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 يدهچک

 يهامؤلفه يو ارتقا ييناساماران، شين بيمراقبت از ا يهابخشپرستاران  ازاندازهشيببا توجه به تنش و استرس  ١٩-ديکوو يدميط اپيدر شرا :هدف و زمينهپيش
 يو شغل يفرد يهامؤلفه يبندتيو اولو ييشناسا باهدفن راستا پژوهش حاضر يدر هم .برخوردار است ياديت زيپرستاران از اهم يکار يت زندگيفياثربخش در ک

  صورت گرفت. در اصفهان ١٩-ديماران مبتال به کوويپرستاران بخش مراقبت از ب يکار يت زندگيفيک
. گرديد استفاده پيمايشي -توصيفي روش از کمي بخش در و محتوا ليتحل روش از کيفي، بخش بود. در يکم-يفيک نوع حاضر از پژوهش ر:کا روش و مواد 

 به محتوا ليتحل روش از يکيف بخش در. بود اصفهان شهر يهامارستانيب در ١٩-ديکوو به مبتال مارانيب از مراقبت بخش در شاغل پرستاران شامل يآمار جامعه
 و شدند انتخاب دسترس در يريگنمونه شيوه به پرستاران از نفر ٣٠٠ يکم بخش در و شد انجام ساختاريافته مصاحبه نيمه پرستاران از نفر ١٢ با هدفمند شيوه

  .شد پرداخته دمنيفر آزمون توسط شدهييشناسا يهامؤلفه يبندتياولو به ساخته، محقق پرسشنامه از استفاده با
 يکنون تيواقع يهايشانيپر و هارنج رشيپذ خانواده،-کار شامل؛ تعادل تياولو بيترت به يفرع مقوله ٨ قالب در ،يکار يزندگ تيفيک يفرد يهامؤلفه :هاافتهي

 يازخودگذشتگ و ثاري، ايشناسفهيوظ و يکار وجدان ت،يشخص-شغل کار، تناسب طيمح در ١٩-ديکوو بحران يفعل طيشرا با انطباق و يريپذکار، انعطاف محل
 مقوله ٨ قالب هم در يکار يزندگ تيفيک يشغل يهامؤلفه شد. يبندتياولوکار  طيمح در يريپذسکير کار، طيمح در يشياند مثبت و يدواريام کار، طيمح در

 يبستگدل و اقيشت، ايشغل تيامن ،يشغل ي، فرسودگيشغل يهااسترس و هاي، نگرانيشغل يايمزا و حقوق زاني، ميکار حجم شامل؛ تياولو بيترت به يفرع
  شد. يبندتياولوو  ييشناسا يشغل يخودمختار و استقالل ،ياجتماع روابط يهاتيمحدود الزام ،يشغل

 مارانيب از بتمراق بخش پرستاران يکار يزندگ تيفيک شيافزا جهت سالمت حوزه يهايگذاراستيس در تواننديم حاضر پژوهش جينتا :يريگجهينت و بحث
  داشته باشند. کاربرد ١٩-ديکوو به مبتال

  کارکنان بهداشت ،يکار يزندگ تيفيک ،يپرستار، ۱۹-ديکوو :هادواژهيکل
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  مقدمه

ش بازده يکه هر سازمان به دنبال آن است، افزا ياز اهداف يکي 
 يانسان يروياز ارکان مهم هر سازمان، ن يکي ي. از طرفاستو ارتقاء 

د در درجه اول به يارتقاء خود با يها بران سازمانيآن است؛ بنابرا
که  يقاتيتحق. با توجه به )۱( بدهند ييت بسزاياهم يانسان يروين

                                                             
 شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روانگروه روان شناسي صنعتي و سازماني،دانشجوي دکتري روان ١

 .مسئول) يسنده. (نويراندانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ي،شناسو روان يتيدانشکده علوم ترب ي،شناسگروه روان ياراستاد ٢
اصفهان، اصفهان،  يدانشگاه علوم پزشک يي،و ماما يدانشکده پرستار هاي پرستاري و مامايي،تحقيقات مراقبت مرکز مديريت،سالمت جامعه و  يگروه پرستار ياراستاد ٣
 .يرانا

 يکار يت زندگيفيش کينه صورت گرفته است، با افزاين زميدر ا
 ييتوانند به بازده و کارايها مکار، سازمان يهاطيکارکنان در مح

عوامل  ازجملهاند که قات نشان دادهيابند. تحقيمورد انتظار دست 
، يت شغلي؛ امنيشغل يفرسودگ يجاد استرس و در گام بعديمؤثر بر ا

ل است که طبق ين قبياز ا يو موارد يکيزيط في، محيعدالت سازمان
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هستند  يکار يت زندگيفيک يهان عوامل جزء مؤلفهيقات ايتحق
ت يريکارکنان، مستلزم اهتمام مد يکار يت زندگيفي. بهبود ک)۲(

است.  يگرانه از منابع انسانتيحما يهااستين سيسازمان به تدو
و جنبه  دو جنبه است؛ جنبه عيني يدارا يکيفيت زندگي کار

از شرايط واقعي کار در يک  يابه مجموعه يني؛ جنبه عيدرون
سازمان اشاره دارد؛ مانند ميزان حقوق و دستمزد، امکانات رفاهي، 

دروني به تصور و طرز تلقي افراد از کيفيت و جنبه  بهداشت و ايمني؛
  .)۳(اشاره دارد  شانيکارزندگي 
تصور ذهني و رضايت از  يبه معنايفيت زندگي کاري ک

ن و ميزا استکنان توسط کار مطلوبيت فيزيکي و رواني محيط کار
از  و نتايجي که هاتيفعالبرآورده شدن نيازها از طريق منابع، 

آورد را يمبه دست  او يبرا درگيري و مشارکت در محيط کار
 العملعکسوالتون نيز کيفيت زندگي کاري را . )٤(کنديمشخص م

نيازهاي  پيامدهاي ضروري آن در ارضاء ژهيوبهکارکنان در برابر کار 
با  يکاريفيت زندگي . ک)٥(کنديمتعريف  يروانشغلي و سالمت 

براي  و شخصيتي و محيط شغلي افراد مرتبط است يهايژگيو
از ي بهداشتي و درمان يهامراقبت دهندگانارائهسالمت و  يهانظام
 است از آن يحاکطالعات ج مينتا. )٦(است برخوردار  ييت باالياهم

، مطلوب يکار يت زندگيفي، کيبهداشت يمراقبت يواحدهاکه در 
 يکار يت زندگيفي، کو در مقابل )۷( دارد يرا در پ کارکنانت يرضا

اشت دخواهد  ز رابطهيترک شغل ناحتمال  بادر پرستاران نامطلوب 
ت يفيو بر ک بودهجامعه  افراددر خدمت به  هات آنيقابل نشانگر و

  .)۸(رگذار است يتأث يمراقبت پرستار
سرعت در سراسر به ۱۹-ديروس کوويو ۲۰۱۹در دسامبر سال  

 ٢٦تا  يسمبر اساس آمار ر زيدر کشور ما ن .)۱۰, ۹(افتيا انتقال يدن
 ونيليم ١,٥١,٠٠٠ نيمورد مرگ از ب ٥٨,٨٨٣، ١٣٩٩ ماهبهمن

ر ن آمايشده است که ا ييشناسا ۱۹-ديکووروس يمورد مبتال به و
 انين ميدر ا . )۱۱( استون مورد يليم ١٠٩,٠٠٠,٠٠٠  در جهان
ل يلدبه   ۱۹-ديماران مبتال به کوويمراقبت از ب يهابخش پرستاران

