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با شادزیستی در پرستاران بیمارستانهای نظامی استان خوزستان
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Abstract
Introduction: Happiness of nurses is an important
factor of their mental health, and it is essential for
providing effective care for patients. This study aims
to determine the relationship between positive
automatic thoughts, feeling socially competent and
perception of clinical decision-making with
happiness among Khuzestan military hospital nurses.
Method: The population consisted of all Khuzestan
military hospital nurses from among whom 200
nurses were selected using the availability sampling
method. The research method of this study is
descriptive correlational. To collect the required data,
the Ingram and Wisnicki Automatic Positive
Thoughts Questionnaire (1988), the Fellner Social
Competence Questionnaire (1990), the Salehi, et al.
Clinical Decision-Making Questionnaire (2005) and
the Argyle and Lu Happiness Questionnaire (1989)
were used. Data analysis was carried out using
Pearson correlation coefficient and multiple
regression analysis.
Results: The findings revealed a positive relationship
between positive automatic thoughts, feeling socially
competent and perception of clinical decision-making
with happiness among the nurses. The regression
analysis results further showed that positive
automatic thoughts and feeling socially competent are
good predictors for the criterion variable of happiness
among the nurses (P<0.0001).
Discussion: The results of this study indicated that
promoting positive automatic thoughts, feeling
socially competent and perception of clinical
decision-making results in an increase in the
happiness of nurses.
Key words: positive automatic thoughts, feeling
socially competent, perception of clinical decision
making.
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چکیده
 شادزیستی پرستاران مؤلفهای مهم در سالمت روان آنان:مقدمه
 با، پژوهش حاضر.میباشد و در مراقبت مؤثر از بیماران ضروری است
 احساس کفایت اجتماعی و،هدف تعیین رابطه افکار خودآیند مثبت
درک از تصمیمگیری بالینی با شادزیستی در پرستاران بیمارستانهای
.نظامی استان خوزستان بود
 جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه پرستاران بیمارستان نظامی:روش
 نفر با استفاده از روش222  از این تعداد.استان خوزستان بود
 روش این پژوهش توصیفی از نوع.نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند
 برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای افکار خودآیند.همبستگی بود
 احساس کفایت اجتماعی فیلنر،)1811( مثبت اینگرام و ویسنیکی
) و2222( ) و درک از تصمیمگیری بالینی صالحی و همکاران1882(
 تجزیهوتحلیل دادهها با.) استفاده شد1818( شادزیستی آرجیل و لو
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت
.گرفت
 احساس کفایت، یافتهها نشان داد که بین افکار خودآیند مثبت:نتایج
اجتماعی و درک از تصمیمگیری بالینی با شادزیستی در پرستاران رابطه
 همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که از بین.مثبت معنیدار وجود دارد
متغیرهای پیشبین متغیرهای افکار خودآیند مثبت و احساس کفایت
اجتماعی بهترتیب پیشبینیکنندههای مناسبتری برای متغیر مالک
.)P>2/2221( شادزیستی در پرستاران بیمارستان بود
 احساس، تحقیق حاضر نشان داد که ارتقای افکار خودآیند مثبت:بحث
 باعث افزایش میزان،کفایت اجتماعی و درک از تصمیمگیری بالینی
.احساس شادزیستی پرستاران بیمارستان میشود
 افکار خودآیند مثبت؛ احساس کفایت اجتماعی؛ درک از:کلید واژهها
تصمیمگیری بالینی

 ایران، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، استادیار گروه روانشناسی
، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی.2
ایران
، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی.3
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مقدمه

یکی دیگر از عواملی که احتماالً میتواند بر احساس

اساسیترین چالش در سازمانهای بهداشتی درمانی

شادزیستی پرستاران مؤثر باشد ،افکار خودآیند مثبت

این است که سالمت نیروی فعال و کارآمد خود و

است .درکل تصور پژوهشگران بر آن است که

بهخصوص پرستاران را بهعنوان بدنه اصلی ارائه

شناختها در سه سطح وجود دارند :اعتقادات اصلی

خدمات به بیماران افزایش دهند (مونرو و وفورد،1

(تمایالت عمیق و سخت) ،عقاید میانی (نگرش،

 .)2212پرستاران همواره ،وضعیت سالمتی بیماران

فرضیات و قوانینی که از اعتقادات اصلی ناشی

خود را بهبود میبخشند ،اما بهدلیل سختی کار ممکن

میشود) و افکار خودکار (سطحیترین نوع شناخت).

