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Abstract  
Introduction: Nursing in the oncology ward is associated with various stressors that can affect the psychological 
status of nurses. This study aimed to determine the effect of positive thinking skills training on the happiness 
and resilience of nurses in oncology center in shahid baqaei two hospitals of Ahvaz.
Methods: This quasi-experimental interventional study was performed in 2021. 64 nurses working in five 
oncology wards of Baqaei two Hospitals in Ahvaz were selected by the available sampling method and entered 
the study. Research tools included a demographic questionnaire, Oxford Happiness Questionnaire, Connor 
Resilience, and Davidson CD-RIS. For the experimental group, the intervention including optimism and 
positive thinking skills training (Martin Seligman 1988) was performed in 8 sessions of 45 minutes and a retest 
was performed one week after the intervention.   
Results: There were no statistically significant differences between the two groups in terms of age groups, 
gender, education level, marital status, employment status, work experience, and shift work in the test and 
control groups (P<0.05). The paired t-test showed that there was a significant difference in the resilience score 
of the test group before and after the intervention (P < 0.001), while there was no significant difference in 
the control group (P = 0.053). The independent t-test showed that the two groups did not have a significant 
difference in terms of resilience before the intervention (P = 0.094), while after the intervention, this difference 
was significant (P < 0.001). Also, the paired t-test showed that the happiness score of the test group before and 
after the intervention had a significant difference (P<0.001), and there was also a significant difference in the 
control group (P = 0.028). The independent t-test showed that the two groups had a significant difference in 
terms of the variable of happiness before (P = 0.016) and after the intervention (P < 0.001).
Conclusions: The results of this study showed that the level of happiness and resilience of nurses is enhanced 
by teaching positive thinking skills. Positive Thinking Skills Training is an uncomplicated, low-cost, and 
practicable approach that has been proven to be effective in this study and can therefore be widely used as an 
empowerment program for nursing staff, especially in oncology wards. 
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چکیده 
مقدمــه: پرســتاری در بخــش انکولــوژی بــا عوامــل اســترس زای مختلفــی همــراه اســت کــه مــی تواند وضعیــت روانشــناختی پرســتاران 
ایــن بخــش را متاثــر کنــد. بــر ایــن اســاس مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش مهــارت هــای مثبــت اندیشــی بــر شــادکامی 

و تــاب آوری پرســتاران شــاغل در مرکــز انکولــوژی بیمارســتان شــهید بقایــی 2 اهــواز انجــام شــد.  
روش کار: ایــن مطالعــه مداخلــه ای نیمــه تجربــی در ســال 1399 انجــام شــد. 64  پرســتار شــاغل در 5 بخــش انکولــوژی بیمارســتان 
بقایــی 2 اهــواز بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب و وارد مطالعــه شــدند. ابــزار تحقیــق: شــامل پرسشــنامه هــای دموگرافیــک، 
ــای                  ــارت ه ــوزش مه ــامل آم ــه ش ــون مداخل ــروه آزم ــرای گ ــود. ب ــون CD-RIS ب ــر و دیویدس ــاب آوری کان ــفورد، ت ــادکامي آکس ش
خــوش بینــی و مثبــت اندیشــی )مارتیــن ســلیگمن 1988( در 8 جلســه ی 45 دقیقــه ای انجــام گرفــت و یــک هفتــه بعــد از اتمــام مداخلــه 

آزمــون مجــدد بــه عمــل آمــد. 
ــابقه ی  ــتخدامی، س ــت اس ــل، وضعی ــت تاه ــات، وضعی ــنی، جنســیت، ســطح تحصی ــای س ــروه ه ــر گ ــروه از نظ ــا: دو گ ــه ه یافت
ــی زوجــی نشــان داد نمــره                          ــاداری نداشــتند )P<0/05(. آزمــون ت ــرل تفــاوت آمــاری معن ــت کاری در دو گــروه آزمــون وکنت کاری، نوب
تــاب آوری گــروه آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــاداری داشــت )P>0/001(، درحالــی کــه در گــروه کنتــرل تفــاوت معنــی- 
داری دیــده نشــد )P=0/053(. آزمــون تــی مســتقل نشــان داد دو گــروه از نظــر تــاب آوری در مرحلــه ی قبــل از مداخلــه تفــاوت معنــی 
داری نداشــتند )P=0/094(، در حالــی کــه بعــد از مداخلــه، ایــن تفــاوت معنــادار بــود )P>0/001(. همچنیــن آزمــون تــی زوجــی نشــان 
ــاوت                               ــز تف ــرل نی ــروه کنت ــت )P>0/001(، و در گ ــاداری داش ــاوت معن ــه تف ــد از مداخل ــل و بع ــون قب ــروه آزم ــادکامی گ ــره ش داد نم
معنــی دار بــود )P=0/028(. آزمــون تــی مســتقل نشــان داد دو گــروه از نظــر متغیــر شــادکامی در مرحلــه ی قبــل )P=0/016( و بعــد از 

ــاداری داشــتند. ــاوت معن ــه )P>0/001( تف مداخل
نتیجه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میــزان شــادکامی و تــاب آوري پرســتاران بــا آمــوزش مهــارت هــاي مثبــت اندیشــی 
تقویــت شــده اســت. آمــوزش مهــارت هــاي مثبــت اندیشــی یــک رویکــرد بــدون عارضــه، کــم هزینــه و قابــل اجــرا اســت کــه اثربخشــی 
آن در ایــن مطالعــه مــورد تاییــد قــرار گرفــت و لــذا مــی تــوان از آن بــه صــورت فراگیــر بــه عنــوان یــک برنامــه توانمندســازي بــراي 