 ياديو تنش ز فشارها، آن يهاو خانواده مارانيم با بيتماس مستق
 رستاراناسترس و اضطراب پ . عوامل مؤثر در )۱۲(اندرا تجربه نموده

 ينرخ باال ،اد در محل کاريز يتقاضااند از عبارت ۱۹-ديکوو
است اد يز ين فشار کاريو همچن ين فرديب يهار، تعارضيوممرگ
 ؛ )۱(ر قرار داده است  يها را تحت تأثآن يکار يت زندگيفيکه ک
 يشغل يشتر مستعد فرسودگي، ب۱۹-دين پرستاران بخش کوويبنابرا

  .)۱۳(هستند يکار يت زندگيفيو به دنبال آن کاهش ک
هستند  پرستاران ،هامارستانيب يمنابع انسان نيترمهماز  يکي 
 از بايد بهداشتي خدمات دهندهارائه گروه نيتربزرگ عنوانبهکه 

                                                             
1 Santos et al 

 را هامراقبت بتوانند تا باشند برخوردار مطلوبي كاري زندگي كيفيت
 سيستم در حياتى نقش ها. آندهند ارائه مارانيب به يمطلوب شکل به

 ٢٤ يهاو مسئول ارائه مراقبت کننديم ايفا كشور درمانى ـ مراقبتي
ن يتربزرگ از يکي پرستاران نکهيباا. )١٤( ماران هستنديساعته به ب

 در يو درمان يستم مراقبت بهداشتيدر س يو کار ياگروه حرفه
 منابع ؛يکار يزندگ کيفيت اهميت باوجود و بيمارستان هستند

 مطالعات و شودينم فراهم پرستاران کار ازيموردن ياهيپا و ياساس
 يزندگ کيفيت و يکار يهاطيمح و يپرستار کار ماهيت ياندک
 محيط ازجمله ييهايياند. نارسانموده يبررس را پرستاران يکار
 و ياحرفه يهاگروه ريسا با ضعيف ارتباط نامناسب، يکيفيز

 به کار ياساس ملزومات نمودن برآورده يبرا يناتوان ،يارحرفهيغ
 سياست و يتيريمد يهابحث در يکم ندگانينما هاآن نکهيا دليل
 محققان توسط که هستند يموارد از دارند، کالن سطح در يگزار

 با سازمان يمراتب سلسله ختارسا نيچنهم .)١٥(است شدهگزارش
 يايمزا و حقوق و اندک ملزومات ،يناکاف امکانات پزشکان، تيمرکز
 آن به رانيا در يکيف تحقيقات در که است يموارد از ناچيز

پرستاران باعث  يکار يت زندگيفيعدم توجه به ک . )١٦(انددهيرس
ت يفيشود. کيم يشغل يو فرسودگ يت شغلي، کاهش رضايخستگ

 يتوانمندساز ينه اساسيزمشيپ عنوانبه يکار يزندگ يباال
شناخته شده است. با توجه به  يستم مراقبت بهداشتيکارکنان س

ل يها را تشکمارستانياز کارکنان ب يتوجهنکه پرستاران بخش قابليا
دارند ؛  يمارستانيخدمات ب يدر اثربخش ييدهند و نقش بسزايم

در بهبود عملکرد  ييپرستاران نقش بسزا يکار يت زندگيفيارتقاء ک
  .)١٧(دارد يت پرستاريفيبا ک يهاها و ارائه مراقبتآن

)، نشان داده شده است ٢٠٢١( ١در پژوهش سنتوس و همکاران
ن يپيليدر ف ١٩-ديپرستاران بخش کوو يو استرس شغل يکه نگران

و ترک خدمت پرستاران شده  يکار يت زندگيفيمنجر به کاهش ک
نشان داده شده است  شدهانجام يهان در پژوهشي. همچن)١٨(است
ش مشکالت ياد باعث افزايز يمکرر و حجم کار يکار يهافتيشکه 

 يت زندگيفيکاهش ک تيدرنهاو  يت شغليو کاهش رضا يسالمت
. در پژوهش فلحتا )۱۶(شده است  ۱۹-ديکووپرستاران بخش  يکار

 پرستاران بخش يشيو مثبت اند يآورتاب )؛۲۰۲۱(٢ و همکاران
ها نشان داده است افتهي قرار گرفته است و يموردبررس ۱۹-ديکوو

ها و عملکرد آن يپرستاران رو ينيبو خوش يآورزان تابيکه م
  .)۱۷(شان مؤثر است يکار يت زندگيفين کيهمچن
 يها در جوامع بشرحوزه نيترمهماز  يکينکه يبا توجه به ا 

ها با سالمت انسان يميحوزه بهداشت و درمان است و ارتباط مستق
 يهر سازمان ياز ارکان اساس يکي يانسان يروين يو از طرف )۱۹(دارد 

2 Falatah et al 
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ران حوزه سالمت ضمن ياست که مد يضرور رونيازااست؛ 
از ترک حرفه توسط پرستاران، درک پرستاران از  يريشگيپ

را  يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يو شغل يفرد يهامؤلفه
 يبهداشت يهاطيآن در مح يو جهت اصالح و ارتقا ييشناسا

  .)۱۵(کنند  يگذاراستيرا س يارانه و مداخلهيشگياقدامات پ
ت يفيک يهامؤلفه يبه بررس يمتعدد يهاپژوهشنه ين زميدر ا

رسند يگاه خود سودمند به نظر مياند که در جاپرداخته يکار يزندگ
از افراد با فرهنگ  يگروه ايو  فردهر  يبرا يکار يت زندگيفيک اما
تواند از ين ميو همچن خاص خود را دارد يژگيو ،مشابه يتلق طرزو 

ط ين در شرايهمچن.  )٢٠(گر متفاوت باشديبه سازمان د يسازمان
م يکه با استفاده از تجارب مستق يپژوهش ۱۹-ديکوو يريگهمه

 يکار يت زندگيفيک يو شغل يفرد يهامؤلفه ييپرستاران به شناسا
و  ييشناسا باهدفپژوهش حاضر  بيترتنيابهافت نشد؛ يبپردازد 

 يکار يت زندگيفيمؤثر بر ک يو شغل يفرد يهامؤلفه يبندتياولو
 يطراح ۱۹-ديکوومبتال به  مارانيب يشاغل در مراکز درمان پرستاران

  ده است.يگرد
  

  مواد و روش کار
ت يو با توجه به ماه يهدف، کاربرد ازنظرپژوهش حاضر  

است. جامعه  يخته اکتشافيها، آمداده يآورموضوع و نحوه جمع
نفر از پرستاران شاغل در بخش مراقبت  ١٩٧٩پژوهش شامل  يآمار
 يتحت نظر علوم پزشک يهامارستانيب ۱۹-ديکووماران مبتال به ياز ب

 ١٢. با بود ١٣٩٩ز و زمستان سال يياصفهان در شهر اصفهان در پا
سال) از  ٦٠-٢٣ يمرد در فاصله سنپرستار  ٣و  زنپرستار  ٩نفر (

 يتا اشباع نظر يفيدر بخش ک وه هدفمنديبه ش ۱۹-ديکووپرستاران 
مکان مصاحبه در بخش . انجام شد افتهيساختارمه يق نيمصاحبه عم
بود که هر فرد  ١٩-ديکوو يماريماران مبتال به بيمراقبت از ب