است خود بیمار شوند و اگر این روند ادامه پیدا کند،

افکار خودکار متشکل از گفتگوی درونی یا تصاویری

روزبهروز وضعیت تنیدگی و بیماری آنها رو به وخامت

است که در وضعیت پاسخ به یک رویداد از ذهن

خواهد گذاشت (گنسن و آستین .)2212 ،2ازاینرو

شخص عبور می کند (کلرک و بیک  .)2211 ،جاد

6

توجه به شرایط روانشناختی و شادزیستی آنان به

( )2216نیز طی پژوهشی نشان میدهد که افکار

جهت حفظ سالمت و افزایش روند شغلی آنان امری

خودآیند مثبت میتواند نقش تعدیلکنندهای در

مهم است .درهمینراستا ،طی دهه گذشته نیز

تابآوری افراد داشته باشد و به احساسات مثبت منجر

عالقهمندی پژوهشگران به مطالعه علمی شادزیستی

شود .زحمتکش و زمانی ( )1316طی پژوهشی

(مک برد )2212 ،3در پرستاران افزایش یافته است.

دریافتند افکار مثبت خودکار با افسردگی و با شدت

شادزیستی درقالب شادی در هر موقعیتی بهعنوان پایه

آن رابطه منفی معنیدار دارد.

و اساس احساسات ظاهر میشود و اصوالً بهعنوان یک

شادزیستی همچنین میتواند احتماالً ازطریق احساس

حالت رواندرستی و رفاه تعریف شده است که معموالً با

کفایت و شایستگی اجتماعی پیشبینی شود .کفایت

احساس خوببودن و تجارب لذتبخش همراه است

اجتماعی بهعنوان توانایی افراد برای عمل به شیوه

(مدحی و نجفی .)1382 ،فروید میگوید :هیچ شکی

سازگارانه متناسب با سن و توانایی شناختی،

نیست که در پی شاد بودن ،باالتر از همه اهداف دیگر

دربرگرینده عواملی چون خودآگاهی ،آگاهی اجتماعی،

زندگی فرد است .او شادی را بهعنوان معیار تعالی در

مدیریت خود ،مهارتهای ارتباطی و مسئولیت

هنر زندگی تعریف کرده است (هاسناین ،وزید و

تصمیمگیری است (ما .)2212 ،2همچنین این مؤلفه

هاسان .)2214 ،4درکل تفکر مثبت باعث میشود

نقطه عطفی برای طیف وسیعی از پیامدهای مطلوب

انسان در زندگی ،عشق ،شور ،شادی و رضایت را تجربه

مانند؛ مسئولیتپذیری و پذیرفتهشدن توسط

کند (رضاپور و همکاران .)2214 ،حسینی ،فرزادمهر،

همساالن و شایستگی است (لسی ،کاپیوتی ،پاگنین و

2

1

نورآبادی و علمدارلو ( )1382نیز طی تحقیقی نشان

بانرجی  .)2212 ،دشتبزرگی و شمشیرگران ()1382

دادند که بین شادکامی و بهرهوری پرستاران رابطه

نیز طی تحقیقی نشان دادند که آموزش مثبتنگری

مثبت و معنیداری وجود دارد و سیدمحمدی (،1311

بهطور معنیداری باعث افزایش کفایت اجتماعی و

نقل از مرادی ،باصری و معاون جوال )1381 ،نیز بیان

سرسختی سالمت در پرستاران میشود و برای ارتقای

میکند که ابعاد مختلف شخصیتی افراد بر شادکامی

سالمت روان و کاهش مشکالت روانشناختی

آنان تأثیر زیادی دارد.

