

از 0/08 باشــد ]26[. بــرای شــاخص های NFI ، CFI مقادیــر 
ــاالی 0/95  ــر ب ــدل و مقادی ــرش م ــان دهنده پذی ــاالی 0/9 نش ب
نشــان از بــرازش خــوب مــدل دارد ]26[.  همان طــور کــه مشــاهده 
ــدم  ــان ع ــاخص ها نش ــی ش ــی تمام ــدل فرض ــرای م ــود ب می ش
بــرازش مــدل  دارنــد. بــه  منظــور بررســی نقــش میانجــی ارزیابــی 
ــغلی و  ــور ش ــن استرس ــه بی ــغلی در رابط ــری ش ــناختی و درگی ش
کیفیــت مراقبــت در جــدول 3 ضرایــب مســیر مســتقیم و ضرایــب 

ــود. ــزارش می ش ــتقیم گ غیرمس

جدول 3. نتایج ضرایب مسیر مستقیم
EstimateS.EC.RP-Value

0/140/032/810/005استرسور شغلی--< ارزیابی شناختی 
0/150/033/190/002استرسور شغلی--< درگیری شغلی
0/200/084/830/001ارزیابی شناختی--< کیفیت مراقبت
0/340/077/970/001درگیری شغلی--< کیفیت مراقبت
8/430/001-0/360/05-استرس شغلی--< کیفیت مراقبت

از  مســتقیم  مســیرهای  می شــود  مشــاهده  کــه  همان طــور 
اســترس شــغلی بــه ارزیابــی شــناختی و درگیــری شــغلی معنــادار 
ــت  ــه کیفی ــناختی ب ــی ش ــتقیم ارزیاب ــیر مس ــن مس ــود. همچنی ب
مراقبــت و مســیر مســتقیم درگیــری شــغلی و اســترس شــغلی بــه 

کیفیــت مراقبــت مثبــت و معنــادار بــود. در جــدول زیــر ضرایــب 
ــون  ــاداری از آزم ــرای معن ــت و ب ــده اس ــزارش  ش ــتقیم گ غیرمس

ــتفاده  شــده. اســتروپ اس

جدول 4. نتایج ضرایب غیرمستقیم

معناداریاثر غیرمستقیممسیر

0/020/280استرسور شغلی --<ارزیابی شناختی و درگیری شغلی--<کیفیت مراقبت
0/070/013استرسور شغلی --< درگیری شغلی--<کیفیت مراقبت
0/040/017استرسور شغلی --<ارزیابی شناختی --<کیفیت مراقبت

ــت  ــت مراقب ــر کیفی ــغلی ب ــترس ش ــتقیم  اس ــر غیرمس ــج اث نتای
ــادار  ــغلی معن ــری ش ــناختی و درگی ــی ش ــری ارزیاب ــا میانجی گ ب
ــت  ــر کیفی ــغلی ب ــور ش ــتقیم استرس ــر غیرمس ــی اث ــت، ول نیس
مراقبــت بــا میانجی گــری درگیــری شــغلی و همچنیــن استرســور 
ــت  ــت مراقب ــا کیفی ــناختی ب ــی ش ــری ارزیاب ــا میانجی گ ــغلی ب ش

ــادار داشــت.  ــت و معن ــه مثب رابط

بحث 
ایــن پژوهــش بــا هــدف ارائــه مــدل کیفیــت مراقبــت پرســتاران 
ــد-19  ــا استرســورهای شــغلی در دوران شــیوع کووی ــاط ب در ارتب

ــود.  ــغلی ب ــری ش ــناختی و درگی ــی ش ــی ارزیاب ــش میانج ــا نق ب
یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه مســیرهای مســتقیم از 
استرســور شــغلی بــه ارزیابــی شــناختی و درگیــری شــغلی معنــادار 
ــه کیفیــت مراقبــت و  ــود و مســیر مســتقیم ارزیابــی شــناختی ب ب
ــه کیفیــت  مســیر مســتقیم درگیــری شــغلی و اســترس شــغلی ب

ــود.  ــادار ب ــت و معن ــت مثب مراقب
 Amaliyah & یافته هــای  بــا  همســو  پژوهــش  یافته هــای 
 Maslakc, و   ]13[ همــکاران  و   Shaohua  ،]27[  Tukimin

در  بــود.   ]16[ همــکاران  و   Zhang  ،]28[  Surucu & Sesen

ــل  ــتقیم از عوام ــاط مس ــکاران ]16[ ارتب ــش Zhang و هم پژوه
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ــدد  ــی مج ــناختی، ارزیاب ــی ش ــه آمیختگ ــغلی ب ــترس زای ش اس
 Amaliyah & Tukimin .شــناختی، ســالمت روان معنــی دار بــود
]27[ در یــک فــرا تحلیــل همبســتگی مثبــت مســتقیم بیــن محیط 
ــد. Wang و  ــزارش کردن ــتاری را گ ــت پرس ــت مراقب کار و کیفی
ــترس کاری  ــه اس ــد ک ــان دادن ــی نش ــکاران ]12[ در پژوهش هم