پرســنل پرســتاري بــه ویــژه در بخــش هــاي انکولــوژی اســتفاده کــرد.    
 کلیدواژه ها: انکولوژی، پرستاری، تاب آوری، شادکامی، مهارت مثبت اندیشی.
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مقدمه
ــوژي و انجــام مراقبــت هــاي پرســتاري  اشــتغال در بخــش انکول
جهــت بیمــاران ســرطاني بــراي پرســتار تنشــزا اســت، بــه                                                                                           
ــاي  ــش ه ــتاران بخ ــد از پرس ــش از 70 درص ــه بی ــه اي ک گون
انکولــوژي میــزان متوســط تــا ســطوح بــاالي فرســودگي شــغلي 
ــش  ــتاران بخ ــد. پرس ــي کنن ــه م ــي را تجرب ــتگي عاطف و خس
انکولــوژي بــا توجــه بــه شــرایط کاري متفــاوت، تنــش هاي شــغلي 
ــودن ســیر  مضاعفــي را ماننــد مــرگ و میــر بیمــاران، طوالنــي ب
ــه  ــاران از روی ــج بیم ــا و درد و رن ــي داروه ــرات جانب ــاري، اث بیم
هــاي درمانــي در مقایســه بــا پرســتاران شــاغل در بخــش هــاي 

ــد )1(.  ــی کنن ــه م ــر تجرب دیگ
ــاي  ــي ه ــل تنیدگ ــه دلی ــوژي، ب ــتاري بخــش انکول ــط پرس محی
ــه  ــا آن روب ــه ســرطان ب ــا ب ــي کــه بیمــاران مبت جســمي و روان
ــراي  ــردي ب ــه ف ــر ب ــش و منحص ــه ي پرچال ــتند، مجموع رو هس
ــی  ــای روان ــار ه ــته فش ــود و پیوس ــي ش ــوب م ــتاران محس پرس
شــدیدی را پرســتاران شــاغل در ایــن بخــش تجربــه مــی کننــد، 
کــه مــی توانــد موجــب اخــال در امــور زندگــی آنهــا گــردد )2(، 
در صــورت مزمــن شــدن ایــن اختــاالت بــرای فــرد مشــکات 
اجتماعــی، شــخصی، اقتصــادی و روانــی بــی شــماری بــه وجــود 
ــت  ــز اف ــی جســمی و نی ــاد ناتوان ــث ایج ــد باع ــی توان ــده و م آم
ــر  ــاران تاثی ــت از بیم ــت مراقب ــر کیفی ــرد شــود و ب عملکــرد در ف

ــذارد )3(. بگ
نتایــج مطالعــات نشــان دادنــد 7/4درصــد پرســتاران در جهــان هــر 
هفتــه بــه علــت خســتگی روحــی یــا ناتوانــی فیزیکــی ناشــی از 
ــه ی  ــج مطالع ــتا نتای ــن راس ــد )3(. در همی ــی کنن ــت م کار غیب
ــه مشــاغل  ــتاران نســبت ب ــه پرس ــن نشــان داد ک ــو  در ژاپ کاوان
ــد، و  ــرار دارن ــی زا ق ــل تنیدگ ــترین عوام ــرض بیش ــر در مع دیگ
ســامت جســمی و روانــی پرســتاران بــر کیفیــت خدمت رســانی و 
رضایتمنــدی بیمــاران تاثیرگــذار اســت بــه عــاوه، میزان اســترس 
ــاوت  ــر متف ــا یکدیگ ــف ب ــای مختل ــش ه ــا در بخ ــغلی آنه ش
گــزارش گردیــد )4(. در ایــران نیــز تقریبــا یــک چهــارم پرســتاران 
ــد، و فقـــدان  ــج مــی برن ــا کار رن از دردهــای جســمانی مرتبــط ب
تــاب آوري، شــرایط کار پرســتاران بســیار دشـــوار شــده و ســبب 

آســـیب هـــاي روانـــي و زیســـتي در آنان مي شــود )5(.
تــاب آوری فرآینــد یــا توانایــی انطبــاق دادن خــود بــا چالــش هــا 
و تهدیــدات و غلبــه بــر آنهــا مــی باشــد )6(. افــراد و گــروه هــای 
ــای مشــترک  ــی ه ــای از ویژگ ــوع ه ــه مجم ــز ب ــاب آور، مجه ت
هســتند، کــه آنهــا را بــرای غلبــه بــر دگرگونــی هــا و فراز و نشــیب 
هــای زندگــی آمــاده مــی کنــد )6(.  بــا چنیــن دیدگاهــی افــرادی 

کــه تــاب آوری باالیــی دارنــد، موقعیــت تنــش زا را بررســی کــرده 
و ســپس بــا اتخــاذ راه حــل هــای منطقــی، آن موقعیــت هــا را در 
مســیری کــه خــود مــی خواهنــد، هدایــت مــی کننــد. ایــن افــراد 
در چنیــن شــرایطی احســاس خشــنودی، خودبــاوری و اعتمــاد بــه 

نفــس مــی کننــد )7(.
در همیــن راســتا در ایــران نتایــج مطالعــه  حســن زاده پشــنگ و 
ــد  ــی توان ــی م ــل مختلف ــه عوام ــان داد ک ــکاران )1395(، نش هم
ــاب  ــای ت ــت رفتاره ــث تقوی ــوده و باع ــذار ب ــاب آوری اثرگ ــر ت ب
آورانــه در افــراد شــود، هــر چنــد برخــی از ویژگــی هــای مرتبــط 
بــا تــاب آوری بــه صــورت زیســتی و ژنتیکــی تعییــن مــی شــوند 
)8(، امــا مهــارت هــای مربــوط بــه تــاب آوری را مــی تــوان یــاد 
داد و تقویــت نمــود )11-9(. در زمینــه بررســی میــزان تــاب آوری 
ــات مختلفــی انجــام شــده اســت  ــز مطالع ــران نی پرســتاران در ای
ــاب آوری  ــت ت ــکاران )1397( وضعی ــد و هم ــه آفری ــه م در مطالع
ــط  ــطح متوس ــان در س ــی قوچ ــای دولت ــتان ه ــتاران بیمارس پرس
گــزارش شــده اســت )12(. امــروزه بــراي حفــظ و تأمیــن ســامت 
روانــی پرســتاران بــه مقولــه تــاب آوري و شــادکامی توجــه جــدي 
ــای  ــار ه ــاب آوری، رفت ــت ت ــه ایجــاد وتقوی ــا ب ــگاه ه ــده و ن ش
تــاب آورانــه و ارتقــاء شــادکامی در پرســتاران معطــوف شــده اســت 
ــامت  ــتن س ــران داش ــب نظ ــیاری از صاح ــن رو  بس )13(. از ای
روان و شــادکامی را از مهــم تریــن ویژگیهــای کارکنــان بهداشــتی 
ــه  ــات ارائ ــزان خدم ــد در می ــی توان ــه م ــد ک ــی دانن ــی م و درمان
شــده توســط پرســتاران بــه بیمــاران تاثیــر گــذار باشــد، پرســتاران 
همــواره در فضــا حســاس و گســترده حرفــه خــود بــا انتظــارات و 
رفتــار هــای نامعقــول خانــواده هــای بیمــاران، عوامــل فشــار زای 
شــغل پرســتاری دســته پنجــه نــرم مــی کننــد تهاجــم، خشــونت، 
ــتند و  ــا هس ــش ه ــارز چال ــه ب ــاران نمون ــکاری بیم ــدم هم و ع
پرســتاران بــا آن هــا روبــه رو هســتند کــه شــادکامی مــی توانــد 
نقــش بازدارنــده و تعدیــل کننــده در مقابــل ایــن گونــه مســائل و 