افت و توسط يين بخش حضور ميدر سالن کنار ا يانفراد صورتبه
گرفت. در يمورد مصاحبه قرار م يشناسروانک کارشناس ارشد ي

ق ي، کل جلسه مصاحبه از طرشوندهمصاحبهابتدا با کسب اجازه از 
مکتوب جهت  صورتبهو بعد از مصاحبه  شديمل ضبط يموبا يگوش
شد يک پرسش باز آغاز مي. هر مصاحبه با شديم يسازادهيپل يتحل

. مصاحبه شديمطرح م يقبل يهابر اساس پاسخ يبعد يهاو سؤال
ست؟ عوامل يچ يکار يت زندگيفيشما ک ازنظرمانند؛  ييهابا سؤال

است؟ در زمان  يشما شامل چه موارد يکار يت زندگيفيمؤثر بر ک
داشته است؟ چه  يراتييشما چه تغ يکار يت زندگيفيکرونا، ک

 يادير زيشما تأث يکار يت زندگيفيط کرونا بر کيدر شرا يعوامل
با فاصله بر اساس  يسؤاالت بعدشد و يگذاشته است؟ شروع م

قه يدق ۱۴۵تا  ۷۵ن حدود يزمان ب يط شوندگانمصاحبه يهاپاسخ
 يهامؤلفه، يفيک يل محتوايق تحليسپس از طر د.يبه طول انجام

مراقبت  پرستاران بخش يکار يت زندگيفيمؤثر بر ک يو شغل يفرد
شد. در ادامه، جهت  ييشناسا ۱۹-ديماران مبتال به کووياز ب
شده از پرسشنامه محقق ساخته  ييشناسا يهامؤلفه يبندتياولو

که حجم ييازآنجا )،يدر مرحله دوم پژوهش (بخش کم استفاده شد.
نفر بودند، حجم نمونه با استفاده  ۱۹۷۹جامعه مشخص و پرستاران 

د که با ين گرديينفر تع ۳۰۰محاسبه و تعداد  کوکراناز فرمول 
به در دسترس انتخاب شدند و  يريگاستفاده از روش نمونه

 يهامؤلفه يبندتياولو يبرا پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند.
  دمن استفاده شد.ياز آزمون فرشده  ييشناسا
 يآوربا جمع زمانهمها داده ليوتحلهيتجز يفيدر بخش ک 
متداول مطابق مراحل  يفيک يل محتويق تحليها از طرداده

 )٢١(صورت گرفت  Graneheim and Lundman يشنهاديپ
 و ادداشتيکلمه به کلمه  صورتبه هاکه ابتدا مصاحبه بيترتنيابه

 قرار ليوتحلهيتجز مورد هاداده يآورجمع نديفرا يط زمانهم
به دست  يبرا .دياز آن به دست آ يک برداشت کليگرفت تا يم

جمله به  صورتبهشده  يسازادهيپ يهاه مصاحبهياول يآوردن کدها
 يو مفهوم يام اصليسپس پ گرفت ويقرار م يموردبررسجمله 

مشابه بودند  ييمعنا ازلحاظه که ياول يشد. کدهاياستخراج و ثبت م
 يز بر اساس تجانس مفهوميها نر مقولهير مقوله و زيک زيل يذ
وجب ها مشدند. تداوم مصاحبهيم يدهک مقوله سازماني عنوانبه

شد. يد ميجد يهال مقولهيا تشکيها و ها و مقولهر مقولهيل زيتکم
ن يتضم منظوربهافت. يدن اطالعات ادامه يند تا به اشباع رسين فرايا

ها ل مصاحبهيها، متن و تحلمصاحبه يسازادهيها پس از پاعتبار داده
شد تا نظراتشان را در مورد صحت يکنندگان داده مبه مشارکت

 يها بران متن مصاحبهيان کنند همچنيج بيل نتايها و تحلداده
و  شديارائه م يفيها به دو متخصص پژوهش کيکدگذار يبررس

  .)٢١(گرفتيصورت م ازيموردناصالحات  بيترتنيابه
 يياينان از صحت و پاياطم منظوربهنکن يگوبا و ل يارهاياز مع 
ن صورت که گروه پژوهش با مرور يبه ا . )٢٢(ها استفاده شدداده

ها با آن مدتيطوالنکنندگان و تماس کتها توسط شرنوشتهدست
د ييدادند. تأيقرار م يموردبررس) را Credibility( هات دادهيمقبول

محققان، توافق بر  يطرفيبق ياز طر) confirmability( يريپذ
ها، کدها و طبقات متن مصاحبه يها و بررسهيماکدها و درون

) Peer check( يعلمئتيهنفر از همکار  توسط دو شدهاستخراج
ق ي) از طرDependabilityها (افتهيکنترل شد. ثبات 

دگاه همکاران پروژه يهنگام، استفاده از د به يبردارادداشتي
)member checkها در دو ق کدها با کل دادهي) و مطالعه و تطب

ا ي) Transferability( ت انتقاليان قابليمرحله صورت گرفت. در پا
کنندگان ق مصاحبه با مشارکتياز طر )Fittingness( تناسب
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 ين غنييها موجب تبم و مثاليمستق يهاقولنقلمتفاوت و ارائه 
  ها شد.داده

 منظوربهاز پرسشنامه محقق ساخته  يدر مرحله کم 
 يکار يت زندگيفيبر ک مؤثر يو شغل يفرد يهامؤلفه يبندتياولو

في کي مرحله اساس ها برعامل اوليه فهرست پرستاران استفاده شد.
 يهادهبا توجه به دا تيدرنهابه دست آمد.  ن پژوهش)ي(مرحله اول ا

 ١٩-ديدر دوره کوو يکار يت زندگيفي، پرسشنامه کآمدهدستبه
 يکار يت زندگيفيک يو شغل يفرد يهامؤلفه يبندتياولو جهت

 يردفه در ابعاد يگو ١٦ ين پرسشنامه داراين شد. ايپرستاران تدو
 يشدند که ابعاد فرد ييشناسا يفياست که در بخش ک يو شغل

 بحران يفعل طيشرا با انطباق و يريپذانعطاف يهاهيشامل گو
-شغل تناسب ،خانواده-کار تعادل، کار طيمح در ١٩-ديکوو

 و هارنج رشيپذ کار، طيمح در يازخودگذشتگ و ثاريت، ايشخص
، يشناسفهيوظ و يکار وجدان ،کار محل يکنون تيواقع يهايشانيپر
 طيمح در يريپذسکيکار و ر طيمح در يشياند مثبت و يدواريام

، يلشغ يفرسودگ يهاهيگوز شامل ين ين ابعاد شغليکار بود و همچن
 و ، استقالليشغل تي، امنيکار ، حجميشغل يبستگدل و اقياشت

 ، الزاميشغل يايمزا و حقوق زاني، ميشغل يخودمختار
 بود. يشغل يهااسترس و هايو نگران ياجتماع روابط يهاتيمحدود

طه پژوهش (از علوم يدر ح متخصص ١٢توسط  ييمحتوا ييروا
رفت گانجام  و بهداشت) يتي، علوم تربي، روانشناسي، پزشکيپرستار

ستاران نفر از پر ٥پرسشنامه توسط  ،يصور ييمحتوا ييو بعد از روا
ه ب تيدرنهاشد و  هياول يبررس ييکرونا مارانيبخش مراقبت از ب