ــد. ــش می ده ــت را کاه ــت مراقب ــاال، کیفی ب
ــت  ــه مراقب ــزود ک ــوان اف ــش می ت ــای پژوه ــن یافته ه در تبیی
پرســتاری به عنــوان جــزء اساســی در زمینــٔه خدمــات بهداشــتی و 
درمانــی اســت از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و ارائــه مراقبــت 
بــا کیفیــت ایمــن بــه  عنــوان اولویــت در نظــام خدمــات بهداشــتی 
ــت،  ــده اس ــتاری ش ــات پرس ــٔه خدم ــژه درزمین ــه  وی ــی ب و درمان
به طوری کــه در اغلــب کشــورها درجه بنــدی و اعتباربخشــی 
ــر مراقبت هــای پرســتاری و کیفیــت آن  بیمارســتان ها تحــت تأثی
ــام  ــای نظ ــی از دغدغه ه ــتاران یک اســت و مســئولیت پذیری پرس
بهداشــتی در کشــورهای مختلــف اســت. در ایــن پژوهــش نشــان 
ــی  ــه منف ــری کاری رابط ــغلی و درگی ــور ش ــه استرس ــد ک داده ش
ــاس  ــر اس ــت. ب ــتاران داش ــت پرس ــت مراقب ــا کیفی ــی داری ب معن
ــا اســترس کاری بــاال و  الگــوی تقاضــا- کنتــرل مشــاغلی کــه ب
ــدار شــدن پریشــانی  ــن همــراه هســتند، موجــب پدی ــرل پایی کنت
ــرانجام  ــای کاری س ــن محیط ه ــوند. چنی ــی و جســمی می ش روان
منابــع عاطفــی و روانــی پرســتاران را تخلیــه می کننــد ]29[، کــه 
بــا ایجــاد تصویــر منفــی از خــود، نگــرش منفــی نســبت بــه شــغل 
ــگام  ــاران هن ــا بیم ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــل ب ــتن تمای و نداش
ــتی و  ــات بهداش ــت خدم ــدید کیفی ــت ش ــه اف ــت، ب ــه مراقب ارائ
ــزان  ــه می ــت ب ــت مراقب ــد ]30[. کیفی ــت می انجام ــت مراقب کیفی
ــا  ــتاری دارد، ام ــات پرس ــه خدم ــوه ارائ ــه نح ــتگی ب ــادی بس زی
ــار را  ــته های بیم ــا و خواس ــد نیازه ــه نمی توانن ــتاران همیش پرس
تشــخیص دهنــد و بــر ایــن اســاس عمــل کننــد. پرســتاران بــرای 
ــی شــناختی  ــه ارزیاب ــاز ب ــه مراقبت هــای پرســتاری خــوب نی ارائ
ــود را از  ــراد خ ــغلی، اف ــری ش ــد. در درگی ــغلی دارن ــری ش و درگی
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــی تح ــناختی و احساس ــمی، ش ــای جس جنبه ه
می دهنــد و در راســتای ایفــای وظایــف شــغلی بــه کار می گیرنــد. 
زینعلــی و همــکاران ]31[ در تحقیــق خــود نشــان دادنــد کــه بیــن 
درگیــری شــغلی و رضایــت شــغلی رابطــه وجــود دارد. همچنیــن 
ــکالت  ــل مش ــناختی در مقاب ــی ش ــش ارزیاب ــا افزای ــتاران ب پرس
ازنظــر روان شــناختی پذیراتــر می شــوند و بــه  جــای موضــع 
انفعالــی بــه هنــگام مواجهــه بــا مشــکالت، خــود عامــل و فاعــل 
ــی  ــن وضعیت ــد. چنی ــدام می کنن ــرای حــل مســئله اق هســتند و ب
ــتاران  ــرد را در پرس ــود عملک ــه بهب ــد زمین ــود می توان ــه خ به نوب

ایجــاد کنــد. 
یافته هــای حاصــل از اثــرات غیرمســتقیم نشــان داد کــه اســترس 
شــغلی بــر کیفیــت مراقبــت بــا میانجی گــری ارزیابــی شــناختی و 
ــر غیرمســتقیم استرســور  ــی اث ــود، ول ــادار نب درگیــری شــغلی معن
ــغلی  ــری ش ــری درگی ــا میانجی گ ــت ب ــت مراقب ــر کیفی ــغلی ب ش
منفــی و معنــادار و اثــر غیرمســتقیم استرســور شــغلی بــر کیفیــت 
مراقبــت بــا میانجی گــری ارزیابــی شــناختی مثبــت و معنــادار بــود. 
ــکاران  ــای Zhang و هم ــا یافته ه ــو ب ــش همس ــای پژوه یافته ه
]16[ اســت کــه نشــان دادنــد ارزیابــی شــناختی ارتباط بیــن عوامل 
اســترس زای شــغلی و سالمت روان پرســتاران را واســطه گری کرد. 
پرســتاران بادیــد کل نگــر بــا ارتقــاء توانایــی خــود در شناســایی و 
رفــع نیازهــای همه جانبــه بیمــار، ارائــه مطلــوب مراقبــت مطلــوب 
ــازند  ــر می س ــالمتی را میس ــطح س ــن س ــه باالتری ــتیابی ب و دس
]32[. بــا تائیــد نقــش میانجــی ارزیابــی شــناختی در رابطــه بیــن 
ــر  اســترس شــغلی و کیفیــت مراقبــت، استرســور شــغلی دارای اث
ــج  ــت. نتای ــت هس ــت مراقب ــر کیفی ــی دار ب ــتقیم و معن غیرمس
و   ]33[  Lorente, Vera, & Peiro یافته هــای  بــا  پژوهــش 
Labrague ]34[ بــود. Labrague ]34[ در پژوهشــی بــه مطالعــه 