مشــکات داشــته باشــد )13(.
شــادکامی مفهومــی اســت کــه بــرای ســامت جســم و روان مهــم 
و حیاتــی بــوده و بــه عنــوان داشــتن رضایــت کامــل و قانــع کننــده 
در زندگــی تعریــف مــی شــود )14(. شــادی عامل مهمــی در زندگی 
اســت کــه از طریــق آن فــرد همیشــه حــس خوبــی دربــاره زندگــی 
خــود و ســایر افــراد خواهــد داشــت. افــراد شــاد، کارآمــدی بیشــتر، 
امیــد باالتــر، موفقیــت تحصیلــی و کیفیــت زندگــی بهتــری دارنــد، 
ــی مثبــت و یکــی از  ــه ی درون ــوان یــک تجرب ــه عن شــادکامی ب
شــاخه هــای ســامت روانــی ناشــی از ارزیابــی شــناختی و عاطفی 
افــراد از زندگــی شــان اســت که مــورد توجه روانشناســان بســیاری 
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در دهــه ی اخیــر قــرار گرفتــه اســت )15(. مطالعــات متعــددی بــا 
هــدف بررســی وضعیــت شــادکامی پرســتاران انجــام شــده اســت. 
در همیــن راســتا نتایــج مطالعــه قضــاوی و همــکاران )1397( در 
بیمارســتان تخصصــی انکولــوژی ســید الشــهداء اصفهــان ، نشــان 
دهنــده ی ســطح متوســط شــادکامی در میان پرســتاران بــود )16(. 
نتایــج مطالعــه ســونگ و همــکاران )2017( در کــره جنوبی  نشــان 
داد کــه وضعیــت شــادکامی در ســطح باالتــر از متوســط بــود )17(. 
مثبــت اندیشــی، ره آورد نوعــی نــگاه افــراد بــه هســتی و پدیــده 
هــای پیرامــون آن اســت و در حقیقــت آینــه ای اســت کــه در آن 
شــیوه بینــش و نگــرش افــراد بــه آفرینــش و آفریــده هــای الهــی 
دیــده مــی شــود مثبــت اندیشــی مســتلزم ایــن اســت، کــه چگونــه 
یــک شــخص پیامدهــا و نتایــج وقایــع زندگــی را ارزیابــی و پیــش 

بینــی مــی کنــد.
ــرات و نقــش هــای مهــم مثبــت اندیشــی، تأثیــری  یکــی از تأثی
اســت، کــه بــر ســامت روان افــراد مــی گــذارد و زندگــی انســان 
ــرار                      ــعاع ق ــت الش ــی تح ــمانی و اجتماع ــی، جس ــر روان را از نظ

ــد )18(.  ــی ده م
در همیــن راســتا ســلیگمن  پــدر علم روان شناســی مثبــت نگر می 
گویــد، ایــن نــوع از روانشناســی، روان شناســی قــرن بیســت و یکم 
اســت، علمــی کــه بــه جــای توجــه بــه ناتوانــی هــا و ضعــف های 
بشــری، روی توانایــی هــای انســان متمرکــز شــده اســت، توانایــی 
ــأله  ــل مس ــدرت ح ــردن، ق ــذت ب ــتن، ل ــاد زیس ــد ش ــی مانن های
ــد )19(. نخســتین کســی  ــی باش ــت اندیشــی م ــبینی مثب و خوش
ــه شــیوه علمــی مطــرح کــرد )ســلیگمن(  ــن مباحــث را ب کــه ای
بــود، در ایــن پژوهــش از محتـــوای آموزشـــی خــوش بینــی مثبت 
اندیشــی ســلیگمن )1988( اســتفاده شــد )19(. عــدم مهــارت های 
ــمی  ــاالت جس ــاد اخت ــث ایج ــد، باع ــی توان ــی م ــت اندیش مثب
ــای  ــه ه ــل هزین ــاغل و تحمی ــرد ش ــرای ف ــترس ب ــی، اس و روان
مســتقیم وغیرمســتقیم بــر فــرد و جامعــه گــردد اســترس شــغلی 
نتایــج منفــی بــراي پرســتاران و بیمـــاران بــه همــراه دارد و باعــث 
نارضایتــی وتغییــر شــغل ،کاهــش کمیــت و کیفیــت مراقبــت هــا 

