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Abstract
Introduction: COVID-19 has put unprecedented pressure on healthcare systems around the world and posed
different challenges for nurses. The aim of this study was to investigate the mediating role of mindfulness in
the relationship between corona anxiety and quality of professional life in nurses.
Methods: The present study was a descriptive correlational study and its statistical society consisted of all
nurses working in public hospitals in Birjand (N = 550) in the period from April to June 2021. Research tools
were distributed among 300 people. Convenience sampling method was used to select the sample. Professional
quality of life scale, Corona disease anxiety scale and five-facet mindfulness questionnaire were used to collect
data. Data were analyzed using structural equation modeling and SPSS-22 and Lisrel 8.8.
Results: Out of 300 distributed questionnaires, 269 people answered the questionnaires completely. The mean
and standard deviation of age were 32.54 and 7.85, respectively. The highest correlation was observed between
the description and observation component of mindfulness (p <0.01) and the lowest correlation was observed
between the burnout component of professional quality of life and physical anxiety (p <0.01).The results
showed that the direct path of Corona anxiety to mindfulness (p<0.01), mindfulness to professional quality
of life (p<0.01) and corona anxiety to professional quality of life (p<0.05) was significant. Furthermore, it
was found that the indirect pathway between corona anxiety and professional quality of life is mediated by
mindfulness (p<0.01).
Conclusions: The findings of this study supported the mediating role of mindfulness in the relationship between
corona anxiety and professional quality of life. Therefore, it seems necessary to consider the role of these
predictor variables by specialists, therapists, health care organizations and institutions when hiring, training,
internships and retraining of nurses.
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چکیده
مقدمــه COVID-19 :فشــار بیســابقهای بــر سیســتم بهداشــت و درمــان کشــورها وارد کــرده و چالشهــای مختلفــی را بــرای نیــروی
کار پرســتاری ایجــاد کــرده اســت .ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی نقــش میانجــی ذهــن آگاهــی در رابطــه بیــن اضطــراب بیمــاری کرونا
و کیفیــت زندگــی حرفـهای پرســتاران انجام شــد.
روش کار :پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود و جامعــه آمــاری آن را کلیــه پرســتاران شــاغل در بیمارســتانهای
دولتــی شــهر بیرجنــد ( )550در ســال  1400تشــکیل داد .ابزارهــای پژوهــش بیــن  300نفــر توزیــع شــد .بــرای انتخــاب نمونــه از روش
نمونهگیــری در دســترس اســتفاده شــد .بــرای گــردآوری دادههــا مقیــاس کیفیــت زندگــی حرفـهای ،مقیــاس اضطــراب بیمــاری کرونــا و
پرسشــنامه پنــج بعــدی ذهــن آگاهــی بــکار رفــت .دادههــا بــه کمــک مــدل یابــی معــادالت ســاختاری و اســتفاده از نرمافــزار SPSS-22
و  Lisrel 8.8تحلیــل شــد.
یافتههــا :از بیــن  300پرسشــنامه توزیعشــده  269نفــر بــه پرسشــنامهها پاســخ کامــل دادنــد .میانگیــن و انحــراف معیــار ســن
شــرکتکنندهها  32/54و  7/85بــود .بیشــترین مقــدار همبســتگی بیــن مؤلفــه توصیــف و مشــاهده ذهــن آگاهــی ( )p>0/01و کمتریــن
همبســتگی بیــن مؤلفــه فرســودگی کیفیــت زندگــی حرفـهای و اضطــراب جســمانی ( )p>0/01مشــاهده شــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد
کــه مســیر مســتقیم اضطــراب کرونــا بــه ذهــن آگاهــی ( ،)p>0/01ذهــن آگاهــی بــه کیفیــت زندگــی حرفـهای ( )p>0/01و اضطــراب
کرونــا بــه کیفیــت زندگــی حرفـهای ( )p>0/05معنـیدار بــود .بــهعــاوه مشــخص شــد کــه مســیر غیرمســتقیم بیــن اضطــراب بیمــاری
کرونــا و کیفیــت زندگــی حرف ـهای از طریــق ذهــن آگاهــی میانجــی میشــود (.)p>0/01
نتیجهگیــری :یافتههــای پژوهــش از نقــش میانجــی ذهــن آگاهــی در رابطــه بیــن اضطــراب بیمــاری کرونــا و کیفیــت زندگــی
حرفـهای پرســتاران حمایــت کــرد؛ بنابرایــن در نظــر گرفتــن نقــش ایــن متغیرهــای پیشبیــن و میانجــی توســط متخصصــان ،درمانگــران،
ســازمانها و مؤسســات خدمــات ســامت بــه هنــگام اســتخدام ،آمــوزش ،کارورزی و بازآمــوزی حرفـهای پرســتاران ضــروری بــه نظــر
میرســد.
کلیدواژهها :اضطراب بیماری کرونا ،ذهن آگاهی ،کیفیت زندگی حرفهای پرستاران.
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روان ازجملــه پرســتاران نســبت ًا نادیــده گرفتــه شــده اســت [ .]2از

