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   چکیده 

 باپرستاران    ی زندگ   ت ی ف ی ک با    ی سالمت   ی نگران   و   کرونا   اضطراب   بررسی رابطه   حاضر   پژوهش   از   هدف 
 دولتی  های بیمارستان   در   شاغل   زن   پرستاران   تمامی   شامل   آماری   جامعه   بود.   آوری تاب   ی گر ی انج ی م 

 در  گیری نمونه   روش   با   پرستار   250 تعداد   (. 320)   بود   1400  سال  اول   ماه   شش   در   اهواز   شهر   کرونایی 
 گرفت. قرار انآن  اختیار در آنالین  های ه نام پرسش   آپ، واتس  مجازی   شبکه  از  استفاده با  و انتخاب  دسترس 
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  آوری تاب ه  نام پرسش   و ،  ( 1994)   دیویس   و   ولز   سالمتی   نگرانی   مقیاس   ، ( 1399)   همکاران   و  علیزاده   کرونا 
 و  تجزیه   مورد   ساختاری   معادالت   الگویابی   از   استفاده  با  ها داده   شد.   استفاده   ( 2003)   دیویدسون   و  کانر 

 گرفت.  قرار   بررسی   مورد   استراپ بوت   روش   طریق   از   غیرمستقیم   اثرات   ، چنین هم   گرفتند.   قرار   تحلیل 
 بر   سالمتی  نگرانی ، ( < 0/ 01  ، = -0/ 35)   آوری تاب   بر   کرونا   اضطراب   مستقیم   مسیرهای   که   داد  نشان  نتایج 
  بر   آوری تاب   و   ( < 0/ 05  ، = -0/ 11)   زندگی   کیفیت   بر   کرونا   اضطراب   ، ( < 0/ 05  ، = 0/ 20)   آوری تاب 

 کیفیت   بر  سالمتی   نگرانی  مستقیم   مسیر  حال،   این  با  هستند.   دار معنی   ( < 0/ 01  ، = 0/ 58)   زندگی   کیفیت 
 از  زندگی   کیفیت   بر   کرونا   اضطراب   غیرمستقیم   اثر   ، چنینهم   نبود.   دار معنی   ( > 0/ 05  ، = 0/ 03)   زندگی 
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  دار معنی   آوری تاب   طریق   از   زندگی  کیفیت   بر   سالمتی   نگرانی   غیرمستقیم   اثر   نیز   و   آوری تاب   طریق 
بر  تأثیر نامطلوب    به   توجه  با   (،. < 0/ 01بوده)   کیفیت  و   آوری تاب اضطراب و نگرانی نسبت به سالمتی 

 مدیریت اضطراب و نگرانی در حوزه سالمتی جهت  در  هایی آموزش  که  شود می  پیشنهاد   ، پرستاران  زندگی 
 شود.  انجام 

 

آوری تاب  ی،سالمت ینگران ،کرونا اضطراب ،یزندگ تیفیک  :واژگان   کلید 

 

 مقدمه
 کااار گااروه و درمااان گروه ترینبزرگ جزء پرستاران گروه شغلی، مختلف هایگروه  بین  از

 و  بیمارسااتانی  خاادمات  کیفیاات   آنان،  مشارکت   بدون  که  هستند  بهداشتی  هایمراقبت   بخش  در

 کاااری  سخِت  شرایط  و  شغلی  مشکالت  دلیل  به  پرستاران  .یافت   نخواهد  بهبود  بیمار  از  مراقبت 

 تحت  نیز راها آن زندگی کیفیت  تواندمی نهایت در که  کنند،می  تجربه  را  شغلی  استرس  بیشترین

 (.) دهد  قرارتأثیر 

 کااه نمااوده ایجاااد مخرباای  و  زیاااد  روانی  بار  ،19-کووید  شرایط  از  ناشی  اضطراب  و  ترس

 بااا مبااارزه در بدن توان کاهش  و  ایمنی  سیستم  تضعیف  روانی،  هایناهنجاری  به  منجر  تواندمی

) شااود ( ... و پزشااکان پرستاران،) درمان تیم جمله از جامعه افراد در هایبیمار

 خااط در گروه اولین عنوان به و هستند درمان تیم در مراقبت  اصلی عنصر پرستاران (.

 دلیاال بااه کرونااا با مرتبط هایبخش پرستاران دارند. حضور 19-کووید پاندمی  با  مواجهه  مقدم

 آلااوده  و  شاادن  آلوده  خطر  ،95  ماسک  از  استفاده  سنگین،  محافظتی  هایلباس  کاری،  ماهیت 

 و  شااناختیروان  اخااتالالت  بااروز  بااه  منجاار  تواندمی  که  هستند  خطر  معرض  در  دیگران  کردن

 (.) شودها آن در زندگی  کیفیت  سطح  کاهش

  نظیر   متعددی   و   مهم   عوامل   که   است   چندبعدی   مفهوم   یک (  )   زندگی   کیفیت 

)   دارد تأثیر    آن   بر   اجتماعی   ارتباطات   و   فردی   عقیده   روانی،   جسمی،   وضعیت 

  درك   با    که   است   انسانی   هر   عینی   نیازهای   از   ای دامنه   زندگی،   کیفیت   (. 