مــی شــود )20(.   
پرســتاران بخــش هــای انکولــوژی تنیدگــی زیــادی را در کار خــود 
متحمــل مــی شــوند. بــه طوریکــه ارائــه مراقبــت هــای  مختلــف 
ــرای پرســتار  ــه بیمــار ســرطانی و تصمیــم گیــری هــای الزم ب ب
تنیدگــی آور اســت.  بــر ایــن اســاس بایــد بــه رویارویــی پرســتاران 
ــج  ــی و رن ــتردگی تنیدگ ــرطانی و گس ــاران س ــت از بیم ــا مراقب ب
ــتاران  ــی پرس ــت و کاهــش تنیدگ ــای مراقب ــه راه ه ــتاران، ب پرس
ــری  ــه کارگی ــن شــناخت و ب ــق نمــود )18(. بنابرای توجــه و تحقی

مهــارت هــای مثبــت اندیشــی در ارتقــائ ســطح کیفیــت خدمــات 
ــمی و  ــامت جس ــت س ــی وضعی ــت. بررس ــروری اس ــم و ض مه
روانــی پرســتاران در بیمارســتان هــا و توجــه بــه ســامت آنهــا و 
ارزیابــی مشــکات آن هــا باعــث ایجــاد انگیــزه و مداخــات موثــر 
در حفــظ نیــروی انســانی بــه عنــوان مهــم تریــن بخــش ســرمایه 
سیســتم بهداشــتی مــورد توجــه برنامــه ریــزان و مدیــران ســامت 
خواهــد بــود بدیــن ترتیــب برنامــه مداخلــه روانــی آموزشــی مثبــت 
اندیشــی بــر بهبــود کیفیــت کاری، تــاب آوری در شــرایط ســخت 
ــتاران   ــوص در پرس ــه خص ــغلی ب ــودگی ش ــش فرس کاری و کاه
ــد )16(.  ــته باش ــر داش ــد تأثی ــی توان ــوژی م ــای انکول ــش ه بخ
بنابرایــن مــی تــوان آمــوزش مهــارت هــای مثبــت اندیشــی روش 
مناســبی بــرای مداخــات روانــی تربیتــی و مشــاوره ای و درمانــی 
در پرســتاران قلمــداد کــرد. ازایــن رو محققیــن بــرآن شــدند کــه 
ــت  ــای مثب ــارت ه ــوزش مه ــن تاثیرآم ــدف تعیی ــا ه پژوهشــی ب
ــر شــادکامی و تــاب آوری پرســتاران شــاغل در مرکــز  اندیشــی ب

انکولــوژی بیمارســتان شــهید بقایــی 2 اهــواز انجــام شــد.  

روش کار
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و روش گــردآوری                   
داده هــا میدانــی و بــا اســتفاده از پرسشــنامه بــود. ایــن مطالعــه ی 
نیمــه تجربــی در ســال 1399 انجــام شــد. جامعــه آمــاری شــامل  
ــتان  ــوژی بیمارس ــز انکول ــاغل در مرک ــتاران ش ــر از پرس 150 نف
بقایــی 2 بــود، کــه از بیــن آنهــا تعــداد  64 نفــر پرســتار بــه روش 
نمونــه گیــری  در دســترس انتخــاب و وارد مطالعه شــدند و ســپس 
بــه طــور تصادفــی بــا احتســاب 10%ریــزش بــه دو گــروه آزمــون 

ــد.       ــر( تخصیــص یافتن ــرل )32 نف ــر( و کنت )32 نف
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معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل: تمایــل بــه شــرکت در مطالعه، 
ــابقه  ــتن س ــال، نداش ــک س ــل ی ــتاران حداق ــابقه کاری پرس س
بیمــاری روانــی در 6مــاه قبــل از شــروع مطالعــه بــود. و معیارهــای 
خــروج از مطالعــه شــامل: عــدم تکمیــل پرسشــنامه، عــدم شــرکت 

در یکــی از جلســات آموزشــی بــود. 
 ابزار جمع آوری داده ها

ابزارهــای  مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه، شــامل فــرم اطاعــات 
دموگرافیــک، پرسشــنامه شــادکامي آکســفورد  ، پرسشــنامه تــاب 
آوری کانــر و دیویدســون  بــود. فــرم اطاعــات دموگرافیک شــامل 
جنــس، ســن، تحصیــات، وضعیــت تاهــل،  وضعیــت اســتخدامي، 

نوبــت کاری، ســابقه کار پرســتاران بــود.  
پرسشــنامه شــادکامي آکســفورد در ســال 1990 بــا معکــوس کردن 
مــواد پرسشــنامه افســردگي بــک توســط آرجیــل ولو  ســاخته شــده 
اســت ایــن پرسشــنامه 29 مــاده دارد، کــه براســاس طیــف چهــار 
درجــه اي از 1 تــا 4 نمــره گــذاري شــد. حداقــل نمــره هرآزمودنــي 
ــر  ــي باالت ــره آزمودن ــه نم ــن، هرچ ــود. بنابرای ــر 116ب 29 وحداکث

باشــد، نشــانگر شــادکامي باالتــر وي بــود و برعکــس بــود )32(.
ــو ضریــب آلفــاي  روایــي ایــن پرسشــنامه درمطالعــات آرجیــل ول
90 درصــد بــا 347 آزمودنــي، فورنهــام و برونیــک ضریــب آلفــاي 
ــاخ  ــاي کرونب ــب آلف ــوري ضری ــي ون ــا 101 آزمودن ــد ب 87 درص
ــران  ــد. در ای ــت آورده ان ــه دس ــي را ب ــا 180 آزمودن ــد ب 84 درص
علــي پــور ونــور بــاال ضریــب آلفــاي کرونبــاخ 93 درصــد بــا 110 

ــد )32(.           ــه دســت آورده ان ــي را ب آزمودن
ایــن   CD-RIS تــاب آوری کانــر و دیویدســون پرسشــنامه 
پرسشــنامه را کانــر و دیویدســون بــا مــرور منابع پژوهشــی 1979-
199 حــوزه تــاب آوری تهیــه کردنــد. ایــن پرسشــنامه 25 گویه دارد 
و در پرسشــنامه لیکــرت پنــج درجــه ای بیــن صفــر و چهــار نمــره 
گــذاری شــد. صفــر بــرای کامــًا نادرســت، یــک، بــرای بــه نــدرت 
ــرای اغلــب درســت و  ــرای گاهــی درســت، ســه، ب درســت، دو، ب
چهــار، بــرای همیشــه درســت. حداقــل نمــره بــرای ایــن آزمــون 0 
و حداکثــر آن 100 بــود و افــرادی کــه نمــره باالتــر از 60 گرفتنــد، 
جــزء افــراد تــاب آور محســو ب شــدند کانــر و دیویدســون ضریــب 
ــد  ــزارش کردن ــاب آوری را 0/89 گ ــاخ پرسشــنامه ت ــای کرونب آلف