مقدمه

آنجــا کــه بهبــود کیفیــت زندگــی حرفـهای پرســتاران و پزشــکان

بیمــاری کرونــا ویــروس ( )COVID-19یــک ویــروس جدیــد

یکــی از عوامــل مهــم بــرای اطمینــان از ثبــات سیســتم بهداشــتی

اســت [ ]1کــه بــهطــور ســریع و عمیــق زندگــی مــردم را

اســت و کیفیــت بــاالی زندگــی حرفـهای نهتنهــا عملکــرد شــغلی

تحــت تأثیــر قــرار داد [ .]2مــوارد ابتــا و مــرگو میــر جهانــی

بلکــه ســامت روانــی و جســمی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد

ایــن بیمــاری تــا تاریــخ  5نوامبــر  2021بــه  249666378و

[]11؛ ایــن پژوهــش بــه دنبــال شناســایی عواملــی اســت کــه بــر

 5409593نفــر رســیده اســت [ .]1کرونــا ویــروس فشــار بــی

اســاس آن پرســتاران بتواننــد کیفیــت زندگــی حرفـهای بهتــری را

ســابقهای بــر سیســتم بهداشــت و درمــان کشــورها وارد کــرده،

بــرای ارائــه مراقبــت کامــل و بــا کیفیــت بــاال بــه بیمــاران تجربــه

بــر عملکــرد کاری و ســامت روان متخصصــان ســامت تأثیــر

کننــد.