 يعامل ليتحل قياز طر شتريب نانياطم يبرا د؛يمرحله اجرا رس
د. شاقدام  زيبا چرخش وارماکس ن ياصل يهابه روش مؤلفه ياکتشاف

تفاده اس يدرون يهمسانپرسشنامه، از روش  ييايبه پا نانياطم يبرا
الزم  .. به دست آمد/٨٤کرونباخ محاسبه و مقدار  يآلفا بيشد و ضر

 يگاهآ ين صورت بود که برايپرسشنامه به ا يگذاربه ذکر است نمره
 يها، اعدادک از عبارتيا مخالفت پرستاران با هر يزان موافقت ياز م
مثبت  ن اثريشتريب ي+ به معنا٣+ منظور شده بود (نمره ٣تا  -٣از 

 يکار يت زندگيفيمؤلفه بر ک ين اثر منفيشتريب يبه معنا -٣و نمره 
  ).يکار يت زندگيفير مؤلفه بر کيعدم تأث يبه معنا ٠نمره و 

شده،  ييشناسا يهامؤلفه يبندتياولو ، جهتيدر مرحله کم 
 ن آزمونيدر ا. شد استفاده spss-24 افزاردمن و نرمياز آزمون فر

 يو شغل يفرد گانههشت يهافرض برابـري رتبـه ميـانگين مؤلفه
پرستاران بـه محـك آزمـون گذاشته  يکار يت زندگيفيمؤثر بـر ک

  شد.
 پرستارانن بود که يا يفين پژوهش در بخش کيمالک ورود به ا 

ماه در بخش مراقبت از  ١حداقل  يدر طول مطالعه و پرسشگر
ن مالک ورود يت باشند و همچنيمشغول به فعال ١٩-ديماران کوويب

 يمشارکت در نظرسنج يت برايل و رضايتماپژوهش،  يدر بخش کم
 بود.

 خاطر آسودگي جهت کيفي، بخش در و پژوهش اين در

 خودشان) مستعار (با انتخاب نام يک تحت هاآن کنندگان،مشارکت

 ضبط آنان يصدا رضايت، کسب با و شدنديم خطاب مصاحبه طي

 اين که شديم داده اطمينان کنندهشرکت به حالنيدرع شد،يم

ن يهمچنبود  خواهد تحليل يبرا پژوهشگر دسترس در فقط هاداده
مصاحبه  ل از ادامهيار را داشتند که به هر دلين اختيکنندگان اشرکت

ن يات خود در يتا انتها با رضا يانصراف دهند که خوشبختانه همگ
 پر کردن ز،يپژوهش ن کّمي بخش در کردند. يند همکاريفرا

 داده نافراد اطمينا به همچنين بود؛ نام ذکر به نياز بدون پرسشنامه

 جمعي صورتبه و ماندهيباق پژوهشگر نزد صرفًا هاداده که شد

 ايز عدم مشارکت يگردد. مالک خروج از پژوهش نيم ليوتحلهيتجز
  پرسشنامه بود. پر کردنا يانصراف از مصاحبه 

  
  يافته ها

ز ا يکار يت زندگيفيرگذار بر کيعوامل تأث ق:يسؤال اول تحق
 ۱۹-ديماران مبتال به کوويپرستاران بخش مراقبت از بتجارب 

  ؟اندکدم
عمل شد. به  يفيوه کيق، به شيپاسخ به سؤال اول تحق يبرا

ق مصاحبه ياز طر ين صورت که تجارب افراد منتخب آماريا
قرار  ليوتحلهيتجزمورد  يفيک يل محتوايو توسط تحل يآورجمع

ت يفيمؤثر بر ک يهامؤلفه شدهانجام يهايگرفتند. طبق کدگذار
 يهامؤلفهو  يفرد يهامؤلفه دودستهپرستاران در  يکار يزندگ
  .است) ۱ج مطابق جدول (يشد. نتا يگذار يجا يشغل

  
  پرستاران متن مصاحبه با  يمحتواخالصه تحليل   ):۱جدول (

  هاقولنقلاز  يانمونه  هياول ميمفاه  يفرعمقوله   ياصلمقوله 

  يفرد يهامؤلفه  يکار يزندگ تيفيک

 طيشراو انطباق با  يريپذانعطاف
  کار طيمحدر  ۱۹-ديکووبحران  يفعل

ا روس کرونيبا آمدن و ينبودم ول يفرد منعطف وقتچيه نکهيباا
  )۳ کنندهمشارکت( ها باالتر رفته است.يانعطافم در برابر سخت

نواده را است افراد خا يادياز انتقال کرونا مدت ز يل نگرانيبه دل  خانواده-کار تعادل
  )۵ کنندهمشارکتهستم. ( تنگدل يليخ ام ودهيند
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  تيشخص-تناسب شغل
لذت  وماران را دوست دارم ينکه کمک کردن به بيمن با توجه به ا

 يشکلمتم با شغلم تناسب دارد و يکنم شخصين فکر ميبرم بنابرايم
  )۱۱ کنندهمشارکتندارم. (

  کار طيمحدر  يازخودگذشتگو  ثاريا

ماران سخت يب يبرا واقعًان يماران مبتال به کرونا همراه ندارند و ايب
 ازلحاظ کنميم يف خودم سعيهست و بنده اغلب عالوه بر وظا

 کنندهتمشارکبگذارم. ( يشتريباشم و وقت ب هاآنز در کنار ين يروح
۶(  

 تيواقع يهايشانيپرها و رنج رشيپذ
  محل کار يکنون

 يبرا يشتر شده، وليار بيبس دردناک، تجارب يط فعليدر شرا قطعًا
 کنندهتمشارکرفت. (يرا پذ هاآند يسته بايف به نحوه شايانجام وظا

۲(  

  يشناسفهيوظو  يکاروجدان 
تا هر رم يگيکه سر کار هستم تمام تالشم را به کار م يتمام مدت

 کنندهمشارکتماران انجام دهم. (يب يد برايآياز دستم برم يکار
۱۲(  

 طيمحدر  يشياندو مثبت  يدواريام
  کار

ارد. ت دياهم يليشود خيکرونا در جهان منتشر م واسطهبهکه  يعلم
  )۴ کنندهمشارکت(

سک ين ريکه ا خواهديم ياديسک زير يطين محيکار کردن در چن  کار طيمحدر  يريپذسکير
  )۹ کنندهمشارکتدر برابر جانمان قرار دارد. (

  يشغل يهامؤلفه

  يشغل يفرسودگ
ر ط کايدر مح يکه گاه يقدربهام شده يديشد يروان يدچار خستگ

  )۵ کنندهمشارکتگر کار نکنم. (يشوم و دوست دارم ديم يعصبان

م جان يمشتاق هستند چون درک کرد يليها خکيکش يهمه برا  يشغل يبستگدلو  اقياشت
  )۸ کنندهمشارکتح ماست. (يها درگرو مراقبت صحانسان

  يکارحجم 
حجم  م و هم پرستار ويد داشته باشيدر بخش هم نقش همراه را با

. ميفشارتحت يست و همگيبا قبل کرونا ن سهيمقاقابلم يکه دار يکار
  )۹ کنندهمشارکت(

  يشغل تيامن
را تحمل  يط سختيبحران سخت کرونا که ما شران ياگر در ا

زه يگال راحت و انيکردند، با خيم يم، قرارداد ما را رسميکنيم
  )۳ کنندهمشارکت( م.يکرديکار م يشتريب