.)20(
 ضریــب پایایــی حاصــل از روش بــاز آزمایی در یــک فاصله 4 هفته 
ای 0/87 بــوده اســت. در اعتبــار خارجــی نمــرات این پرسشــنامه با 
نمــرات پرسشــنامه سرســختی کوباســا همبســتگی مثبــت معنــادار 
ــیب  ــنامه آس ــده و پرسش ــترس درک ش ــاس اس ــرات مقی ــا نم و ب
پذیــری نســبت بــه اســترس شــیهان  همبســتگی منفی معنــاداری 

داشــتند کــه ایــن نتایــج حاکــی از اعتبــار همزمــان این پرسشــنامه 
اســت )21(.   

جهــت کســب روایــی در ایــران، پرسشــنامه حــاوي متــن ترجمــه 
ــاتید  ــر از اس ــار 10 نف ــی در اختی ــن انگلیس ــراه مت ــه هم ــده ب ش
ــوم  ــاي عل ــگاه ه ــی دانش ــت علم ــاء هیئ ــر و اعض ــب نظ صاح
پزشــکی تهــران و علــوم بهزیســتی و توانبخشــی قــرار داده شــد. 
ــی  ــنامه از روای ــن پرسش ــه ای ــان داد ک ــده نش ــت آم ــج بدس نتای
ظاهــری مناســب برخــوردار بــوده و روایــی محتوایــی آن از روش 

ــد )21(. ــن گردی ــه تعیی الوش
بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده کلیــه ســواالت پرسشــنامه تــاب 
آوری کانــر و دیویدســون حداقــل مقــدار CVR قابــل قبــول  0/62 
   CVI ــی ــی محتوای ــاخص روای ــن ش ــد. همچنی ــت آوردن را بدس
بــرای پرسشــنامه مذکــور برابــر  0/84 تعییــن گردیــد. بــرای تعیین 
پایایــی مقیــاس در ایــن پژوهــش از روش آلفــای کرونبــاخ بهــره 

گرفتــه شــد و ضریــب پایایــی 0/94بدســت آمــد )21(.
جلســات مداخلــه بــرای گــروه آزمــون شــامل آمــوزش مهارتهــای 
ــلیگمن 1988( در 8  ــن س ــت اندیشــی )مارتی ــی و مثب ــوش بین خ
ــه  ــت ک ــام گرف ــگر انج ــط پژوهش ــه ای توس ــه ی 45 دقیق جلس
ــاره  ــي درب ــاي منف ــودکار و باوره ــا افکارخ ــنایي ب ــامل: 1. آش ش
خــدا، خــود، دیگــران، زندگــي و آینــده 2. مبــارزه بــا افــکار 
منفــي از طریــق ردیابــي منبــع افــکار، بــه چالــش کشــیدن افــکار 
منفــي و توقــف آنهــا 3. رابطــه بیــن رویدادهــاي ناگــوار، باورهــا 
ــبک  ــنادی و س ــا 4.  اصــاح اس ــي از آنه ــي ناش ــرات خلق و تغیی
ــه  ــه ســبک هــای تبییــن خــوش بینان ــه ب ــد بینان هــای تبییــن ب
)آشــنایی بــا فنــون منحــرف کــردن( 5. تحلیــل توجــه مثــل فنــون 
نــه گفتــن وکــش دوردســت 6. یادگیــري مناظــره باخــود( یافتــن 
ــي  ــر بررس ــیرهاي دیگ ــن تفس ــود، یافت ــیر خ ــراي تفس ــواهد ب ش
ســودمندي باورهــا 7. تقویــت بــاوره اي دینــي، و ایمــان تــوکل بــه 
ــا رویدادهــاي ناگــوار  ــه مقــدرات الهــي در مواجــه ب خداواعتقــاد ب
8. جمــع بنــدي و نتیجــه گیــري بــود. در گــروه کنتــرل هیچگونــه                        
مداخلــه ای توســط پژوهشــگران انجــام نشــد. قبــل و بعــد از انجام 
ــل  ــتاران تکمی ــط پرس ــروه توس ــا در دو گ ــنامه ه ــه پرسش مداخل
شــدند. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری 

ــت.      SPSS نســخه 25 انجــام گرف

تحلیل داده ها 

ــد،  ــداد و درص ــا از تع ــف داده ه ــرای توصی ــر ب ــه حاض در مطالع
میانگیــن و انحــراف معیــار و بــرای تحلیــل داده هــا از آزمــون های 
ــس(  ــز کوواریان ــتقل و آنالی ــی مس ــی، ت ــی زوج ــکوئر، ت )کای اس

ــه شــد.  ــی داری 0/05 در نظــر گرفت اســتفاده شــد. ســطح معن
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مالحظات اخالقی
پژوهــش  در  اخــاق  کمیتــه  تاییــد  بــه  مطالعــه  ایــن 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز بــه شــماره                                          
ــات  ــن ماحظ ــید. مهمتری IR.AJUMS .REC. 1399.763  رس

ــت  ــه معاون ــه ب ــی نام ــه معرف ــامل ارائ ــه ش ــن مطالع ــی ای اخاق
بهداشــتی اســتان، ارائــه  معرفــی نامــه و کســب اجازه  از مســئولین 
مراکــز بهداشــتی درمانــی اهــواز، توضیــح اهــداف پژوهــش بــرای 
پرســتاران و کســب رضایــت نامــه کتبــی از آنهــا جهــت شــرکت 
در مطالعــه، ورود داوطلبانــه بــه مطالعــه، حــق خــروج از مطالعــه در 