   نیست،   بیماری   فقدان   معنای   به   و   آید می   دست   به   بودن   خوب   احساس   از   وی   شخصی 

  است   انی رو   و   عملکردی   اجتماعی،   روانی،   متعدد   های زمینه   در   بودن   خوب   احساس   معنای   به   بلکه 
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  کیفیت   (   ( ) )   جهانی   بهداشت   سازمان   (. ) 

  استانداردها   اهداف،   ها، ارزش   زندگی،   از   فرد   هر   درك   را   آن   و   داند می   چندبعدی   مفهومی   را   زندگی 

  و   اهداف   شخصی،   عقاید   هیجانی،   ضات تعار   امنیت،   احساس   است.   کرده   تعریف   فردی   ئق ال ع   و 

  احساس   یا   بودن   خوب   احساس )   خود   از   فرد   درك   نوع   تعیین   در   همگی   ها، ناکامی   تحمل   میزان 

   (. )   د دارن تأثیر    ( ناخوشی 

  در   پزشاکی   کادر  و  افاراد   توساط   کاه  اسات   رایاج   منفای  احسااس   یاک   ( )   اضطاراب 

  های بررساای   (. )   شااود می   تجربااه   عفوناای   هااای بیماری   گیااری همه   بااروز   هناگام 

  کارکنااان   مثااال،   عنااوان )بااه   ویااروس   کرونا   به   ابتال   مسااتعد   افااراد   روی   باار   گسااترده   و   اخیاار 

  عموماای   اضطااراب   ، 50/ 7  افساردگی   درصاد،   73/ 4  را   زا آسایب   اساترس   شایوع   میازان   پزشااکی(، 

  شاایوع   اولیااه   مرحلااه   در   (. )   دادنااد   گاازارش   درصااد   36/ 1  خواباای بی   و   44/ 7

  تااا   شاادید   را   شااناختی روان تأثیر    دهندگان پاسااخ   از   نیماای   از   بیااش   چیاان،   در   کروناویااروس 

)   کردنااد   گاازارش   شاادید   تااا   متوسااط   اضطااراب   سااوم   یااک   حاادود   و   متوسااط 

  افزایاش   و   اضطاراب   باا   گیار همه   هاای بیماری   بیاان   روشنی   ارتباطااات   قبلاای   هااای یافته   (. 

  و   سااانحه   از   پااس   اسااترس   تی، الم سا   اضطااراب   آلودگاای،   هااای نگرانی   اساترس،   عالئام 

  باار   پژوهشاای   در   (  )   (. )   اساات   داده   نشااان   را   خودکشاای 

  عالئام  پژوهاش   در  کنندگان شارکت  اکثار  کاه  دادناد   گاازارش  بهداشاات  مراقباات  کارکنااان  روی 

  هنااگام  در  افااراد  از   زیاادی   تعاداد   و   دادناد  نشاان  را  پریشاانی   و  خوابای بی  اضطاراب،   افساردگی، 

  کنناد. می   تجرباه   بالینای   نظار   از   توجهای   قابل   اضطااراب   و   تاارس   عفوناای،   بیماااری   شاایوع 

  عفوناات   بااه   مبتالاا   افااراد   شناسااایی   بااه   مربااوط   اقدامااات   باه   زیاادی   توجاه   اگرچاه 

  بیمااری  ایان تأثیر    تحات   افاراد  روان   ساالمت   نیازهاای  شناساایی   اماا   اسات،   شاده  کروناااویاروس 

 (. )   اسات   شاده   گرفتاه   نادیاده   گیار همه 

های جسمانی، مشغولی دارای جنبه( نوعی نگرانی و دلنگرانی سالمتی )

های مرتبط با سالمتی خود و یا حتی دیگران  روانی و اجتماعی است که افراد درباره موضوع

های روانی از افزایش احتمال بروز اختالل (. نگرانی سالمتی باعث  )  دارند

روان خدمات  از  استفاده  افزایش  و  افسردگی  اضطراب،  درمانی  جمله  و  بهداشتی  شناختی، 

 (. ) شودیم
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  فرد   که  روانی  و   فردی  های ظرفیت   به  ویژه   نگاه  پرستاری  شغل  زایشتن  ماهیت   به   توجه  با

  در  حتی  و   نشود  دیدگیآسیب   دچار   و   نموده   مقاومت  دشوار  شرایط   در  بتواندها  آن  کمک   به

  اهمیت  ببخشد  ارتقاء  شخصیتی  لحاظ  از  را  خود  بحرانی،  یا  آفرینمشکل  شرایط  چنین  تجربه

  شرایط   در  که   انسان  هایتوانایی  ترینمهم  از  یکی   (. )  دارد

 و   شده  زاتنش  و  خطر  عوامل  و  تغییرات  با  مؤثر  سازگاری  باعث   روانی  فشارهای  و  سخت 

)  دباشمی  ()  آوریتاب  است،  تمشکال  برابر  در  مقاومت   جهت   در  عاملی

  با   خود  دادن  انطباق  توانایی  یا  فرایند  را  آوریتاب    ()  .(

 آور،تاب  ایه گروه  و  افراد  که  داردمی  بیان  وی  .داندمیها  آن  بر  غلبه  و  هاتهدید  و  هاچالش

  فراز  و  ها دگرگونی  بر   غلبه   برای  راها  آن  که   هستند  مشترك   یا هویژگی  از  ای مجموعه  به   مجهز

 . کندمی  آماده زندگی هاینشیب  و

  اتخاذ  با  سپس  و  بررسی   را   زا تنش   موقعیت  دارند،   یی ال با  آوری تاب   که  افرادی  دیدگاهی   چنین   با 

  در   افراد   این   کنند. می   هدایت   خواهند، می   خود   که   مسیری   در   را   ها موقعیت   آن   منطقی،   های حل راه 

   . ( )   کنند می   نفس   به   اعتماد   و   خودباوری   خشنودی،   احساس   شرایطی   چنین 

   غلبه   جانکاه،   فشارهای   یا   بالیا   با   مواجهه   در   انسان   تطابق   قابلیت   به   آوری تاب   دیگر   تعریف   در 

  نیست   ثابت   حالت   یک   آوری تاب   . شود می   ق اطال   تجارب   آن   وسیله   به   شدن   تقویت   حتی   و   یافتن 

  پویاست   فرایندی   عوض   در   نیست.   هم   گذرا   ای   پدیده   و   باشد   داشته   وجود   فرد   در   ذاتی   طور به   که 

)   یابد   پرورش   افراد   اکثر   در   تواند می   که 

  برابر   در   پایداری   عنوان به   را   آوری تاب     ( )   (. 

  موجب   که   دانند می   محیط   در   فرد   سازنده   و   فعال   شرکت   چنین هم   و   تهدیدکننده   شرایط   یا   ها آسیب 

  و   بینی خوش   واقع   در   شود می   زا تنش   شرایط   در   روانی –زیستی   تعادل   برقراری   در   فرد   توانمندی 

)  شود  پرستاران  مدی آ خودکار   و   زندگی  کیفیت  بهبود  باعث  تواند می   آوری تاب 

 ) . 