گذاشــته و حتــی زندگــی آنهــا را بــه خطــر انداختــه اســت [،]3

افــرادی کــه از اضطــراب مرتبــط بــا همهگیریهــای قبلــی

بــهنحویکــه متخصصــان ســامت دومیــن قربانــی آن هســتند،

رنجبردهانــد ،ســطح باالیــی از اســترس ،اســترس پــس از

زیــرا آســیبهای روانشــناختی ،حرفــهای و اخالقــی قابــل

ســانحه ،اضطــراب ،خودکشــی ،غیبــت و رهــا کــردن کار را

توجهــی را متحمــل شــدهاند [ .]4ایــن بیمــاری باعــث خســتگی

گــزارش میکننــد [ .]12تمــاس مســتقیم کادر بهداشــتی

جســمی و روانــی ،اســترس ،اضطــراب و فرســودگی شــغلی در

بهخصــوص پرســتاران ،آنهــا را در معــرض حــوادث آســیبزا

مراقبیــن ســامت روان شــده اســت .بــه دلیــل فشــار بیشــتر

ماننــد رنــج و مــرگ بیمــاران قــرار میدهــد و ایــن میتوانــد

بــرای انتخــاب بیــن مســئولیتهای خانــواده و احساســات درونــی

تــرس و اضطــراب آنهــا را بیشــتر کنــد [ Lee .]13و همــکاران

خــود نســبت بــه بیمــاران ،مراقبــان خــط مقــدم کرونــا ویــروس

[ ]12دریافتنــد کــه بخــش قابلتوجهــی از مراقبــان ســامت

ازجملــه پرســتاران از مشــکالت عاطفــی و فرســودگی شــغلی رنــج

روان در مواجهــه بــا کروناویــروس عالئــم افســردگی ،اضطــراب،

میبرنــد .ایــن شــرایط خــاص باعــث ایجــاد اســترس و خســتگی

بیخوابــی و درماندگــی را گــزارش کردنــد و پرســتاران عالئــم

بیشازحــد و همچنیــن ناتوانــی کادر پزشــکی میشــود .در ایــن

شــدیدتری نســبت بــه ســایرین داشــتند .نتایــج مشــابهی توســط

شــرایط پرســتاران در معــرض خطــر درماندگــی روانشــناختی و

ســایر پژوهشــگران [ ]14-16 ،3گــزارش شــده اســت .منبــع اصلی

ســایر مشــکالت ســامت روان قــرار داشــته و کیفیــت زندگــی

اضطــراب پرســتاران تــرس از آلــوده شــدن اســت .منابــع دیگــر

حرفهایشــان کاهــش مییابــد [ .]6 ،5کیفیــت زندگــی حرف ـهای

شــامل کمبــود تجهیــزات محافظــت شــخصی ،عــدم دسترســی

بــه توانایــی اعضــای یــک گــروه بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای

بــه تســت کروناویــروس ،تــرس از انتقــال ویــروس از محــل

شــخصی خــود از طریــق تجربیاتشــان در بافــت ســازمانی تعریــف

کار بــه خانــه و ســایر محیطهــای زندگــی ،عــدم دسترســی بــه

شــده اســت [.]7

مراکــز مراقبــت از کــودکان و تــرس از مانــدن در یــک بخــش

تــداوم و طوالنــی شــدن همهگیــری کرونــا ویــروس ،محیــط

یــا واحــد ناآشــنا اســت [ .]3مواجهــه مــداوم بــا ایــن اضطــراب

کاری پرفشــار ،تغییــر دســتورالعملهای درمانــی ،عــدم دسترســی

بــا ســامت جســمی ،روانشــناختی و عملکــرد پرســتاران ازجملــه

بــه تجهیــزات حفاظــت فــردی ،مواجهــه مکــرر پرســتاران بــا

میــل بــه غــذا ،ســرگیجه ،اختــال خــواب ،تهــوع و اســتفراغ،

آســیبها و افزایــش تقاضاهــای کاری ناشــی از ایــن بیمــاری

اختــال در عملکردهــای بــدن ،مصــرف الــکل یــا مــواد ،اســترس،

میتوانــد رضایــت از دلســوزی آنهــا را کاهــش دهــد و خســتگی

افســردگی ،افــکار خودکشــی ،کیفیــت زندگــی و خســتگی رابطــه

از دلســوزی و فرســودگی را افزایــش دهــد [ .]8در یــک مطالعــه

دارد [ .]12 ،6 ،3ســایر یافتههــا رابطــه اضطــراب و تــرس ناشــی از

 96/3و  76/6درصــد کارکنــان مراقبــت ســامت خســتگی از

کروناویــروس را بــا افســردگی ،رضایــت از زندگــی و ســامت روان،

دلســوزی و فرســودگی متوســط را گــزارش کردنــد [ .]9خســتگی و

مشــکالت خــواب و حــل مســئله تائیــد کردهانــد [.]18 ،17 ،15

فرســودگی شــغلی نهتنهــا منجــر بــه عالئــم جســمی ،هیجانــی و

اقدامــات پیشــگیرانه و شناســایی عوامــل میانجــی رابطــه بیــن

مشــکالت مرتبــط بــا کار میشــوند ،بلکــه بــر کیفیــت مراقبــت از

اضطــراب بیمــاری و پیامدهــای ســامت ضــروری اســت زیــرا

بیمــار تأثیــر دارنــد و تهدیــدی بــرای امنیــت بیمــار هســتند [.]10

میتوانــد از پیامدهــای آن جلوگیــری کنــد .همچنیــن بــرای

اگرچــه تأثیــر روانــی ایــن تغییــرات بهخوبــی اثبــات شــده اســت،
امــا نیازهــای بهداشــت روان بیمــاران و گروههــای مراقب ســامت

تــداوم نیــروی کار پرســتاری بســیار درگیــر حیاتــی اســت [.]3
20

علی کاظمی و قاسم آهی

مهــم اســت کــه پرســتاران طــی ایــن همهگیــری از بهداشــت

اضطــراب بیمــاری کرونــا و کیفیــت زندگــی حرفـهای در پرســتاران

روانــی خــود غافــل نشــوند و اهمیــت راهبردهــای مراقبــت از خــود

انجــام شــد.