ــود.  ــات ب ــدن اطاع ــه مان ــان و محرمان ــر زم ه

یافته ها
ــه   ــوط ب ــی مرب ــد فراوان ــن درص ــش تری ــان داد بی ــا نش ــه ه یافت
گــروه ســنی پرســتاران )35>( ســال بــود. کــه )46/9( درصــد زن، 
)53/1( درصــد مــرد و )71/9 ( درصــد متاهــل بــا ســطح تحصیات 
کارشناســی )62/5( درصــد و وضعیــت اســتخدامی رســمی )37/5( 
درصــد بــا ســابقه ی کاری چهــار ســال بــه بــاال )34/4( درصــد و 

نوبــت کاری )37/5( درصــد بودنــد )جــدول1(.  
بــا اســتفاده از آزمــون کای اســکوئر دو گــروه از نظــر گــروه هــای 
ــت  ــل، وضعی ــت تاه ــات، وضعی ســنی، جنســیت، ســطح تحصی

ــون و  ــروه آزم ــت کاری در دوگ ــابقه ی کاری، نوب ــتخدامی، س اس
کنتــرل تفــاوت آمــاری معنــاداری نداشــتند )P<0/05( )جــدول 1(.  
ــون  ــروه آزم ــاب آوری گ ــره ت ــان داد نم ــی نش ــی زوج ــون ت آزم
 ،)P>0/001( ــت ــاداری داش ــاوت معن ــه تف ــد از مداخل ــل و بع قب
ــده نشــد  ــاوت معنــی داری دی ــرل تف ــی کــه در گــروه کنت در حال
)P=0/053(. آزمــون تــی مســتقل نشــان داد دو گــروه از نظــر تاب 
ــی داری نداشــتند  ــاوت معن ــه تف ــل از مداخل ــه ی قب آوری در مرحل
)P=0/094(، در حالــی کــه بعــد از مداخلــه، ایــن تفــاوت معنــادار 

ــدول 2(. ــود )P>0/001( )ج ب
همچنیــن آزمــون تــی زوجــی نشــان داد نمــره شــادکامی 
ــاداری داشــت  ــاوت معن ــه تف ــد از مداخل ــل و بع ــون قب ــروه آزم گ
)P>0/001(، در گــروه کنتــرل نیــز تفــاوت معنــی دار بــود 
ــر  ــروه از نظ ــان داد دو گ ــتقل نش ــی مس ــون ت )P=0/028(. آزم
متغیــر شــادکامی در مرحلــه ی قبــل )P=0/016( و بعــد از مداخلــه 

)P>0/001( تفــاوت معنــاداری داشــتند )جــدول2(. 
ــره  ــن نم ــن میانگی ــس، بی ــز کوواریان ــون آنالی ــتفاده از آزم ــا اس ب
تــاب آوری و شــادکامی بعــد از مداخلــه در دو گــروه مــورد مطالعــه 
تفــاوت آمــاری معنــی داری وجــود داشــت )P<0/ 001(.  )جــداول 

 .)3،4

 جدول1. مقایسه متغیر های دموگرافیک مورد مطالعه در دو گروه آزمون و کنترل

نام متغیرطبقه بندی )درصد( تعداد )گروه آزمون()درصد( تعداد )گروه کنترل(مقدار احتمال

0/32
12)37/5(
5)15/6(
15)46/9(

9)28/1(
10)31/3(
13)40/6(

25-30
30-35
<35

گروه سنی

0/318)56/3(
14)43/8(

15)46/9(
17)53/1(

زن
جنسیتمرد

0/39)68/8(22
)31/3(10

)62/5(20
)37/5(12

کارشناسی
تحصیاتکارشناسی ارشد

0/09)46/9(15
)53/1(17

)28/1(9
)71/9(23

مجرد
وضعیت تاهلمتاهل

0/88

10)31/3( 
)25(8

7)21/9(
7)21/9( 

)37/5(12
7)21/9(
8)25(

5)15/6(

 رسمی
 پیمانی

شبه پیمانی 
قراردادی

وضعیت استخدامی

0/88

)12/5(4
)25(8
 8)25(

12)37/5(

)15/6(5
)18/8(6

10)31/3( 
11)34/4( 

سال یک
سال دو
سال سه

سال چهار و باالتر

سابقه کاری

0/58
10)31/3(  
10)31/3(  
12)37/5(

)43/8(14
 8)25(

10)31/3( 

صبح
عصر
شب

نوبت کاری
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جدول2: بررسی گویه های تاب آوری و شادکامی در دو گروه آزمون و کنترل

متغیر طبقه بندی
میانگین ± انحراف استاندارد میانگین ± انحراف استاندارد

مقدار احتمال
 گروه کنترل    گروه آزمون

تاب آوری
قبل از مداخله 12/52 ± 57/18 14/17±62/87 0/094
بعد از مداخله       10/81 ±  81/56 13/84±61 < 0/001

مقدار احتمال < 0/001 0/053  

شادکامی
قبل از مداخله 6/43±53/31 7/83±48/87 0/016
بعد از مداخله 12/46±70/40 7/11±51/65 < 0/001

مقدار احتمال < 0/001 0/028  

جدول3. آنالیز کوواریانس تاب آوری قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون، کنترل 

منبع   درجه آزادی مجموع مربعات 
)df( میانگین مربعات آزمون فیشر

)F(
 سطح معنی داری 

)P مقدار(

مدل اصاح شده   13199/250 2  6599/625 128/468 >0/001 
رگرسیون خطی 1920/625 1 1920/625 37/387 >0/001 

تاب آوری
قبل از مداخله   6434/188  1  6434/188  125/247 >0/001 

گروه
)مداخله ،شاهد( 9473/052 1 9473/052 184/401 >0/001 

خطا  3133/687 61 51/372  

جدول 4. آنالیز کوواریانس شادکامی  قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون  وکنترل 