 ناشاای  تلفات  میزان  و  جهان  سطح  در  19-کووید  بیماری  شیوع  گستردگی  سطح  به  توجه  با

 بااا  مقابله  اول  خط  در  قرارگیری  دلیل  به  درمانی  و  بهداشتی  هایمراقبت   کارکنان  بیماری،  این  از

 و  شااناختیروان  اخااتالالت  بااروز  معاارض  در  بیشااتری  امکااان  با  سایرین  به  نسبت   بیماری  این

 طاای در چااین کشور در پزشکی پرسنل روی بر که مقطعی مطالعه یک در  دارند.  قرار  اضطراب

 614 بااین از که دهدمی  نشان  شده  انجام  2021  فوریه  بیستم  تا  فوریه  دهم  در  19-کووید  انتشار
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 میزان  بین  این  در  داشتند.  19-کووید  به  آلوده  بیمار  با  مستقیم  تماس  نفر  162  حدود  پرسنل  نفر

 91/ 6  خفیااف،  اضااطراب  افااراد  درصااد  61/ 91  کااه  بااود  درصااد  62/ 1  حاادود  اضطراب  شیوع

 در (.) اناادکرده تجربااه شدید اضطراب درصد 1/ 71 حدود و متوسط اضطراب

 انتشااار طاای در چااین ووهااان در بیمارستانی پرستاران و پزشکان روی  بر  که  دیگر  بررسی  یک

 از  باااالیی  درجااه  پزشااکی  هااایمراقبت   کارکنان  که  دهدمی  نشان  شده  انجام19-کووید  بیماری

 ماالأت  قاباال  کتااهن  .کنندمی  تجربه  را  (درصد  44/ 1)  اضطراب  و  (درصد  11/ 4)  افسردگی  عالئم

  19-کوویااد   به   آلوده   بیماران   با   مستقیم   تماس   در   افراد   تحقیق   این   از   آمده دست به   نتایج   اساس   بر   اینکه 

  کااه   آنجااا   ز ا   . ( )   انااد کرده   گزارش   را   شده   ذکر   شناختی روان   عالئم   از   باالتری   میزان 

  ایاان   کاری   بازده   و   ی ژ انر   کاهش   و   پرستاران   روحی   و   جسمی   مت ال س   افتادن   خطر   به   ب سب   اضطراب 

  ناپااذیری جبران   تبعات   و   شده   پرستاری   صحیح   های مراقبت  ارائه  عدم  به  منجر  تواند می  شود، می  افراد 

  متی، ال ساا   بااا   ماارتبط   هااای نگرانی   و   زندگی   کیفیت   چنین هم   باشد.   داشته   همراه   به   بیماران   و   فرد   برای 

  ارائااه  مطالعااات  نتااایج  اساس  بر  بنابراین  . باشد  پرستاران  روحی  و  جسمی  وضعیت  نمایانگر  تواند می 

  بااا   مواجااه   در   پزشااکی   هااای مراقباات   کارکنااان   روان   سااالمت   حفظ   و   رسیدگی   رسد می   نظر   به   شده 

  در   اساات.   برخااوردار   باااالیی   بساایار   اهمیاات   از   19-کووید   بیماری   چنین هم   و   مسری   عفونی   ی بیمار 

  ی نگراناا   و   کرونااا   اضااطراب   بااین   آیا   که   است   سؤال   این   به   پاسخگویی   دنبال   به   حاضر   پژوهش   نتیجه 

   ( 1  )شکل   ؟ دارد   وجود  رابطه  ی آور تاب   ی گر ی انج ی م   ا توجه به ب   پرستاران  ی زندگ   ت ی ف ی ک  با  ی سالمت 
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 روش 

 گیری نمونه  روش و  نمونه آماری،  جامعه

 ساااختاری معااادالت الگویااابی طریااق از همبسااتگی نااوع  از  توصیفی  حاضر  پژوهش  طرح

 ارجاااعی هایبیمارسااتان  در  شاااغل  زن  پرستاران  تمامی  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  .است 

 سااازمان اساااس باارهااا آن  تعااداد  کااه  بااود  1400  سال  اول  ماه  6  در  اهواز  شهر  کرونایی  دولتی

 هایبیمارسااتان  )شامل  دولتی  بیمارستان  چهار  در  نفر  320  حدود  شاپور  جندی  دانشگاه  مرکزی

 حااداقل کااه ایاان بااه توجااه با بود. اهواز  شهر  الزهرا(  فاطمه  و  امیرالمومنین  رازی،  خمینی،  امام

 بااا نمونه حجم لذا است، نفر 200  ساختاری  معادالت  و  همبستگی  هایپژوهش  در  نمونه  حجم

 نفاار  250  اساس،  این  بر  شد.  گرفته  نظر  در  نفر  250  نمونه،  حجم  ریزش  احتمال  گرفتن  نظر  در

 در گیرینمونااه روش از اسااتفاده با اهواز شهر هایبیمارستان عفونی  هایبخش  زن  پرستاران  از

 اختیار  در  آنالین  هایهنامپرسش  لینک  آپواتس  مجازی  هایشبکه  طریق  از  و  انتخاب  دسترس

گیری نمونه  امکان  شد،  انجام  کرونا  پاندمی  دوان  در  پژوهش  کهاین  به  توجه  )با  گرفت   قرار  آنان

 تحصاایالت سااطح نظر از شد(. انجام دسترس در صورتبهگیری نمونه نتیجه  در  نبود؛  تصادفی

 ارشااد  کارشناساای  نفاار  108  درصااد(،  53/ 6  )  کارشناسی  نفر  134  پژوهش،  در  کنندگانشرکت 

 یعناای  افااراد  اکثریاات   ،چنینهم  بودند.  درصد(  3/ 2)  دکترا  مدرك   دارای  نفر  8  و  درصد(  43/ 2)