پرستاران مفید است .روکهیل ،وندر ،استوپ ،مککالی
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رابطه افکار خودآیند مثبت ،احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیمگیری بالینی با شادزیستی در13 ...

و کاتن )2228( 8در تحقیقی دریافتند آموزش

شواهد جهت ایجاد مزایای سالمت عمده ازطریق

خوشبینی که نشانه شادی است ،بر عوامل کفایت

راههای اثربخشی بازی میکنند(نایلور و کیرتزمن،13

اجتماعی مؤثر است.

 ،)2212و نگاه خاص به شادزیستی آنان میتواند تأثیر

ازسویدیگر ،درک صحیح از تصمیمگیری بالینی در

مستقیم بر رفتار حرفهای آنان داشته باشد ،هدف از

پرستاران نیز احتماالً میتواند به شادزیستی آنان منجر

تحقیق حاضر دادن پاسخ علمی به این سؤال است که؛

شود .تصمیمگیری بالینی که یک فرایند تفکر انتقادی

«آیا بین افکار خودآیند مثبت ،احساس کفایت

در انتخاب بهترین عمل جهت رسیدن به اهداف

اجتماعی و درک از تصمیمگیری بالینی با شادزیستی

مشخص است (هنیک ،وینستین ،ویتنبرگ ،دراموند،

در پرستاران بیمارستانهای نظامی استان خوزستان

پلیسکین ،وانگ و همکاران ،)2214 ،12نشاندهنده

رابطه وجود دارد؟».

لزوم توجه پرستاران به روشهای مختلف دانستن برای
تصمیمگیری مناسب در زمینههای مختلف است

روش

(جونسون و ابرین .)2212 ،11مطالعات مختلف فرایند

تحقیق حاضر باتوجهبه هدف آن بهعنوان یک تحقیق

تصمیمگیری بالینی را تحت تأثیر عوامل مختلفی در

کاربردی و ازنظر روش و ماهیت ،یک پژوهش توصیفی

پرستاران دانستهاند (گینارسون و وارن استومبرگ،12

از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر

 ،2228رمضانی بادر ،نصرآبادی ،یکتا و طالقانی،

شامل کلیه پرستاران شاغل در  4بیمارستان نظامی

 ،2228اسماعیلی وردنجانی ،چراغی ،مسعودی ،ربیعی،

استان خوزستان (حدود  328نفر) در سه ماهه آخر

کیوانی هفشنجانی ،2212 ،میراسدی و همکاران،

سال  1382بود .بهمنظور انتخاب نمونه ،از پرستاران

 .)2211درهمینراستا حاجباقری و همکاران ()2224

حاضر در  3بیمارستان از بیمارستانهای نظامی

کفایت بالینی ،آموزش پرستاری ،احساس حمایتشدن

استان ،بهصورت دردسترس  222نفر مشخص و مورد

و ساختار سازمانی را عوامل تسهیلکننده یا موانع

آزمون قرار گرفتند .در این پژوهش جهت اندازهگیری

تصمیمگیری مؤثر پرستاران معرفی کردند و نجاری و

متغیرهای موردنظر از ابزارهای زیر استفاده شده است.

معارفی ( )1382نیز طی تحقیقی نشان دادند که

پرسشنامه شادزیستی آکسفورد :این پرسشنامه توسط

مشارکت در تصمیمگیری گروهی بهطور مستقیم و

آرجیل و لو 14در سال  1818تدوین شده است .این

غیرمستقیم ازطریق متغیر میانجی اعتماد سازمانی بر

پرسشنامه دارای  28گویه است و از نوع لیکرتی چهار

سازمان شاد ،تأثیر مثبت و معنیدار دارد.