منبع   درجه آزادی مجموع مربعات 
)df( میانگین مربعات آزمون فیشر

)F(
 سطح معنی داری 

 )P مقدار(

2 6092/545 مدل اصاح شده 3046/272 31/403 >0/001 
رگرسیون خطی 2058/750 1 2058/750  21/223 >0/001 

شادکامی
قبل از مداخله  467/545 1 467/545  4/820 0/032

گروه
)مداخله، شاهد( 4232/809 1 4232/809 43/634 >0/001 

خطا  5917/393 61 97/006   

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش مهــارت هــای 
مثبــت اندیشــی بــر شــادکامی و تــاب آوری پرســتاران شــاغل در 
مرکــز انکولــوژی بیمارســتان شــهید بقایــی 2 اهــواز انجــام شــد. 
ــک  ــای دموگرافی ــر متغیره ــروه از نظ ــر دو گ ــش حاض در پژوه
)ســن، جنســیت، ســطح تحصیــات ، وضعیــت تاهــل، وضعیــت 
ــت کاری( در دوگــروه آزمــون و  اســتخدامی، ســابقه ی کاری، نوب

ــد.  ــاداری نداشــتند و همســان بودن ــاری معن ــاوت آم ــرل تف کنت
در تاییــد یافتــه هــای پژوهــش حاضــر مطالعــه  قضــاوی و 
همــکاران، کــه بــا هــدف تعییــن تاثیــر برنامــه آمــوزش شــادکامی 

فوردایــس بــر میـــزان شـــادکامی پرســـتاران در بخـــش هـــاي 
مختلـــف بیمارســـتان تخصصــی و انکولوژی سیدالشــهداء اصفهان 
انجام شــده اســت  مشخص شدکه تفـــاوت معنـــی داري بـــین دو 
گـــروه از نظــــرمشخصات دموگرافیــک وجود نداشــت )16(، که با 

ــج پژوهــش حاضــر مشــابه و همســو اســت.  نتای
ــا  ــه ب ــکاران ، ک ــری وهم ــوش نظ ــه خ ــج مطالع ــن نتای همچنی
هــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش مهــارت هــوش هیجانــی بــر میــزان 
ــی از آن  ــد حاک ــام دادن ــکی انج ــتاران روان پزش ــاب آوری پرس ت
بــود، کــه بیــن متغیــر هــای جمعیــت شــناختی از جملــه جنســیت، 
ــزان  ــت اســتخدام، می ــت تأهــل، وضعی ــی، وضعی ــدرک تحصیل م
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درآمــد  همســان بودنــد ارتبــاط معنــی داری بیــن دو گــروه آزمــون 
ــا نتایــج پژوهــش حاضــر  و کنتــرل مشــاهده نشــد کــه همســو ب

اســت )1(.    
بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده در پژوهــش حاضــر بین نمــره تاب 
آوری گــروه آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــاداری وجود 
ــاب آوری  ــره ت ــش نم ــون افزای ــروه آزم ــه در گ ــت،  بطوریک داش
ــاداری مشــاهده مــی شــود.  ــه گــروه کنتــرل بطــور معن نســبت ب
آمــوزش مثبــت اندیشــی  بعــد از مداخلــه در بدســت آمــدن ایــن 
ــود وضعیــت  ــد و باعــث بهب ــی را ایفــا مــی کن ــج نقــش اصل نتای

تــاب آوری در پرســتاران شــده اســت. 
در تاییــد یافتــه هــای پژوهــش حاضــر اخوتــی و همــکاران مطالعه 
ــر  ــای تفک ــارت ه ــوزش مه ــن  اثربخشــی آم ــدف تعیی ــا ه ای ب
مثبــت در ارتقــای شــادکامی و تــاب آوری نوجوانــان بی سرپرســت، 
ــه هــا نشــان داد کــه آمــوزش مهــارت هــای  ــد. یافت انجــام دادن
تفکــر مثبــت بــه صــورت معنــاداری موجــب ارتقــای میــزان تــاب 
ــج  ــا نتای ــه ب ــی سرپرســت شــد )23(. ک ــر ب ــان دخت آوری نوجوان
پژوهــش حاضــر مشــابه و همســو اســت.همچنین نتایــج مطالعــه 
ــاي  ــوزش مهارته ــه  آم ــان داد ک ــکاران نش ــژاد و هم ــان ن دهق
مثبــت اندیشــي بــر افزایــش ســازگاري دانــش آمــوزان مؤثــر بــوده 
و منجــر بــه بهبــود ســرمایه روانشــناختي در کلیــه مؤلفــه هــاي آن 
شــامل خودکارآمــدي، امیــد، خــوش بینــي و تــاب آوري مــي شــود 

)24(. کــه بــا نتایــج مطالعــه حاضــر  مشــابه و همســو اســت.
ــاب آوري  ــت ت ــوان گف ــی ت ــده  م ــت آم ــج بدس ــن نتای در تبیی
ســازگاري مثبــت در واکنــش بــه شــرایط ناگــوار اســت تــاب آوري 
صــرف مقاومــت منفعــل در برابــر آســیب هــا یــا شــرایط تهدیــد 
ــال و  ــده فع ــارکت کنن ــاب آور، مش ــرد ت ــه ف ــت. بلک ــده نیس کنن
ســازنده محیــط پیرامونــي خــود اســت )22(. تــاب آوري پیامدهــاي 
مفیــد متعــددي را بــه همــراه دارد. پرســتاران بــا تــاب آوري بــاال 
در حرفــه خــود موفــق تــر از ســایرین هســتند. همچنیــن ضعــف 
پرســتار از نظــر تــاب آوري باعــث آســیب پذیــري وي در محیــط 
ــراي فرســودگی شــغلی همــوار مــی  کاري مــی شــود، و مســیر ب
شــود. ایــن در حالــی اســت کــه تفکــر مثبــت و قــدرت تــاب آوري 
ــه و  ــش یافت ــاال ســبب مــی شــود کــه مقاومــت شــخص افزای ب
ــود )29(.  ــی ش ــم م ــغلی ک ــودگی ش ــا فرس ــه وي ب ــزان مواج می
آمــوزش مهــارت هــای تفکــر مثبــت بــه فــرد کمــک مــی کنــد، 
ــترس  ــی، اس ــود و خودکنترل ــه خ ــه ب ــش توج ــق افزای ــا از طری ت
ــه  ــی تجرب ــارهای محیط ــل و فش ــا عوام ــه ب ــری را در مواج کمت
کننــد، بــا ایــن عوامــل بــه طــور مؤثــر کنــار بیاینــد تــا در نهایــت 