 .بودند  سال 31-35 سنی  گروه در  کنندگان  شرکت  از درصد  36/ 8

 

 پژوهش   ابزار 

)   بهداشاات   ی جهااان   سازمان   ی زندگ   ت ی ف ی ک ه  نام پرسش 

  برخاای   ادغااام   از   بعااد   که   است   زندگی   کیفیت ه  نام پرسش   کوتاه   فرم   ه، نام پرسش   این   : ( 

ه  نام پرسااش   ایاان   . اساات   گویااه   26  شامل   و   شده   تدوین   ، آن   های گویه   از   تعدادی   حذف   و   ها حیطه   از 

  از   آزمااودنی   زناادگی   کیفیت   1  گویه   در   سنجد. می   ای درجه پنج   رت ک ی ل   مقیاس   با   را  آزمودنی  وضعیت 

  گااذاری   نمااره   معکااوس   صااورت به   9  ، 8  ، 7  ، 6  ، 5  هااای گویه   است.   گسترده   5=   اصاًل  تا   1  بد=   بسیار 

  بساایار   تا   1  =   بد   بسیار   از   15  گویه   ، 5=   کاماًل  تا  1=  اصاًل از  14 تا  10 های گویه  پاسخ  دامنه  شوند. می 

  هرگااز   تا   1=   همیشه   از   26  گویه   و   5=   راضی   تا   1  =   ناراضی   بسیار   از   25  تا   16  های گویه   ، 5  =   خوب 
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  نمااره   باالترین   و   26  آورد   دست ه ب   تواند می   فردی   هر   که   ای نمره   کمترین   نهایت در   هستند.   پراکنده  5= 

  ( )   دارد.   باااالتر   و   بهتاار   زناادگی   کیفیاات   از   نشااان   بیشااتر   نمره   که   است   130

  و   0/ 80  محاایط   سالمت   ، 0/ 81  روانی   سالمت   ، 0/ 82  جسمانی   سالمت   برای   را   کرونباخ   ای ف آل   ضریب 

  روایاای   و   افتراقاای   روایی   روش   دو   از   استفاده   با   ار ز اب   این   روایی   . کردند   گزارش   0/ 68  اجتماعی   روابط 

  بااا   پااژوهش   ایاان   در   زناادگی   کیفیت ه نام پرسش  پایایی  مقدار  . شد  گزارش  قبول  قابل  و  بررسی  سازه 

   آمد. دست ه ب  0/ 73  کرونباخ  آلفای  ضریب   از   استفاده 

  توسااط کرونااا اضااطراب مقیاااس :() کرونااا اضااطراب اسیاا مق 

 از اسااتفاده بااا هاگویااه و اساات  گویااه 18 دارای اباازار این شد. ساخته  ()

 مجمااوع  بااا  اباازار  نمره  و  گذارینمره  =همیشه(3  تا  =هرگزصفر)  ایگزینه  چهار  لیکرت  مقیاس

 از حاااکی باااالتر نمااره و اساات  54 تااا صفر بین نمرات دامنه لذا  شود،می  محاسبه  هاگویه  نمره

 بااا آن پایااایی و تأییاادی عاملی تحلیل روش با ابزار سازه روایی باشد.می بیشتر کرونا  اضطراب

 مقیاااس پایایی پژوهش این در () شد گزارش 0/ 92 کرونباخ آلفای روش

  آمد. بدست   0/ 86  برابر کرونباخ آلفای  ضریب  از  استفاده  با  کرونا اضطراب

 سااالمتی نگراناای مقیاااس :() یسالمت ینگران اسیمق خرده

 شد. ساخته   توسط که است  اضطرابی افکار مقیاس هایمؤلفه از یکی

 =کااامال1) ایگزینااه چهااار لیکاارت مقیاااس استفاده با هاپاسخ و است  گویه 7  دارای  مؤلفه  این

 نمااره و اساات  28 تااا 7 بااین  نمرات  دامنه  لذا  شوند،می  گذارینمره  موافقم(  =کامال4  تا  مخالفم

 ضریب   از  استفاده  با  سالمتی  نگرانی  مؤلفه  پایایی  باشد.می  بیشتر  سالمتی  نگرانی  از  حاکی  باالتر

 از اسااتفاده بااا سااالمتی نگراناای مؤلفه پایایی پژوهش  این  در  شد.  گزارش  0/ 89  کرونباخ  آلفای

 شد.  محاسبه 0/ 71  کرونباخ آلفای  ضریب 

 اسااتفاده با آوریتاب متغیر :() یآورتاب مقیاس

 باار مشتمل مقیاس این است. شده سنجیده  () آوریتاب مقیاس از

 تحماال  منفی/   غرایز  به  اعتماد  گویه(،  8)  فردی  شایستگی  از  تصور  عد،بُ  پنج  که  است   گویه    25

 راتیتأث  و  گویه(  3)  نترلک   گویه(،  5)  منیا  روابط  و  رییتغ  مثبت   رشیپذ  گویه(،  7)  منفی  عاطفه

 یانااهیگز  پاانج  کرتیل  فیط  کی  در  مقیاس  نیا  یگذارنمره  .ردیگ یم  بر  در  را  گویه(  2)  یمعنو 
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 0-100  نیب  دامنه  آوریتاب  مقیاس  یکل  نمره  .باشدیم  (4درست=  شهیهم  تا  0=نادرست   الکام)

 یآلفا  ب یضر  .است   ترباال  یآورتاب  دهنده  نشان  اسیمق  نیا  در  ترباال  نمرات  و  ردیگ یدربرم  را

 ایاان در .() اساات  شااده گزارش 0/ 87 انیدانشجو  در اسیمق نیا کرونباخ

 شد. محاسبه  0/ 82 کرونباخ آلفای  ضریب  از  استفاده  با آوریتاب مقیاس  پایایی پژوهش،

 

 هایافته
  نشان   1  جدول  در  حاضر   پژوهش  متغیرهای  معیار  انحراف  و  میانگین  همبستگی،  ضرایب

 است.  شده داده

 