گزینهای از  2تا  3نمرهگذاری میشود و حداکثر نمره

براساس مطالب فوق و اینکه تحقیقات کمی بر اثر

 21و حداقل نمره صفر میباشد .نمره بهنجار این

مستقیم شادزیستی پرستاران بر متغیرهای مهمی

آزمون بین  42تا  42است .آرجیل و همکاران (،1818

مانند تصمیمگیری بالینی که در نوع خود میتواند

به نقل از حقیقی و همکاران )1312 ،پایایی این ابزار

حتی در نجات بیماران بسیار مؤثر باشد و همچنین

را به روش آلفای کرونباخ  2/82و پایایی بازآزمایی آن

باتوجهبه اینکه پرستاران نقش کلیدی را در فائقآمدن

را پس از هفت هفته  2/21گزارش کردهاند .در

بر چالشهای عمده پیش روی نظامهای سالمت ،از

پژوهش حسین خانزاده ،طاهر و محمدی ( )1384نیز

کاهش نابرابری سالمتی تا استفاده از عملکرد مبتنیبر

روایی این پرسشنامه برابر  2/81و پایایی آن به روش
J. Military Psychology, Vol. 11, No. 41, Spring 2020
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آلفای کرونباخ  2/12بهدست آمد .در تحقیق حاضر نیز

پژوهش حاضر ،ضرایب پایایی پرسشنامه احساس

پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ  2/18بهدست

کفایت اجتماعی بهدستآمده به روش آلفای کرونباخ

آمد.

 2/12حاصل شد.

پرسشنامه افکار خودآیند مثبت :51این پرسشنامه 32

پرسشنامه تصمیمگیری بالینی :این پرسشنامه توسط

( )1811ایجاد

صالحی ،بهرامی ،حسینی و آخوندزاده ( )2222در

شده و دارای طیف لیکرتی  2گزینهای (هرگز =  1الی

دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان ساخته شده است

همیشه =  )2میباشد .اینگرام و ویسنیکی ()1811

و دارای  12سؤال با مقیاس لیکرت پنج گزینهای

برای محاسبه روایی پرسشنامه بین این پرسشنامه و

(هرگز  1الی همیشه  )2میباشد و حداقل نمره  12و

پرسشنامه افسردگی بک همبستگی  -2/33را گزارش

حداکثر نمره  22است .همبستگی درونی پرسشنامه با

کردند و همچنین آنها پایایی آزمون افکار خودآیند

استفاده از آلفای کرونباخ  2/13و پایایی آن با استفاده

مثبت براساس آلفای کرونباخ  2/84و براساس روش

از آزمون همبستگی پیرسون  2/82بهدست آمد .در

دونیمهکردن ،ضریب بازآزمایی  2/82را گزارش کردند.

تحقیق حاضر نیز پایایی پرسشنامه از روش آلفای

همچنین کریمی ،کربالیی ،میگونی و ثابت ()1382

کرونباخ  2/12بهدست آمد.

پایایی پرسشنامه افکار خودآیند مثبت را با استفاده از

برای تحلیل دادههای این تحقیق از هر دو نوع آمار

آلفای کرونباخ برابر  2/84محاسبه کردهاند .در تحقیق

توصیفی و استنباطی استفاده شد .در این تحقیق از

حاضر نیز پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ

آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای مقایسه توزیع

 2/82بهدست آمد.

نمرات هریک از مؤلفههای پژوهش با توزیع بهنجار

پرسشنامه احساس کفایت اجتماعی فلنر :)5991( 51این

(نرمال) بودن دادهها ،از آزمون همبستگی پیرسون

پرسشنامه یک ابزار  42سؤالی است که براساس نظریه

جهت تعیین رابطه بین متغیرها و همچنین از آزمون

فلنر ( ،1882نقل از فلنر و همکاران )1882 ،ساخته

رگرسیون برای تعیین میزان پیشبینی متغیرها

شده است که بهصورت طیف لیکرتی هفت گزینهای

استفاده شد.

سؤالی توسط اینگرام و ویسنیکی

16

(کامالً مخالفم =  ،1الی کامالً موافقم =  )2نمرهگذاری
میشود .بنابراین دامنه نمرات بین  42تا  328است و

یافتهها

نمره باالتر بهمعنای کفایت اجتماعی بیشتر است.