  يشغل يخودمختاراستقالل و 
د يا بافمان ريست و ما وظاين ياديعمل ز يآزاد يدارا يشغل پرستار
  )۱۰ کنندهمشارکتم. (يدهشده انجام گونه که گفتههمان

ز يناچ ًاواقعزان درآمد ين ميمداوم، ا يهافتيشکار و  يدر قبال سخت  يشغل يايمزاحقوق و  زانيم
  )۷ کنندهمشارکتاست. (

اضر به داشتم در حال ح يخوب يکه قبًال روابط اجتماع يباوجودمن   ياجتماعروابط  يهاتيالزام محدود
  ه فاصله گرفتم.يشدم و از بق يمنزو يليخ يط شغليل شرايدل

  يشغل يهاو استرس هاينگران
اد از يزن حد يماران کرونا اين بار است که در همراهان بياول يبرا

  شود.ياسترس به ما منتقل م

  
ه يمفهوم پا ۱۱۰ن بخش منتج به استخراج يل محتوا در ايتحل 
 يهامؤلفهو  يفرد يهامؤلفه دودستهم در يمفاه نيد که ايگرد
) گزارش شده ۱طور که در جدول (شدند؛ همان يگذار يجا يشغل

 يشغل يهامؤلفهو  يمقوله فرع ۸در قالب  يفرد يهامؤلفهاست؛ 
ن در پاسخ به يبنابرا شدند؛ يبنددسته يمقوله فرع ۸ز در قالب ين

، يتجارب افراد منتخب آمارتوان گفت که از يق ميسؤال اول تحق
پرستاران شاغل در بخش  يکار يت زندگيفيمؤثر بر ک يهامؤلفه

 يفرد يهامؤلفه دودستهدر  ۱۹-ديماران مبتال به کوويمراقبت از ب
  شدند. يبندو دسته ييشناسا يو شغل

رگذار يتأث يو شغل يفرد يهامؤلفهت يق: اولويسؤال دوم تحق
ماران ياز تجارب پرستاران بخش مراقبت از ب يکار يت زندگيفيبر ک

ق، از يپاسخ به سؤال دوم تحق يبرا چگونه است. ۱۹-ديمبتال به کوو
) و ۲جداول ( يهان دادهيبنابرا دمن استفاده شده است؛يآزمون فر

  دهند.ين آزمون را نشان ميج اي) نتا۳(
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  يکار يت زندگيفيک گانههشت يو شغل يفرد يهامؤلفهمربوط به  يهارتبهمقايسه ميانگين  .نتايج آزمون فريدمن ):۲جدول (
  ن رتبهيانگيم  يشغل يهامؤلفه  ن رتبهيانگيم  يفرد يهامؤلفه تياولو

  ٢,٨٧  يکار حجم  ٢,٣٣  خانواده-کار تعادل ۱

  ٢,٧٦  يشغل يايمزا و حقوق زانيم  ٢,٢٨  کار محل يکنون تيواقع يهايشانيپر و هارنج رشيپذ ۲

  ٢,٤٣  يشغل يهااسترس و هاينگران  ٢,٢٤  ارک طيمح در ١٩-ديکوو بحران يفعل طيشرا با انطباق و يريپذانعطاف ۳

  ٢,٣٩  يشغل يفرسودگ  ٢,٢١  تيشخص-شغل تناسب ۴

  ٢,٣٥  يشغل تيامن  ٢,١٢  يشناسفهيوظ و يکار وجدان ۵

  ٢,٣١  يشغل يبستگدل و اقياشت  ٢,٠٥  کار طيمح در يازخودگذشتگ و ثاريا ۶

  ٢,١٩  ياجتماع روابط يهاتيمحدود الزام  ١,٩٨  کار طيمح در يشياند مثبت و يدواريام ۷

  ١,٨٤  يشغل يخودمختار و استقالل  ١,٩٥  کار طيمح در يريپذسکير ۸

  
شود از تجارب افراد ي) مشاهده م۲جدول ( يهابر اساس داده 

ت يفيمربوط به ک يو شغل يگانه فردهشت يها، مؤلفهينمونه آمار
ستند و بلکه يبرخوردار ن يکسانيرات يپرستاران از تأث يکار يزندگ

  .وجود دارد ييهاشده تفاوت ييشناسا يهان مؤلفهيب
  

  ها)رتبهتفاوت بين ميانگين  يداريمعننتايج آزمون فريدمن (بررسي  ):۳جدول (
  P  (df)  دو -يخ  n  شاخص  يهامؤلفه

  .000  ۷  ۲،۱۰۰  ۳۰۰  ينمونه آمار  يفرد
  .000  ۷  ۲،۱۰۰  ۳۰۰  ينمونه آمار  يشغل 

  
دهد که مقدار سطح يز نشان مي)، ن٣جدول ( يهاداده 

نان يلذا با اطم )؛P.> /٠٥حاصل شده است ( ./٠٥کمتر از  يداريمعن
مؤثر بر  يو شغل يگانه فردهشت يهاتوان گفت که مؤلفهي. م/٩٥

 مؤلفهندارند و چون  يکسانيت يپرستاران، اولو يکار يت زندگيفيک
 ين رتبه باالتريانگياز م )يکار (حجم مؤلفهخانواده) و -کار تعادل(

، برخوردار است، پس در يو شغل يفرد يهامؤلفهر يسه با سايدر مقا
  کنند.يفا ميا يترپرستاران نقش مهم يکار يت زندگيفيک

  
  يريگ يجهبحث و نت

 يفرد يهامؤلفه يبندتيو اولو ييشناساهدف  حقيق حاضر بات 
پرستاران شاغل در بخش  يکار يت زندگيفيمؤثر بر ک يو شغل

  انجام گرفت. ١٩-ديماران مبتال به کوويمراقبت از ب
 يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يفرد يهامؤلفهاز  يکي 

افته از ين يشد. مطابق با ا ييخانواده شناسا-پرستاران تعادل کار
 ها نشان داده شده است که دستيابير پژوهشيپژوهش حاضر در سا

 و است سهيم يزندگي کار کلي کيفيت در زندگي-کار تعادل به
 شامل هانقش تعارض نشود، حفظ زندگي و کار ميان تعادل زماني که

 ازجمله منفي نتايج با مسئله اين دهد کهيم رخ خانواده-کار تعارض

 و يکار يت زندگيفيو کاهش ک خانوادگي و شغلي رضايت کاهش

 يهامؤلفهگر از يد يکي )٢٣(است  سالمتي مرتبط مشکالت افزايش
 و هارنج رشيپذپرستاران  يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يفرد
، يشد. در پژوهش ييشناسا کار محل يکنون تيواقع يهايشانيپر
ط کار يمح يهاها و رنجيرش سختيو پذ يژه کاريط ويرش شرايپذ

که  )٢٤(شده است  ييشناسا يکار يت زندگيفيمهم ک يهااز مؤلفه
ها ر پژوهشين در سايهمچن .راستاستهمن پژوهش يا جيبا نتا

است که  ياذکرشده است که روشن شدن هدف و معنا همان مؤلفه
خته شدن الزم هستند و بر يبرانگ يزش برايف انگيبر اساس تعر

 ييايالزم را در فرد در جهت استمرار در پو يرويتوان نياساس آن م
 يمهم در ارتقا ين مسئله گاميفراهم ساخت که ا يو ارزشمند