±

±

±

±

±

 افزارنرم از استفاده با ساختاری معادالت  الگویابی  روش  پیشنهادی،  الگوی  ارزیابی  منظور  به

 هااایداده کااهاین از اطمینااان جهت  الگو، آزمون از پیش گرفت. قرار  استفاده  مورد  ،

 بررساای  بااه  کنند،می  برآورد  را  ساختاری  معادالت  الگویابی  زیربنایی  هایمفروضه  پژوهش  این

 رفته،  دست   از  هایداده  شامل  ساختاری  معادالت  مفروضه  چهار  منظور  بدین  شد.  پرداختهها  آن

 بااه توجااه بااا گرفتند. قرار بررسی  مورد  چندگانه  خطیهم  و  بودن  نرمال  پرت،  هایداده  بررسی

 نیااز  پرت  هایداده  و  نداشت   وجود  ایرفته  دست   از  داده  گونههیچ  ها،هنامپرسش  آنالین  اجرای

 از نفاار 7 بااه مربااوط هایداده داد  نشان  نتایج  که  شدند  بررسی  ماهاالنوبیس  فاصله  از  استفاده  با

 منظااور بااه شاادند. حااذف نهایی تحلیل از  تعداد  این  و  دارند  قرار  پرت  محدوده  در  هاآزمودنی

 مفروضااه  بررساای  منظااور  بااه  و  کشاایدگی،  و  کجاای  هااایآماره  از  بودن  نرمال  مفروضه  بررسی

 حاااکی  نتااایج  که  شد  استفاده  واریانس  تورم  عامل  و  ابهام  تحمل  هایآماره  از  چندگانه  خطیهم

 پیشاانهادی، الگااوی ارزیااابی جهاات  ادامااه، در بااود.  نظاار  مااورد  هایمفروضااه  بااودن  برقرار  از
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 داده نشااان 2 جاادول در نهایی و پیشنهادی الگوی  نتایج  شد.  بررسی  آن  برازندگی  هایشاخص

 است. شده

 

 

 مطلااوبی  برازناادگی  از  پیشاانهادی  الگااوی  باارازش  هایشاخص  ،2  جدول  نتایج  به  توجه  با

 مسااتقیم  مساایر  حااذف  طریااق  از  و  نهااایی  الگااوی  در  تاارمطلااوب  برازناادگی  بودند.  برخوردار

، 1/ 00، 0/ 001) شااد حاصاال زناادگی، کیفیاات   بااه  سالمتی  نگرانی  دارغیرمعنی

00 /1  ،00 /1  ،18 /0.)  

 اند.شده  داده نشان 2 شکل در مستقیم  مسیرهای به  مربوط  ضرایب مسیر

 

 
 

 

 کیفیاات  به سالمتی نگرانی مستقیم مسیر جز )به  مستقیم مسیرهای تمامی ،2 شکل با  مطابق

 هستند. دارمعنی  0/ 01 سطح در زندگی(

03/0 

19/0 

35/0- 

39/0- 

57/0 
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 ایاان  کااه  بود  ایواسطه  مسیرهای  وجود  پژوهش،  این  پیشنهادی  الگوی  زیربنایی  فرض  یک

 نتااایج شاادند. بررساای  افاازارنرم در اسااتراپبوت روش از اسااتفاده بااا روابااط

 اند.شده داده نشان 3 جدول در  پیشنهادی  الگوی ایواسطه  مسیرهای برای  استراپبوت

 

 
 

      → →

      → →  

 

 را  صفر  غیرمستقیم  مسیرهای  برای  اطمینان  فاصله  کهصورتی  در  ،3  جدول  نتایج  به  توجه  با

 کااه  گرفت   نتیجه  توانمی  بنابراین،  بود.  خواهند  دارمعنی  مسیرها  آن  صورت  آن  در  نگیرد،  بر  در

 زناادگی  کیفیاات   باار  آوریتاب  طریق  از  سالمتی  نگرانی  و  کرونا  اضطراب  غیرمستقیم  مسیرهای

 باشند.می دارمعنی

 

 گیرینتیجه  و  بحث
  نگراناای   و   کرونااا   اضطراب   اساس   بر   پرستاران   زندگی   کیفیت   بینی پیش   مطالعه   این   انجام   از   هدف 

   داد   نشااان   ها یافتااه   بااود.   اهااواز   شااهر   پرسااتاران   در   آوری تاااب   گر میااانجی   نقااش   بااا   سااالمتی 

   نتااایج   بااا   یافتااه   ایاان   کااه   داشت   داری معنی   مستقیم   و   منفی   اثر   پرستاران   آوری تاب   بر   کرونا   اضطراب 

 ،   ( ) ،    ( )   ، ( )   هااای پژوهش 

 همسااو  (  )   و     ( ) ،   ( ) 

 براباار  در  مقاااومتی  سااپر  یااک  عنوانبااه  آوریتاب  که  نمود  بیان  توانمی  یافته  این  تبیین  در  بود.

 علیاارغم  آورتاااب  پرسااتاران  رو،  ایاان  از  کنااد،می  عمل  برانگیزچالش  و  تهدیدآمیز  هایموقعیت 

 رواناای سااالمت  و کاهناادمیهااا آن نااامطلوب آثار از ها،تنیدگی و مزمن هایاسترس  با  مواجهه

 پااذیرانعطاف و سااازچاره هستند، آوریتاب  دارای  که  پرستارانی  بنابراین  کنند.می  حفظ  را  خود

 بااه  فشااارزا  عواماال  شاادن  برطرف  از  بعد  و  دهندمی  وفق  را  خود  محیطی  تغییرات  مطابق  بوده،

 بااا  مواجهااه  در  خااود  اضااطراب  کنتاارل  بااه  قادر  نتیجه  در  گردندمی  باز  بهبود  حالت   به  سرعت 
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 ناااچیزی مقاادار بااه بودنااد  آوریتاب  پایین  سطح  در  که  پرستارانی  برعکس  باشند.می  اضطراب

 حالاات   بااه  فشااارزا  هااایموقعیت   از  کناادی  به  دهند،می  وفق  جدید  هایموقعیت   با  را  خودشان