از میان آزمودنیهای مورد تحقیق  %18درصد متأهل

برآورد پایایی و روایی این آزمون توسط پرندین

و  %11درصد مجرد بودند و مقطع تحصیلی آنان %81

( )1312در استان تهران ،روی  422نفر صورت گرفته

درصد کارشناسی %8 ،درصد کارشناسی ارشد بود.

است که پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ

یافتههای توصیفی این پژوهش شامل شاخصهای

 2/11و روایی آن ازطریق ضریب همبستگی بین دو بار

آماری مانند میانگین و انحراف معیار برای کلیه

اجرای پرسشنامه روی 32نفر آزمودنی در فاصله زمانی

متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش است که در

چهار هفته در بازآزمایی ( )r = 2/18گزارش شد .در

جدول  1ارائه شده است.

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،11شماره  ،41بهار 1311

رابطه افکار خودآیند مثبت ،احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیمگیری بالینی با شادزیستی در11 ...

جدول  .9شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخصهای توصیفی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداکثر نمره

حداقل نمره

شادزیستی

222

23/42

13/22

12

32

افکار خودآیند مثبت

222

48/22

11/22

22

21

احساس کفایت اجتماعی

222

126/2

22/4

221

124

درک از تصمیمگیری بالینی

222

122/1

28/3

143

24

طبق نتایج جدول  1بهترتیب میانگین و انحراف معیار

و  ،)22/4و درک از تصمیمگیری بالینی ( 122/1و

شادزیستی ( 23/42و  ،)13/22افکار خودآیند مثبت

 ،)28/3میباشد.

( 48/22و  ،)11/22احساس کفایت اجتماعی (126/2
جدول  .1آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای بررسی مفروضه بهنجاربودن نمره افکار خودآیند مثبت،
احساس کفایت اجتماعی ،درک از تصمیمگیری بالینی و شادزیستی
آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف (برای مفروضه بهنجاربودن)

نام متغیر

میزان z

سطح معنیداری

شادزیستی

2/213

2/28

افکار خودآیند مثبت

1/122

2/12

احساس کفایت اجتماعی

1/242

2/34

درک از تصمیمگیری بالینی

1/221

2/21

باتوجهبه اطالعات حاصل از جدول  2و باتأکیدبر z

احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیم گیری

بهدستآمده برای معنیداری نمرات افکار خودآیند

بالینی با شادزیستی در پرستاران استفاده کرد.

مثبت ،احساس کفایت اجتماعی ،درک از تصمیمگیری

فرضیه  .1بین افکار خودآیند مثبت با شادزیستی در

بالینی و شادزیستی پرستاران در سطح  2/22معنیدار

پرستاران رابطه وجود دارد.

نیست .پس میتوان به این نتیجه رسید که توزیع

فرضیه  .2بین احساس کفایت اجتماعی با شادزیستی

دادههای مرتبط با فرضیههای پژوهش بهنجار است و

در پرستاران رابطه وجود دارد.

میتوان از آزمونهای پارامتری مانند همبستگی

فرضیه  .3بین درک از تصمیم گیری بالینی با

پیرسون برای بررسی رابطه بین افکار خودآیند مثبت،

شادزیستی در پرستاران رابطه وجود دارد.

جدول  .0ضرایب همبستگی ساده بین افکار خودآیند مثبت ،احساس کفایت اجتماعی و درک از
تصمیمگیری بالینی با شادزیستی در پرستاران
متغیرمالک
شادزیستی

متغیرپیش بین

ضریب همبستگی ( )rسطح معنیداری ()p

تعداد نمونه ()n

افکار خودآیند مثبت

2/82

2/2221

222

احساس کفایت اجتماعی

2/22

2/2221

222

درک از تصمیمگیری بالینی

2/22

2/2221

222
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همانطورکه در جدول  3ارائه شده است ،بین افکار

متغییرهای افکار خودآیند مثبت ،احساس کفایت

خودآیند مثبت و شادزیستی ( p = 2/2221و )r=2/82

اجتماعی و درک از تصمیمگیری بالینی پیشبینی

و بین احساس کفایت اجتماعی و شادزیستی

میشود و فرضیه اول ،دوم و سوم تأیید شدند.