 يفرد يهامؤلفهگر ي. از د)٢٥(دد گريقلمداد م يکار يت زندگيفيک
 انطباق و يريپذپرستاران انعطاف يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث
شد. مطابق  ييشناسا کار طيمح در ١٩-ديکوو بحران يفعل طيشرا با

 فرايند، يک يريپذانعطاف يابن پژوهش، در پژوهش يهاافتهيبا 

 تعريف دکنندهيتهد شرايط با زيآمتيموفق سازگاري پيامد يا توانايي،

ت يفيو ک يزه شغليباعث باال رفتن تعهد و انگ يژگين ويا اند کهنموده
 يفرد يهامؤلفهگر از يد يکي. )٢٦(شود يپرستاران م يکار يزندگ

ت يشخص-شغل پرستاران تناسب يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث
ج پژوهش حاضر يگوناگون متناسب با نتا يهاشد. پژوهش ييشناسا
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 يت شغليش رضايت با افزايشخص -اند که تناسب شغل نشان داده
که  يرا افراديو قصد ترک شغل کمتر، رابطه دارد ز يو تعهد سازمان

خود را  يهايستگيها و شايين تناسب را دارند، قادرند توانايتجربه ا
ن يانگيم١جا و همکاران يدر پژوهش دام )٢٧(در کارشان ابراز کنند

ت پرستاران تفاوت ياساس تناسب شخص بر يکار يت زندگيفيک
دو  نيا جينتا يهمخوانعدم  يعلت احتمال.  )٢٨(نداشت يمعنادار

دو  نيمتفاوت ا ياجتماع ياز بافتار فرهنگ يتواند ناشيمپژوهش 
  پژوهش باشد.

 يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يفرد يهامؤلفه گر ازيد يکي
 يشد. ط ييشناسا يشناسفهيوظ و يکار پرستاران وجدان

 از مراقبت بخش در شاغل پرستاران گرفت، صورت که يامصاحبه
 و بودن شناسفهيوظ که نمودند اشاره ١٩-ديکوو به مبتال مارانيب

 و خودشان فيوظا دادن انجام به ياديز کمک هاآن بودن ديمق
 از زانيم نيا اگر ديشا و کنديم تعهدشان از خارج فيوظا نيهمچن
 را صحنه نبود وجودشان در بودن شناسفهيوظ و يشناس تيمسئول
 .کنند کار سخت طيشرا نيا در .نبودند حاضر و کردنديم ترک

 ) و٢٠٢١( ٢همکاران و سان پژوهش در مطابق با پژوهش حاضر،
ز نشان داده شده است که ي) ن٢٠٢١( ٣وارسته و همکاران

ل کمتر به ترک خدمت ياند، تماشناسفهيشتر وظيکه ب ييپرستارها
 رابطه پرستاران يزندگ تيفيک و يپرستار ترک به ليتما نيب دارند و

  .)٢٩, ١٤(دارد قرار يمعنادار و معکوس
 و معکوس رابطه از يحاک هاپژوهش ريسا جينتا نيهمچن 

 پرستاران يکار يزندگ تيفيک و يپرستار ترک به ليتما معنادار
گر ي. از د)٣٠(باشد يم حاضر پژوهش يهاافتهي با مطابق که باشديم

 و ثاريپرستاران ا يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يفرد يهامؤلفه
ثار يشد. در پژوهش حاضر، ا ييکار شناسا طيمح در يازخودگذشتگ

مؤلفه  عنوانبه ياخالق يهادر قالب ارزش يازخودگذشتگو 
شده است که  ييپرستاران شناسا يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث

ل پور و ي)، اسماع١٣٩٥مرزبان و همکاران ( يهاج پژوهشيبا نتا
گر از يد يکي. )٣١(راستاست ) همسو و هم١٣٩٨جعفرجالل (

پرستاران  يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يفرد يهامؤلفه
 يدر پژوهش شد. ييکار شناسا طيمح در يشياند مثبت و يدواريام

ن پژوهش نشان داده شده است که يا يهاافتهيمتناسب با 
 يياست که توانا يشناخت يهاها و مهارتيياز توانا يکي ينيبخوش

و  يشغل يژه فرسودگيوبه يطيمح يفرد را در مقابله با فشارها
 ي. در راستا)۳۲(دهديش مي، افزايکار يت زندگيفيکاهش ک

 ياني) و (ک۱۴۰۰ان، ي( راستجو و زندوان يهاپژوهش حاضر، پژوهش
 يشيمثبت اند يهاان داد که آموزش مهارت) نش۱۳۹۹و همکاران، 

                                                             
1 Dhamija et al 
2 Sun et al 

شود يط کار ميپرستاران در مح يآورو تاب يش شادکاميباعث افزا
دهد يش ميپرستاران را افزا يکار يت زندگيفيو ک يت شغليو رضا

از . )۳۴, ۳۳(شوديدر پرستاران م يشغل يو باعث کاهش فرسودگ
پرستاران  يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يفرد يهامؤلفهگر يد
 يشد. استفاده از استانداردها ييکار شناسا طيمح در يريپذسکير

 يبندرتبه يبرا يسک، ابزار مناسبيت ريريو مد ينيت باليحاکم
شنهاد يپ ينيسک باليت ريريت و مديحاکم ازلحاظها مارستانيب
سک، يت ريريمات با توجه به مدين اتخاذ تصميشود. همچنيم

مشارکت در  يت از کارکنان برايو حما يمنيا يهات از پروتکليتبع
 يصورت جدد بهيها بامارستانيسک در بير يابيو ارز ييشناسا

ز مطابق ي) ن١٣٩٦و همکاران( يري. در پژوهش نص)٣٥(شود  يريگيپ
 يريپذسکيزان ريبا پژوهش حاضر نشان داده شده است که  م

ط کار داشت چرا يدر عملکرد آنان در مح يار مهميکارکنان نقش بس
 يکار يت زندگيفيش کيط کار باعث افزايدر مح يريپذسکيکه ر

  .)۳۶(کارکنان شده بود 
 يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يشغل يهامؤلفهاز  يکي 

فت يپرستاران به علت وجود ش شد. ييشناسا يکار پرستاران حجم
و  يکارنوبت يهامربوط به برنامه يشغل يمختلف، تقاضاها يکار
ت مراقبت از ينبودن تعداد پرستاران و مسئول يطور کافنيهم

باال  ياند و حجم کارهمراه يو خستگ يش حجم کاريماران با افزايب
 يکار يت زندگيفيبر ک ير منفيدانند که تأثيم ييهااز مؤلفه يکيرا 

 ٤و همکاران يرلياست که در مطالعه ج ين در حاليپرستاران دارد. ا
پرستاران  يفت کاريبا ش يکار يت زندگيفين کيب يمعنادار ارتباط

افته مطالعه ما ي يگر در راستايد ي؛ اما در پژوهش )۳۷(افت نشدي
ت عملکرد پرستار و يفيبر ک يفت کارينشان داده شده است که ش

 يشغل يهامؤلفهگر از يد يکي .)۱۶(مؤثر است يبروز عالئم افسردگ
 يايزان حقوق و مزايمپرستاران  يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث

در پژوهش حاضر، پرستاران اظهار داشتند که شد.  ييشناسا يشغل
ستند و پرداخت منصفانه و يبرخوردار ن ياز پرداخت منصفانه و کاف

در باشد که يم يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يهااز مؤلفه يکاف
 يو ارغوان يوسفيو همکاران و  يها مانند مطالعه آبادر پژوهشيسا