 سااخت   هااایموقعیت   بااا  برخااورد  در  دارد  امکان  بیشتر  نتیجه  در  یابندمی  بهبود  طبیعی  و  عادی

 در  ناگهااانی  تحااوالت  و  تغییاار  کرونا  شیوع  شرایط  در  پرستاران  چنینهم  شوند.  اضطراب  دچار

 ایاان  کنتاارل  برای  لذا  گردد.میها  آن  در  اضطراب  ساززمینه  ها،آن  فردی  زندگی  و  شغلی  شرایط

 از  داشااتند.  شاارایط  ایاان  بااا  مقابله  برای  باالتری  آوریتاب  که  بودند،  موفق  پرستارانی  اضطراب

 و  تغییاارات  بااا  مقابلااه  در  را  خااود  که  آنجا  از  داشتند،  تریپایین  آوریتاب  که  پرستارانی  طرفی

 بنااابراین  دادند.  نشان  را  بیشتری  اضطراب  نتیجه  در  دیدند،می  ضعیف  کرونا  شرایط  هایاسترس

 نندهک تبیین تواندمی آوریتاب از  ناشی  شده  بیان  هایویژگی  که  نمود  بیان  توانمی  اساس  این  بر

 باشد.  پرستاران در  کرونا اضطراب و آوریتاب رابطه

  مسااتقیمی  و  مثباات  اثاار  پرسااتاران  آوری تاااب  بر  سالمتی  نگرانی  که   داد   نشان   پژوهش   های یافته 

  بااا   یافته   این   یابد. می   افزایش   نیز   پرستاران   در   آوری تاب   سالمتی،   نگرانی   افزایش   با   اساس،   این   بر   داشت؛ 

 (  )   و     ( ) ،    ( )   هااای پژوهش   نتااایج 

 شااکل  ایاان  بااه  توانمی  را  هاپژوهش  سایر  با  پژوهش  این  یافته  همسویی  عدم  باشد.نمی  همسو 

 نااه عاماال ایاان باشااد، متوسطی سطح در سالمتی به نسبت  نگرانی  که  صورتی  در  که  کرد  تبیین

 از  و  بخشیده  بهبود  بهداشتی  رفتارهای  زمینه  را  فرد  کارکرد  تواندمی  بلکه  است،  کنندهنگران  تنها

 بیماااری  ماننااد  محیطاای  زاهایاسااترس  بااه  نسبت   را  فرد  مقاومت   و  آوریتاب  سطح  طریق  این

 در کااه بود 16/ 60 با برابر سالمتی  نگرانی  میانگین  پژوهش،  این  در  دهد.  افزایش  کروناویروس،

 باشااد(؛ماای 17/ 50  بااا  براباار  سالمتی  نگرانی  مقیاس  استاندارد  )میانگین  دارد  قرار  متوسط  سطح

 بهزیسااتی  و  سااالمت   باارای  تنها  نه  سالمتی،  نگرانی  متوسط  مقدار  که  کرد  ادعا  توانمی  بنابراین

 باشد. ضروری و الزم تواندمی بلکه  است  مضر فرد

  اثاار  پرسااتاران  زناادگی  کیفیاات   باار  آوریتاااب  ،هاااداده  تحلیاال  از  حاصاال  نتااایج  با  مطابق

 ،() هااایپژوهش نتااایج بااا یافتااه ایاان دارد. داریمعناای و مستقیم مثبت 

 تااوانماای یافتااه این تبیین در باشد.می همسو  () و ( ) 

 کارهااای  انجااام  جرأت  و  شدهها  آن  اعتقاد  بازیابی  موجب   پرستاران  در  آوریتاب  که  نمود  بیان

 آگاااهی خااود هااایارزش بااه پرستاران دلگرمی، طریق از و دهدمیها آن  به  را  پرستاری  سخت 
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 (.) شااوندمی واقااف خااود هایداشااته و قااوت نقاااط بااه و یابناادمی

 سااطح  اماار،  ایاان  نتیجااه  در  کااه  شودمی  افراد  ارتباطات  افزایش  موجب   باال  آوریتاب  بنابراین،

 برخوردارنااد، باااالیی زناادگی کیفیاات  سااطح از کااه افاارادی رود.ماای باااال افراد زندگی  کیفیت 

 کننااد.می  ایجاااد  دیگااران  با  را  بهتری  روابط  و  دهندمی  بروز  خود  از  بیشتری  منعطف  رفتارهای

 دارای  کااه  پرسااتارانی  واقااع،  در  شااوند.می  بهتاار  مسااأله  حاال  باعث   پذیرانعطاف  رفتارهای  این

 توانناادمی  و  کنناادمی  تجربااه  را  بیشااتری  آرامااش  هسااتند،  شااانزندگی  درك   از  مثبتاای  ارزیابی

 بیشااتری هایتااداعی نتیجه در کنند. بندیطبقه ترمتنوع  و  ترگسترده  طوربه  را  دریافتی  اطالعات

 پافشاااری زناادگی و کاااری مسااایل حاال باارای باشند. داشته توانندمی موضوع یک  مورد  در  را

 کننااد،می  دریافاات   اطرافشااان  محاایط  از  کااه  نامطلوبی  بازخوردهای  برابر  در  و  کنندمی  بیشتری

 دهنااد. بااروز را مثبت  هیجانات از باالتری سطوح توانندمی نتیجه در  و  ،دارند  بیشتری  استقامت 

 تنیدگی  به  نسبت   خود،  در  آن  پرورش  با  تا  ساخت   خواهد  قادر  را  پرستارن  آوریتاب  ،چنینهم

 باشند. مصون اندازد،می خطر به راها آن  بهزیستی  و روان سالمت   که منفی  هایجنبه  سایر و

   اثاار   پرسااتاران   زناادگی   کیفیاات   باار   کرونااا   اضااطراب   کااه   بااود   آن   از   حاااکی   پااژوهش   نتااایج 