( p = 2/2221و  )r = 2/22و بین درک از

فرضیه  .4بین افکار خودآیند مثبت ،احساس کفایت

تصمیمگیری بالینی و شادزیستی ( p = 2/2221و

اجتماعی و درک از تصمیمگیری بالینی با شادزیستی

 )r = 2/22در پرستاران ،رابطه مثبت معنیداری

در پرستاران رابطه چندگانه وجود دارد.

مشاهده میشود .بنابراین شادزیستی ازطریق
جدول  .4ضرایب همبستگی چندگانه افکار خودآیند مثبت ،احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیمگیری
بالینی با شادزیستی در پرستاران با روش الف) ورود مکرر ( )Enterب) مرحلهای ()Stepwise
ضرایب رگرسیون ()

متغیر مالک

متغیرهای پیش بین

چندگانه MR

تعیین RS

احتمال P

9

افکار خودآیند مثبت

2/824

2/123

F =222/112
P=2/2221

=2/824
t =23/122
P=2/2221

احساس کفایت
اجتماعی

2/828

2/162

F =323/848
P=2/2221

=1/261
t =16/234
P=2/2221

=-2/162
t =-2/228
P=2/213

درک از تصمیم گیری
بالینی

2/828

2/163

F =222/332
P=2/2221

=1/122
t =13/22
P=2/2221

=-2/148
t =-2/13
P=2/23

ب)

شاخصهای آماری

همبستگی

ضریب

نسبت F

متغیر مالک

متغیرهای پیش بین

چندگانه MR

تعیین RS

احتمال P

9

افکار خودآیند مثبت

2/824

2/123

F =222/112
P=2/2221

=2/824
t =23/122
P=2/2221

احساس کفایت
اجتماعی

2/828

2/162

F =323/848
P=2/2221

=1/261
t =16/234
P=2/2221

شادزیستی

الف)

شاخصهای آماری

همبستگی

ضریب

نسبت F

0

1

=-2/22
t =2/23
P=2/382

ضرایب رگرسیون ()
1

شادزیستی

=-2/162
t =-2/228
P=2/213

همانطورکه در جدول  4قسمت «الف» مشاهده

( ،)RSمشخص شد که  16درصد واریانس شادزیستی

میشود ،طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با ورود

توسط افکار خودآیند مثبت ،احساس کفایت اجتماعی

مکرر ،ضریب همبستگی چندمتغیری برای ترکیب

و درک از تصمیمگیری بالینی قابل تبیین است.

خطی افکار خودآیند مثبت ،احساس کفایت اجتماعی

همچنین باتوجهبه جدول  4قسمت «ب» مشاهده

و درک از تصمیمگیری بالینی با شادزیستی پرستاران

میشود که متغیرهای افکار خودآیند مثبت و احساس

برابر با  MR = 2/828و  ، RS = 2/163میباشد که

کفایت اجتماعی پیشبینهای مناسبتری برای متغیر

در سطح  P >2/2221معنیدار است .بنابراین ،فرضیه

مالک شادزیستی در پرستاران میباشند.

چهارم تأیید میشود .باتوجهبه مقدار ضریب تعیین
فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،11شماره  ،41بهار 1311

رابطه افکار خودآیند مثبت ،احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیمگیری بالینی با شادزیستی در15 ...

بحث و نتیجهگیری

(کاترتنسی ،تونگ و والش .)2222 ،11پس نهتنها

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین افکار خودآیند

شادزیستی پرستاران بر زندگی انفرادیشان تأثیر

مثبت ،احساس کفایت اجتماعی و درک از

مثبت دارد ،بلکه میتواند ازطریق حس کمک و

تصمیمگیری بالینی با شادزیستی در پرستاران رابطه

یاریرسانی به دیگران و احساس تأثیرگذاربودن و مفید

مثبت معنیدار وجود دارد .یعنی هرچه افکار

واقعشدن در محیط ،بر روند سالمت اجتماعی خود و

خودآیندمثبت ،احساس کفایت اجتماعی و درک از

جامعه نیز نقش تعیینکنندهای داشته باشد.