ــد )23(.   ــش یاب ــا افزای ــاب آوری آنه ت

بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش حاضــر بیــن نمــره  
شــادکامی گــروه آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــاداری 
وجــود داشــت، بطوریکــه در گــروه آزمــون افزایــش نمره شــادکامی 
نســبت بــه گــروه کنتــرل بطــور معنــاداری مشــاهده شــد. در تأییــد 
ــژاد  ــه گل محمــدی ن ــج مطالع یافته هــای پژوهــش حاضــر،  نتای
ــن اثربخشــي آمــوزش  ــا هــدف تعیی بهرامــی و همــکاران  کــه ب
مهــارت هــاي مثبــت اندیشــي بــر شــادکامي و ســازگاري اجتماعي 
دانــش آمــوزان دختر دبیرســتاني شــهر مهربــان انجام دادند، نشــان 
داد بیــن میانگیــن شــادکامي و ســازگاري اجتماعــي دو گــروه بعــد 
ــت  ــوان گف ــي ت ــن م ــي داري دارد. بنابرای ــاوت معن ــه تف از مداخل
ــزان  ــش می ــت اندیشــي ســبب افزای ــاي مثب ــارت ه ــوزش مه آم
شــادکامي و ســازگاري اجتماعــي دانــش آمــوزان مــي شــود)25(. 
کــه بــا نتایــج پژوهــش حاضــر مشــابه و همســو اســت. همچنیــن 
اخوتــی و همــکاران نتایــج پژوهــش حاضــر را تاییــد مــی کننــد و 
بیــان کردنــد کــه مثبــت اندیشــی موجــب ارتقــاء میــزان شــادکامی 

در افــراد مــی شــود )23(. 
ــن  ــه اولی ــت  ک ــوان گف ــی ت ــده  م ــت آم ــج بدس ــن نتای در تبیی
ــر  ــی تفک ــت وقت ــت اس ــر مثب ــتن ،تفک ــادی شادزیس ــه ش الزم
انســان منفــی باشــد احســاس نیــز منفــی مــی شــود و بــا تفکــر و 
احســاس منفــی عملکــرد منفــی از انســان ســر مــی زنــد، نگــرش 
افــراد نقــش قابــل ماحظــه ای در ســطح  شــادکامی و تــاب آوری 
آنــان دارد و مــی تــوان از طریــق افزایــش دانــش، موجبــات تغییــر 
نگــرش افــراد را فراهــم کــرد و در نتیجــه ســبب تقویــت روحیــه 
ــد  ــوزش از کارآم ــد )26(. آم ــان ش ــاب آوری در آن ــادکامی و ت ش
تریــن راهکارهــای افزایــش دانــش و آگاهــی پرســتاران در نتیجــه 
تغییــر در نگــرش آنــان اســت القــای نگــرش هــای مثبت اندیشــی 
در ایــن افــراد مــی توانــد وضعیــت روانــی آنــان را تحــت تاثیــر قرار 
داده وموجــب بهبــود رفــاه روانــی و بــه دنبــال آن افزایــش رضایــت 

شــغلی و ارتقــاء کیفیــت مراقبــت هــای درمانــی شــود )28(.
ــود شــامل شــیوع  ــه رو ب ــی روب ــا محدودیــت های ــن مطالعــه ب ای
ــاران و  ــاعد بیم ــی نامس ــی و روان ــرایط روح ــا و ش ــاری کرون بیم
ــک  ــط در ی ــر فق ــش حاض ــرای پژوه ــن اج ــتاران و همچنی پرس
ــر  ــن تاثی ــت و همچنی ــوده اس ــواز(، ب ــهر )اه ــتان و در ش بیمارس
پذیــری متغیرهــای تحقیــق، ممکــن اســت بــا نتایــج در شــهرهای 

ــم را نداشــته باشــد.   ــت تعمی ــاوت و قابلی دیگــر متف

نتیجه گیری 
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میــزان شــادکامی و تــاب آوري 
پرســتاران بــا آمــوزش مهــارت هــاي مثبــت اندیشــی تقویــت شــد. 
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ــدون  ــرد ب ــک رویک ــی ی ــت اندیش ــاي مثب ــارت ه ــوزش مه آم
ــه اثربخشــی آن در  ــرا اســت ک ــل اج ــه و قاب ــم هزین عارضــه، ک
ــوان از آن  ــی ت ــذا م ــت و ل ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــه م ــن مطالع ای
بــه صــورت فراگیــر بــه عنــوان یــک برنامــه توانمندســازي بــراي 
پرســنل پرســتاري بــه ویــژه در بخــش هــاي انکولــوژی اســتفاده 

کــرد. 

سپاسگزاری
ایــن مطالعــه حاصــل از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد بــا شــماره 
ــم  ــد. تی ــی باش ــتاری م ــته روان پرس ــرح )U-99307( در رش ط

ــرم  ــت محت ــود را از معاون ــکر خ ــی و تش ــب قدردان ــق مرات تحقی
پژوهشــی دانشــکده علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز و 
ــت  ــات مراقب ــز تحقیق ــرم پژوهشــی دانشــگاه، مرک ــت محت معاون
پرســتاری در بیمــاری هــای مزمــن، پرســتاران شــاغل در مرکــز 
ــن  ــه موجــب انجــام ای ــواز ک ــی 2 اه ــتان بقای ــوژی بیمارس انکول

ــی دارد. ــام م ــد اع ــه گردیدن مطالع

تضاد منافع
در این مطالعه هیچ گونه تضاد منافعی وجود نداشت.
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