نقــش میانجــی تــاب آوری در رابطــه بیــن ســالمت روان و رضایــت 
شــغلی پرســتاران در دوران همه گیــری کوویــد 19 پرداختنــد، 
یافته هــا نشــان داد کــه تــاب آوری توانســت رابطــه بیــن ســالمت 

ــد.  ــطه گری کن ــغلی را واس ــت ش روان و رضای

نتیجه گیری
بنابرایــن ازآنجاکــه پرســتاری شــغل پراسترســی اســت و پرســتاران 
ــه  ــان مواج ــی در کارش ــای داخل ــی از تنش ه ــواع مختلف ــا ان ب
ــد در  ــی کــه می توان ــی و بیرون ــا شــناخت عوامــل درون هســتند. ب
کیفیــت خدمــات مؤثــر باشــد، گام مهمــی در جهــت بهبــود کیفیت 
ــن  ــج ای ــود و نتای ــته می ش ــاران برداش ــت از بیم ــات و مراقب خدم
پژوهــش نشــان داد کــه استرســورهای شــغلی، ارزیابــی شــناختی و 
درگیــری کاری متغیرهــای مرتبــط بــا کیفیــت مراقبــت پرســتاران 
ــایی  ــت شناس ــد در جه ــش می توان ــن پژوه ــج ای ــتند. نتای هس
ــن  ــتاران در ای ــت و حــل مشــکالت پرس ــر کیفی ــر ب ــل مؤث عوام

ــد. ــده باش ــوزه کمک کنن ح
ــوان  ــه می ت ــود ک ــه ب ــای مواج ــا محدودیت ه ــر ب ــش حاض پژوه
ــش  ــای پژوه ــی از محدودیت ه ــرد، یک ــاره ک ــواردی اش ــه م ب
شــیوع بیمــاری کرونــا بــود کــه مجبــور بــه اســتفاده از نمونه گیری 
ــق شــبکه های مجــازی  ــن و از طری ــه شــیوه آنالی در دســترس ب
ــه کار  ــزار ب ــن اب ــم. همچنی ــتاگرام بودی ــاپ و اینس ــرام، واتس تلگ
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گرفته شــده در ایــن پژوهــش فقــط پرسشــنامه اســت و اســتفاده از 
یــک ابــزار ممکــن اســت نتوانــد اطالعــات دقیقــی را جمــع آوری 
ــود  ــنهاد می ش ــود پیش ــای موج ــع محدودیت ه ــت رف ــد. جه کن
کــه در آینــده از نمونه گیــری تصادفــی اســتفاده شــود. همچنیــن 
پیشــنهاد می شــود کــه ســایر عواملــی کــه می تواننــد بــر کیفیــت 
مراقبــت کادر درمــان بیمارســتان ها اثرگــذار باشــد، مــورد بررســی 
ــه  ــا توج ــد. ب ــت آی ــه دس ــری ب ــدگاه جامع ت ــا دی ــد ت ــرار گیرن ق
بــه نقــش مهــم پزشــکان و پرســتاران در رســیدگی و مراقبــت از 
بیمــاران، پیشــنهاد می شــود، بــه اهمیــت عوامــل مؤثــر در ایجــاد 
ــایی  ــا شناس ــردد و ب ــتری گ ــه بیش ــاال، توج ــت ب ــت مراقب کیفی
عوامــل مؤثــر بــر آن، در جهــت ارتقــاء ســالمت روانــی و باالبــردن 

ــود. ــته ش ــی برداش ــت قدم های ــت مراقب کیفی

سپاسگزاری
ــرا در گــروه روانشناســی تربیتــی  ــه حاصــل رســاله دکت ــن مقال ای
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بیرجنــد هســت و از دانشــگاه علــوم 
  IR.MUMS.REC.1401.075 شــماره  بــا  مشــهد  پزشــکی 
دریافــت کــرد. بدین وســیله از پرســتاران گــروه نمونــه، بــه خاطــر 
همــکاری صمیمانــه در اجــرای ایــن پژوهــش کمــال قدردانــی و 

ــم. ــگزاری را داری سپاس

تضاد منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را گزارش نکرده اند.
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