تصمیمگیری بالینی بیشتر شود ،باعث افزایش میزان

درهمینراستا ،نصرآبادی (نقل از حسینی و همکاران،

احساس شادزیستی پرستاران بیمارستان میشود.

 )1382طی تحقیقی نشان داد که بین عوامل

همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که از بین

شادیبخش و بهرهوری در محیط کار رابطه وجود

متغیرهای پیشبین متغیرهای افکار خودآیند مثبت و

دارد .این درحالی است که بسیاری از پرستاران امروزه

احساس کفایت اجتماعی بهترتیب پیشبینیکنندههای

با مسئله متعادلسازی نقشهای شغلی و خانوادگی
18

مناسبتری برای متغیر مالک شادزیستی در پرستاران

خود مواجه هستند (سوینسدوتیر ،بیرینگ و رامل ،

بیمارستان بود ( )P > 2/2221و بنابراین فرضیههای

 )2226و از بین افراد شاغل در مراکز درمانی،

تحقیق تأیید شدند .این یافتهها با نتایج تحقیقات لسی

پرستاران بیشترین فشار کاری را بهدلیل اجبار در

و همکاران ( ،)2212جاد ( ،)2216روکهیل و همکاران

تصمیمگیری ،و ...متحمل میشوند (الی،2221 ،22

( ،)2228حاجباقری و همکاران ( ،)2224دشتبزرگی

سنتوس و همکاران )2223 ،21و چنین عواملی

و شمشیرگران ( ،)1382حسینی و همکاران (،)1386

میتوانند شادزیستی ،سالمت روان و تصمیمگیری

علمدارلو ( )1382و نجاری و معارفی ( )1382همسو

بالینی پرستاران را در بستر بیماران مختل نمایند.

میباشد.

22

تحقیقات تامپسون و دودینگ ( )2228و تامپسون و
23

در تبیین یافتههای این پژوهش میتوان چنین

استاپلی ( )2211نیز نشان داد که برخی پرستاران

استنباط کرد که یکی از اهداف اصلی و مهم آموزش

احساس میکنند که در محیط بیمارستان نسبت به

پرستاری تربیت افرادی است که بتوانند با استفاده از

امر تصمیمگیری بالینی ضعیف هستند و یکی از دالیل

دانش و مهارتهای آموختهشده خود ،خدمات

اصلی آن را پایینبودن اعتمادبهنفس (ویسر ،اسمیتز،

شایستهای به افراد سالم و بیمار در سطح جامعه ارائه

اورت و دی هیس )2223 ،24که ناشی از احساس

نمایند (قنبری ،منفرد ،حسینزاده ،مؤدب ،صدیقی،

خودکارآمدی پایین است ،بیان میکنند (کورنگ و
22

 )1386و ازسویدیگر حاالت روانشناختی و نگرش

همکاران  .)2212 ،البته این امر میتواند نشاندهنده

آنان (ادراکات ،احساسات و عقاید) نسبت به مراقبت از

احساس شایستگی و کفایت اجتماعی پایین در برخی

بیماران ،مسئلهای تعیینکننده در نوع رفتار مراقبتی

پرستاران باشد .ازاینرو بهنظر میرسد یکی از عوامل

است که بر سالمت و بهبودی بیماران تأثیر قابل

مهمی که در روند شادزیستی پرستاران مؤثر است،

توجهی میگذارد و هرچه پرستاران احساسات و نگرش

احساس کفایت اجتماعی میباشد که میتواند به

مثبتتری در مراقبت از بیمار داشته باشند ،زندگی

تصمیم گیری بالینی صحیح منجر شود .برایناساس،

رضایتبخشتری برای آنها بهوجود خواهد آمد

شادی و نشاط و سالمت روانشناختی پرستاران نهتنها
J. Military Psychology, Vol. 11, No. 41, Spring 2020

15

سحر صفرزاده ،محسن قاسمی صفرآباد ،مصطفی دهقانپور

در روند زندگی خودشان بلکه در روند بهبود بیماران

تصمیمگیری بالینی و تشخیص صحیح را افزایش داد و

مؤثر است .همچنین شواهد موجود گویای آن است که

به کفایت اجتماعی و شادزیستی آنان ارتقا بخشید.