   ،   ( )   هااای پژوهش   نتااایج   بااا   یافتااه   ایاان   داشاات.   داری معناای   و   مسااتقیم   منفاای 

  در   بااود.   همسااو   ( و )     ( ) ،    ( ) 

  در   کرونااا   ویااروس   بااه   ابتال   اضطراب   کرونا،   شیوع   دوران   در   که   نمود   بیان   توان می   نتیجه   این  تبیین 

  اضااطراب   ( )   اساات   باااال   بساایار   کرونااایی   بیماران   با   تماس   دلیل   به   پرستاران 

  کنااد   ایجاد   رنج   و   شده   طوالنی   و   شدید   اگر   اما   است،   تهدیدآمیز   و   سخت  شرایط  به  طبیعی  واکنش 

  منفاای تااأثیر   ایمناای   سیستم   روی   تواند می   اضطراب   این،   بر   عالوه   کند. می   مختل   را   زندگی   کیفیت 

  ناکارآمد  رفتارهای  باعث   اضطراب   نیز   گاهی   کند.   تضعیف   ها بیماری   برابر   در   را   بدن   و   باشد   داشته 

هااا  آن   زناادگی  کیفیاات  کرونااا،  اضااطراب  باالی  تجربه  دلیل  به  نیز  پرستاران  اساس  این  بر  شود. می 

  نماینااد.   تجربااه   را   تری پایین   زندگی   کیفیت ها  آن   در   اضطراب  رفتن  باال  با  و  گرفته  قرار تأثیر  تحت 

  بیماااری  بااه  مبااتال  بیماران  های ناراحتی   و   فراوان   مشکالت   شاهد   روزانه   بالینی   محیط   در   پرستاران 

  در  اطمینااان  عاادم   بیماران،   فوت   و   شدن   بدحال   نظیر   بیمارستانی   ویژه   های موقعیت   هستند.   کووید 

  چنااین هم  شود. می ها  آن   در   کرونا   اضطراب   معیوب   چرخه   و   تنیدگی   افزایش   باعث   سطوح،   تمامی 

  هااای لباس   کاااری،   ماهیاات   دلیاال   بااه   کرونااا   بااا  ماارتبط  های بخش  پرستاران  که  کرد  اشاره  توان می 
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  رواناای  فشااارهای  معاارض  در  دیگااران،  کردن  آلوده  و   شدن   آلوده   خطر   ماسک،   سنگین،   محافظتی 

 دهد.  کاهش  را ها  آن  زندگی   کیفیت  تواند می  خود   نوبه   به  که   هستند  زیادی 

 رابطااه  پرسااتاران  زناادگی  کیفیاات   بااا  سااالمتی  نگراناای  پااژوهش  از  حاصل  نتایج  اساس  بر

 بااا و بااود همسااو   () هااایپااژوهش نتااایج بااا یافتااه این نداشت. داریمعنی

و   () ،  () ، () هااایپااژوهش

 کااه نمااود بیااان تااوانمی یافتااه این تبیین در بود. همسو نا  ()

 با مواجهه زمان  در  درمان(  کادر  از  )غیر  عادی  افراد  دادناد  نشان  راستا  این  در  نیز  قبلی  مطالعات

 دچااار  و  کنناادمی  تجربه  بیشتری  استرس  کرونا،  شیوع  شرایط  در  خصوصاً  بیماری  عالیم  برخی

 در امااا کاارد. خواهند تجربه بیشتری منفی پیامدهای چنینهم و شوندمی زیادی سالمتی  نگرانی

 رابطااه پرستاران  زندگی  کیفیت   با  سالمتی  نگرانی  بین  دیگر،  هاییافته  خالف  بر  حاضر  پژوهش

 مااورد  در  زیااادی  اطالعااات  پرسااتاران  که  نمود  بیان  توانمی  نتیجه  این  تبیین  در  نداشت.  وجود

 بااا مواجهااه  هنگااام  در  پرسااتاران  دلیاال  همین  به  و  دارندها  آن  تخصصی  هاینشانه  و  هابیماری

 باااه مربااوط باادنی هاینشااانه عنوانبااه و نکرده  تعبیر  سوء  راها  آن  بیماری،  هاینشانه  و  عالئم

هااا آن  زناادگی  کیفیاات   باار  نگراناای  ایاان  کااه  دارد  امکااان  کمتر  بنابراین  کنند.نمی  درك   بیماری

 .باشد ثیرگذارأت

  گری میااانجی   بااا   کرونااا   اضااطراب   کااه   داد  نشااان  هااا داده  تحلیاال  از  حاصاال  های یافته  ، چنین هم 

  بااا  جهاااتی  از  یافتااه  ایاان  داشاات.  داری معنی  و  غیرمستقیم  اثر  پرستاران  زندگی  کیفیت   بر   آوری، تاب 

 و    ( )   ،   ( )   ،   ( )   هااای پژوهش   نتااایج 

 بیناایپیش در کرونااا اضااطراب نقااش تبیین در بود. همسو  ()

 کرونااا  اضطراب  که  گفت   توانمی  آوری،تاب  گرمیانجی  نقش  طریق  از  پرستاران  زندگی  کیفیت 

 پااایین نفسعزت و وسواس، افسردگی، اضطراب،  استرس،  مثل  منفی  هایشاخص  از  بسیاری  با

 منفاای رابطااه آوریتاااب و امیااد  شادکامی،  مانند  مثبت   هایشاخص  از  بسیاری  با  و  مثبت   رابطه

 انتظااار  تااوانمی  لااذا  اساات،  شناختیروان  منفی  ویژگی  یک  کرونا  اضطراب  کهآنجایی  از  دارند.

 افااراد کااه زمااانی در خصوصاااً را زناادگی کیفیاات  معکوس و منفی بینیپیش توانایی  که  داشت 

   باشد. داشته هستند،  پایین آوریتاب دارای
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  آوری تاااب  گری میانجی  طریق  از  سالمتی   نگرانی   داد   نشان   حاضر   پژوهش   های یافته   نهایت، در 

  نتااایج   بااا   جهاااتی   از  نتیجااه  ایاان  کااه  دارد،  داری معنی  و  غیرمستقیم  اثر  پرستاران  زندگی  کیفیت  بر 

  همسااو     ( )   و   ( )   ،   ( )   هااای پژوهش 

  خاادمات   از  اسااتفاده  افاازایش  و  سااالمتی  های شاااخص  افراطی  بررسی  باعث  سالمتی  نگرانی  بود. 