در  يز گزارش شده است که پرستاران از پرداخت منصفانه و کافين
ها آن يکار يت زندگيفيو ک يت شغليقرار دارند و رضا ينييسطح پا

ن يدر چ ين در پژوهشي. همچن)۳۸(دهدير قرار ميرا تحت تأث
ها آن يکار يت زندگيفيمهم در ک يهاش حقوق از مؤلفهيافزا

پژوهش ما همسو و  جيج با نتاين نتايکه ا )۳۹(شوديمحسوب م
 يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يشغل يهامؤلفهگر ياز دراستاست. هم
شد.  ييشناسا   يشغل يهااسترس و هايپرستاران نگران يکار

3 Varasteh et al 
4 Giarelli et al 
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مؤلفه اثربخش  عنوانبهرا   يپرستاران پژوهش حاضر استرس شغل
افته از ين يقلمداد کرده بودند که مطابق با ا يکار يت زندگيفيبر ک

ها گزارش شده است که استرس ر پژوهشيپژوهش حاضر، در سا
 نهيدر زم ييهايا استرس مرتبط با کار باعث بروز نگراني يشغل

 يت زندگيفيو ک يت شغليجه کاهش رضايافراد و در نت يسالمت روان
ر پژوهش سنتوس و همکاران، ن دي. همچن )٤٠(شوديم يکار

پرستاران  يو استرس شغل ينشان داده شده است که نگران ٢٠٢١
 يکار يت زندگيفين منجر به کاهش کيپيليدر ف ١٩-ديبخش کوو

 يهامؤلفهگر از يد يکي. )١٨(و ترک خدمت پرستاران شده است
 يشغل يپرستاران فرسودگ يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يشغل

و از  ييدر کاهش کارا ياز عوامل اساس يکيشد. امروزه  ييشناسا
. در  )٤١(پرستاران است يشغل ي، فرسودگيانسان يرويدست رفتن ن

 يهانوعًا با واکنش يشغل ين مطالعه، فرسودگيا يهاافتهي يراستا
شود يشروع م يشغل يو فشارها يناهنجار در برابر تعارض، ناکام

شود که کارکرد يد ميشد ين واکنش سرانجام قدرياما ا )٤٢(
ل منجر به کاهش عملکرد و ين دليکند به هميشخص را مختل م

ژه در يو شود بهيم يکار يت زندگيفيو کاهش ک يت شغليرضا
 يهاتيشتر و مسئوليفشار و کار ب يکه دارا يمانند پرستار يمشاغل

ت يفيرگذار بر کيتأث يشغل يهامؤلفهگر ي. از د)٤٣(باشنديم ياديز
 يشد. در راستا ييشناسا يشغل تيپرستاران امن يکار يزندگ

و همکاران،  يديو پژوهش حم يپژوهش حاضر، در پژوهش اردکان
 يکار يت زندگيفيبا ک يرابطه مثبت و معنادار يت شغليامن

ت ي، وضعيت شغلياز ابعاد مؤلفه امن يکي .)٤٤(پرستاران دارد 
 ج پژوهش حاضر، در پژوهشيباشد که مطابق با نتايم ياستخدام

با  يت استخداميفلحتا و همکاران، نشان داده شده است که وضع
ادراک  . )۱۷(دارد يپرستاران رابطه معنادار يکار يت زندگيفيک

 يشغل يآت يهاو از دست دادن فرصت يکنون يت شغليد موقعيتهد
افته پژوهش حاضر، ين امر مطابق با يبا قصد ترک شغل مرتبط است ا

پرستاران  ياصل يهااز دغدغه يکي يت شغلينشانگر آن است که امن
شود و عدم يشان صرف آن ميروان ياز انرژ يادياست که قسمت ز

 يت زندگيفين خواهد شد و کيآفرها مشکلسازمان ين آن برايتأم
 يهامؤلفهگر از يد يکي. )٢٤(دهديپرستاران را کاهش م يکار
 و اقيپرستاران اشت يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث يشغل
پژوهش حاضر، در  افتهيشد. مطابق با  ييشناسا يشغل يبستگدل

ت يفيش کيدر افزا يشغل يبستگدلگزارش شده است که  يپژوهش
ها افتهين، ي. همچن)١٢(دارد  ير مثبتيپرستاران تأث يکار يزندگ

اند که اگر پرستاران به شدت دلبسته به شغل خود باشند نشان داده
را در  يو آشکار يفشان را انجام دهند، تالش اساسياق وظايو با اشت

                                                             
1 Yang et al 

شغل  يدهند و به احتمال کمتريت کسب اهداف سازمان انجام مجه
 يکار يت زندگيفيش کين باعث افزايکند که ايخود را ترک م

و  يکه به انرژ ي. پرستاران)١٩(شود يپرستاران و عملکرد سازمان م
از  يجتًا در سطوح باالترياند نتب شدهيدر کار ترغ يشتريزش بيانگ

 يکار يت زندگيفين کيقرار دارند و بنابرا ياشتغال و سرزندگ
 يشغل يهامؤلفهگر ي. از د)٢٥(ز تجربه خواهند کرد يرا ن يترمطلوب

 يهاتيمحدود پرستاران الزام يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث
ر ين پژوهش، در سايشد. مطابق با ا ييشناسا ياجتماع روابط

 يز اشاره شده است که محدود شدن روابط اجتماعيها نپژوهش
.پژوهش )٢٤(آنان دارد يکار يت زندگيفيبر ک يادير زيکارکنان تأث

ن نشان داده است که پرستاران با ي) در چ٢٠٢١(١انگ و همکاران ي
ها و کمبودها در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند و يتمام سخت

قرار گرفته است به  يمارين بير ايشان تحت تأثيشخص يزندگ
اد از يها به علت فاصله گرفتن زکه سالمت روان آن ياگونه

ها آن يکار يت زندگيفيشان به خطر افتاده است و کيهاخانواده
 يشغل يهامؤلفهگر از يد يکي.  )٤٥(ر قرار گرفته استيتحت تأث

 يخودمختار و استقاللپرستاران  يکار يت زندگيفيرگذار بر کيتأث
 شغلي استقالل ها ميانپژوهشر يشد. در سا ييشناسا يشغل

 يو خودکارآمد يت شغليشغل، رضا يامدهايو پ عملکرد با پرستاران
پرستاران رابطه مثبت وجود دارد که  يريپذتيجه مسئوليو در نت

ن ي. همچن)١٥(گردد يآنان م يکار يت زندگيفيمنجر به بهبود ک
انجام دادند ٢براگ و همکاران  يکه ل يافته، در پژوهشين يبق با امطا

 يت زندگيفيک ياصل يهامشخص شد که استقالل در کار از مؤلفه
  .)٢٤(باشد يپرستاران م يکار

 يت زندگيفير کيل محتوا در مورد متغين پژوهش تحليدر ا
د يگرد يو شغل يفرد يهادو دسته مؤلفه يي، منتج به شناسايکار

ن يبخانواده و در -کار، مؤلفه تعادل يفرد يهان مؤلفهيکه در ب
 ربرخوردا يت باالترياز اولو ي، مؤلفه حجم کاريشغل يهامؤلفه
  بودند.