شادزیستی و شادکامی مولد انرژی ،شور و نشاط است

درانتها الزم به ذکر است که پژوهش حاضر با

و همچون سپری میتواند پرستاران را در برابر

محدودیتهایی همراه بود که ازجمله محدودیتها

فشارهای روانی محافظت کرده و سالمت آنان را

میتوان به عدم امکان کنترل کامل متغیرهای مزاحم و

تضمین کند .درهمینراستا ،پژوهشها نیز به رابطه

عدماستفاده از روش مصاحبه بالینی در انتخاب

معنیداری میان مثبتاندیشی (گلمحمدنژاد بهرامی و

آزمودنیها اشاره کرد .اما پیشنهاد میشود درجهت

یوسفی سهزایی )2218 ،و شایستگی هیجانی ـ

ایجاد جنبههای روانشناختی مثبت و افزایش احساس

اجتماعی (امامقلیوند ،کدیور و شریفی )2218 ،با

شادزیستی در پرستاران ،کارگاههای توانمندسازی

شادکامی ،دست یافتهاند.

درخصوص آموزش افزایش افکار مثبت و یا کارگاههای
نحوه

تصمیمگیری

بالینی

و

یا

ازسویدیگر ،کیفیت زندگی حرفهای و بهطورکلی

آموزش

درک جسمانی و روانی کارکنان درمورد شرایط حرفه-

تصمیمگیریهای مشارکتی جهت تشخیص صحیح

ای و( ...سات و مستوگوالریؤ )2212 ،26میتواند به

بیماری توسط پرستاران که خود زمینه احساس

رضایت آنان منجر شده (گونزالس ـ بالتازار و

شایستگی در آنان است ،ایجاد شود.

همکاران )2212 ،22و احساس شادی در محیط کار و
زندگی را که عامل مرتبط با مثبتاندیشی و تفکر

تشکر و قدردانی

مثبت است (نعیمی ،شفیعآبادی و داوودآبادی،1382 ،

محققان بر خود الزم میدانند از کلیه افرادی که در

جونگ و همکاران )2222 ،21درپی داشته باشد .این

اجرا و پیشبرد این تحقیق ،همکاری و مساعدت

نکته نشان میدهد که تفکر مثبت که خود فرایندی

داشتهاند ،کمال تشکر و قدردانی بهعمل آورند.

شناختی است و باعث ایجاد تصورات امیدوارکننده،
گسترش ایدههای خوشبینانه ،یافتن راهحل مناسب

پینوشت

برای مشکالت ،تصمیمگیری مثبت و بهطورکلی

1. Monroe & Wofford
2. Günüşen & Üstün
3. McBride
4. Hasanain, Wazid & Hasan
5. Clark & Beck
6. Judd
7. Ma
8. Lecce, Caputi, Pagnin & Banerjee
& 9. Rockhill, Vander Stoep, Mc Cauley
Katon
10. Hunink, Weinstein, Wittenberg, Drummond,
Pliskin, Wong
11. Johansen & O'Brien
12. Gunnarsson & Warrén Stomberg
13. Naylor & Kurtzman
14. Argyle & Lu
15. Automatic Thoughts Questionnaire- Positive
)(ATQ-P
16. Ingram & Wisnicki

چشمانداز روشن نسبت به زندگی بوده و البته بهدنبال
نگاه واقعبینانه به زندگی ایجاد میشود (بخت و
زاسنیوسکی ،)2213 ،28میتواند به شادزیستی
32

پرستاران منجر شود .البته طبق نظر فردریکسون

( )2213نیز مشخص شده است که احساسات و افکار
مثبت صرفاً برای خنثیکردن احساسات منفی استفاده
نمیشوند ،زیرا احساسات و افکار مثبت همیشه وابسته
به یک احساسات منفی موجود نیستند .برایناساس با
ارتقای سطح مهارتی و خودکارآمدی پرستاران و با
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