  و  اضااطراب  اسااترس،  افاازایش  باعااث  سااالمتی  نگرانی  شود. می  درمانی   و   بهداشتی   شناختی، روان 

  نگراناای  دارای  افااراد   و   شااود می   درمااانی   و   بهداشااتی   هااای مراقبت   از   استفاده   افزایش   و   افسردگی 

  بیشااتر  مختلف   خدمات   دریافت   جهت   پایین   سالمتی   نگرانی   دارای   افراد   با   مقایسه   در   باال   سالمتی 

  مراجعااه  شناختی روان  درمانگران  و  پزشکان  جمله  از  روانی  و  جسمی  سالمت  بهبود   متخصصان   به 

  فاارد،   آوری تاااب   و   مقاوماات   سااطح   کاااهش   ضمن   افراطی  سالمتی  نگرانی  اساس،  این  بر  کنند. می 

 (. )   دهد می  قرار تأثیر  تحت   نامطلوب  و   منفی   ای گونه  به  نیز   را  او  زندگی   کیفیت 

  بااا   گیاارد می   صااورت   رفتاااری   علااوم   در   کااه   هااایی پژوهش   اکثاار   ماننااد   حاضاار   پااژوهش 

  کاهش   برای   تالش   و   بعدی   های پژوهش   انجام   جهت ها  آن   شناخت   که   بود   همراه   هایی محدودیت 

  از   ناشاای   خستگی   و   رواناای -ی روحا  شارایط  -1 رسد: می  نظر  به  منطقی  ها محدودیت  این  رفع  یا 

  باار  توانااد می  کرونااا  شیوع  شرایط  دلیل  به  ها ه نام پرسش  تکمیاال  زمااان  در  پرستاران  در  کار   فشار 

  شااناختی جمعیت  عواماال تأثیر  -2 د؛ بو  پژوهشگر  کنترل  از  خارج   که   باشد   تأثیرگاذار   مطالعه   نتایج 

  بررساای   مورد   ، ازدواج   سن   و   ازدواج   مدت   طول   جنسیت،  اقتصادی،  فرهنگی،  های ویژگی  جمله  از 

  وقاات   وجااود   بااا   چنااین هم   -3  ؛ است   نشده   کنترل   متغیرها   این  اثرات  و  است  نگرفته  قرار  تحلیل  و 

  اپیاادمی   شاارایط   دلیاال   بااه   شااد،   صرف   زندگی   کیفیت   بر   مؤثر   متغییرهای   سنجش   برای   که   زیادی 

  شااد.   گرفته   نادیده   مزاحم   متغیرهای   برخی   کنترل   و   سنجش   پرستاران   زمان   در   جویی صرفه   و  کرونا 

  مصاااحبه  ماننااد  دیگااری  هااای روش  از  تااا  شااود می  پیشنهاد  آتی   های پژوهش   برای   اساس،   این   بر 

  آتاای   هااای پژوهش   در   کااه   شااود می   پیشاانهاد   ، چنااین هم   شود.   استفاده   اطالعات   آوری جمع   جهت 

  و  ازدواج  ماادت  طااول  جنساایت،  اقتصادی،  فرهنگی،   های ویژگی   جمله   از   شناختی جمعیت   عوامل 

  پیشاانهادی   نهایت، در   شود.   خواهد   منتهی   تری دقیق   نتایج   به   تا   شوند   کنترل   و   شناسایی  ، ازدواج  سن 

  اسااترس   اثاار   تااا   شااود  تکرار  نیز  پساکرونایی  شرایط  در  پژوهش  این  آتی،  های پژوهش  در  شود می 

 گیرد.   قرار  کنترل  مورد  نیز   کرونا   شرایط  از  ناشی 
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 ریزانبرنامه  به  پرستاران  زندگی  کیفیت   در  آوریتاب  اهمیت   و  نقش  به  توجه  با  مجموع،  در

 یااک عنااوان بااه آوریتاااب کااه گااردد،می پیشاانهاد  هابیمارستان  و  بهداشت   وزارت  مسئوالن  و

 زناادگی  کیفیاات   بهبود  و  ارتقاء  برای  الزم  زمینه  تا  شود  داده  آموزش  پرستاران  در  فردی  ویژگی

 پیشاانهاد  پرسااتاری  کااادر  بر  کرونا  فشارزای  و  بحرانی  شرایط  به  توجه  با  گردد.  فراهم  پرستاران

 برگاازار پرسااتاران روان سالمت  ارتقاء  منظور  به  اضطراب  مدیریت   آموزشی  هایکارگاه  شودمی

 هایزمینه  ایجاد  )مثل  پرستاران  روانی  و  جسمانی  سالمتی  از  ت یحما  بر  دیتأک   با  چنینهم  گردد.

 و رانیمااد یمعنااو  و یماد ت یحما (،کرونا شیوع ایام در روان و جسم  سالمت   حفظ  برای  الزم

 کیفیاات   ارتقاااء  موجبااات  توانیم  پرستاران  به  مشاوره  و  اضطراب  مدیریت   آموزش  سرپرستان،

 را زن پرسااتاران  یوربهااره  و  یکااار  یزناادگ   ت یاا فیک   ت ینهادر  و  کرد  فراهم  راها  آن  در  زندگی

 داد. ارتقاء

قدردانی   و   تشکر 
مااورد های  تمااامی پرسااتاران زن شاااغل در بیمارسااتاندانند از  نویسندگان بر خود الزم می

 . نمایند تشکر و قدردانی  مطالعه که نهایت همکاری را با محقیقن این مطالعه داشتند، 

 

 منافع   تضاد 
 است.   نشده   بیان   نویسندگان   توسط   منافع   تعارض   گونه هیچ 
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