 يزندگي کار کلي کيفيت در زندگي-کار تعادل به دستيابي
 تعارض نشود، حفظ زندگي و کار ميان تعادل زماني که و است سهيم

 نتايج با مسئله اين دهد کهيم رخ خانواده-کار تعارض شامل هانقش

 مشکالت افزايش و خانوادگي و شغلي رضايت کاهش ازجمله منفي

 آگاه موضوع اين به بايد نسبت . مديران)٢٣(است  سالمتي مرتبط

 يک يهاييتوانا به توجه با هاخواسته بين تعادل يبرقرار که باشند

 هدر به يو ياستعدادها شوديم باعث و است يضرور شاغل فرد

 ي قابلصورتبه يکار يهابرنامه امکان حد تا است بهتر بنابراين نرود؛

 که است شود. پر واضح يسازادهيپ پرستاران مورد در انعطاف

2 Liberag et al 
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 پرستاران زندگي در تعادلي چنين مثبت آثار از نيز هامارستانيب
 و پرستاران بهتر عملکرد مزايايي مانند و ماند نخواهند بينصيب

نا گفته نماند که  .)٤٦(آمد  خواهد به دست آنان يوربهره افزايش
ن مسئله توجه الزم را داشتند يها به امارستانيقبل از بحران کرونا ب

شده است که  يها به نحوارستانميط بيدر بحران کرونا شرا يول
 يهافتياند چرا که شخانواده شده-قاعدتًا پرستاران دچار تعارض کار

 يبه علت روابط محدود با اعضا يادتر شده است و از طرفيز يکار
 اند.شده يزندگ-خانواده، دچار تعارض کار

است و  ين عوامل استرس شغليتراز بزرگ يکي يحجم کار
تواند تحت يشود که ميف ميتعر يشغل ياز تقاضاها يکي عنوانبه
 يمک يرد. حجم کاريقرار گ يو فشار زمان يدگيچي، پير دشواريتأث

وجود  که يت زمانيافتد که افراد با توجه به محدودياتفاق م يزمان
. )۱۶(خود هستند  يهاييش از توانايدارد، مجبور به انجام کار ب

 ف بدون دريافتد که وظاياتفاق م يزمان يفين حجم کار کيهمچن
اد قادر فرد است و افر ييفراتر از توانا يت زمانينظر گرفتن محدود

مختلف،  يکار يهاستند. وجود نوبتيف خود نيبه انجام وظا
 يطور کافنيو هم يکارنوبت يهامربوط به برنامه يشغل يتقاضاها

ش حجم ياماران با افزيت مراقبت از بينبودن تعداد پرستاران و مسئول
 يکار يت زندگيفيهمراه بوده و موجب کاهش ک يو خستگ يکار

  گردد.يپرستاران م
و  ييجه گرفت که شناساين پژوهش نتيتوان از ايم تيدرنها 

 يت زندگيفيبر ک رگذاريتأث يو شغل يفرد يهامؤلفه يبندتياولو
ش عملکرد يحفظ و افزا يبرا ياک مقدمهي عنوانبهتواند يم يکار

از طرف . سازمان باشد يو به دنبال آن رشد و بالندگ يانسان يروين
 يت زندگيفيک يارتقا منظوربهگر با توجه به مطالب گفته شده و يد

ه آنان ياول يازهاين نيپرستاران ضرورت دارد تا عالوه بر تأم يکار
حقوق و پاداش مناسب) به پرستاران آموخت که ل پرداخت ي(از قب

بخشند يآنان را بهبود نم يکار يت زندگيفي، کيرونيتنها منابع ب

رامون خود يط پيها از خود و محادراک آن يبلکه نگرش و چگونگ
 يهار جنبهيتواند ساين امر ميرگذار بر آن است که ايتأث يز امرين

  .ر قرار دهديفرد را تحت تأث يزندگ
پژوهش پرستاران شاغل در  نيا کنندگان دراز آنجا که شرکت 
 يمراکز آموزش در ۱۹ –د يکوو ماران مبتال بهيمراقبت از ب يهابخش
 هاافتهيميتعم؛ باشديمنه يوابسته به زم هاافتهياصفهان و  يدرمان

 يدرمان مراکز در ايکه پرستار نبوده و  ير کادر درمانيسا يبرا
 رد.يگ صورت اطياحت با ديشاغل هستند با يو آموزش يخصوص
د با ي، بايدمير اپيغ يهازمانر يج به سايم نتاين در تعميهمچن

پژوهش  نيا کنندگان دراز آنجا که شرکت اط عمل کرد.ياحت
شنهاد ياند، لذا پبوده يدرمان يمراکز آموزش در ۱۹ –د يپرستاران کوو

ک يدمير اپيط غيشرار کادر درمان، در يسا ين پژوهش برايا شوديم
ز انجام يگر نيد يهاو سازمان هامکاندر  يدرمان ير واحدهايو در سا

 يهامؤلفهت يدر ادامه با توجه به اولو سه گردد.يج مقايشود و نتا
ن يو همچن يپرستار رانيشده در پژوهش حاضر، مد ييشناسا

همچون  يرگذاريتأث يهامؤلفه، به هاگاهو دانش يران مراکز درمانيمد
، يشغل يايزان حقوق و مزاي، مي، حجم کاريزندگ-تعادل کار

متعهدانه  يخرد و کالن توجه يهايگذاراستيس، در ياسترس شغل
ن موارد در نظر يجهت ارتقاء ا يمناسب يهاداشته باشند و برنامه

مارستان يعملکرد کل ب تيدرنهاگرفته شود تا عملکرد پرستاران و 
  ابد.يش يافزا

  
  يتشکر و قدردان

باشد. لذا يارشد م يان نامه کارشناسيپژوهش حاضر منتج از پا 
کننده در اين پژوهش که پرستاران مشارکتد و ياسات ياز تمام
مشغله زياد، صبورانه در انجام اين پژوهش مشارکت داشتند،  باوجود

  .ديآيبه عمل م يگزارصميمانه سپاس
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Abstract 
Background & Aims: In the conditions of the COVID-19 epidemic, due to the excessive tension and 
stress of the nurses in the units caring these patients, it is very important to identify and improve the 
effective components in the quality of the working life of the nurses; In this regard, the present research 
was conducted with the aim of identifying and prioritizing the personal and professional components of 
the quality of work life of the nurses in the COVID-19 patients care units in Isfahan. 
Materials & Methods: The present study was a qualitative- quantitative type. In the qualitative part, the 
content analysis method was used and in the quantitative part, the descriptive-survey method was used. 
The statistical population included nurses working in the COVID-19 patients care unit in the hospitals 
in Isfahan, Iran. In the qualitative part of the content analysis method, a semi-structured interview was 
conducted with 12 nurses in a purposeful manner. In the quantitative part, 300 nurses were selected by 
available sampling method and the components identified by Friedman test were prioritized using a 
researcher-made questionnaire. 
Results: The individual components of the quality of working life, were categorized in the form of 8 
subcategories including: Work-family balance, acceptance of the sufferings and distress of the current 
reality of the workplace, flexibility and adaptation to the current conditions of the COVID-19 crisis in 
the workplace, job-personality fit, work conscience, self-sacrifice and self-sacrifice in the workplace, 
hope and positively thinking in the workplace, and taking risks in the workplace. Occupational 
components of quality of work life ere categorized in the form of 8 sub-categories in order of priority 
include; Workload, job benefits and benefits, job and family worries and stresses, job burnout, job 
security, job enthusiasm and attachment, the imposition of restrictions on social relationships, 
independence, and job autonomy. 
Conclusion: The results of the present study may be used in health policies to increase the quality of 
work life of nurses in the care of patients with COVID-19. 
Keywords: COVID-19, Nursing, Quality of Work Life, Staff Health 
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