ن مثــال خــواب کافــی ،تغذیــه ســالم ،ورزش منظــم،
بــهعنــوا 

ارتباطــات اجتماعــی و هوشــیاری را بــرای تقویــت انعطافپذیــری

روش کار

مقابــل شــرایط اســترسزا بــا خودآگاهــی آغــاز میشــود و مبتنــی

آن را کلیــه پرســتاران شــاغل در بیمارســتانهای دولتــی شــهر

آگاهــی انعطافپذیــری روانشــناختی را بــرای تنظیــم احساســات

داد .بــه نظــر  Gilfordحداقــل حجــم نمونــه  200نفــر اســت ،در

خــود درک کننــد .بهعبارتدیگــر تــابآوری روانشــناختی در

پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود و جامعــه آماری

بــر خودکارآمــدی ،کنــار آمــدن و ذهــن آگاهــی اســت و ذهــن

بیرجنــد ( )550در بــازه زمانــی فروردیــن تــا خــرداد  1400تشــکیل

افزایــش میدهــد [ .]19ذهــن آگاهــی بــا نگــرش پذیــرش همــراه

هميــن راســتا کامــری پیشــنهاد كــرده اســت گــروه نمونــه 100
نفــری ضعيــف اســت 200 ،نفــري نســبت ًا مناســب اســت300 ،

اضطــراب قــرار میگیرنــد [ .]20در حمایــت از چنیــن ایــدهای

[ .]24بــر ایــن اســاس تعــداد اعضــای نمونــه  300نفــر در نظــر

اســت ،بنابرایــن افــرادی کــه ذهــن آگاهــی باالیــی دارنــد ،کمتــر

نفــري خــوب 500،نفــري خيلــي خــوب و  1000نفــري عالي اســت

تحــت تأثیــر احساســات ناراحتکننــدهای ماننــد افســردگی و

گرفتــه شــد امــا  269نفــر بــه پرسشــنامهها پاســخ کامــل دادنــد.

یافتههــا نشــان میدهــد کــه تــرس از کروناویــروس رابطــه

بــرای انتخــاب نمونــه از روش نمونهگیــری در دســترس اســتفاده

معکــوس بــا ذهــن آگاهــی دارد .ذهــن آگاهــی میانجــی رابطــه

شــد .بدیــن ترتیــب کــه پژوهشــگر بــه بیمارســتانهای دولتــی

بیــن تــرس از کرونــا ویــروس بــا افســردگی و اضطــراب اســت

[ Hou .]21و همــکاران [ ]22دریافتنــد کــه تــابآوری میتوانــد

شــهر بیرجنــد مراجعــه کــرده و پرسشــنامههای موردنظــر بیــن

تأثیــر حمایــت اجتماعــی بــر ســامت روان کارکنــان مراقبتهــای

پرســتاران حاضــر در بخشهــای جراحــی اعصــاب ،ســوختگی،
داخلــی ،روانپزشــکی ،ارتوپــدی زنــان،NICU، CCU، ICU ،

بهداشــتی را طــی کرونــا ویــروس میانجــی کنــد Dymecka .و

همــکاران [ ]18گــزارش کردنــد کــه رابطــه بیــن اســترس و

پســت آنژیوگرافــی ،چشــم ،گــوش و حلــق و بینــی ،آنژیوگرافــی،

و تــرس از کروناویــروس رابطــه بیــن اســترس و احســاس انســجام

ولیعصــر (عــج) توزیــع گردیــد .معیارهــای ورود بــه مطالعــه

اورولــوژی و اورژانــس بیمارســتانهای امــام رضــا (ع) ،رازی و

رضایــت از زندگــی از طریــق احســاس انســجام میانجــی میشــود

را تعدیــل میکنــد Boyraz .و همــکاران [ ]23دریافتنــد کــه

عبــارت بودنــد دارا بــودن حداقــل مــدرک کارشناســی پرســتاری و

نگرانیهــای مربــوط بــه کروناویــروس و انــزوای اجتماعــی رابطــه

دارا بــودن حداقــل یــک ســال ســابقه کار بالینــی ،رضایــت آگاهانــه
بــرای شــرکت در پژوهــش ،بهعــاوه پرســتار حتمـ ًا بایــد در یکــی

بیــن آســیبپذیری ادارک شــده و اســترس تروماتیــک بــه کرونــا

ویــروس را میانجــی میکننــد.

از بخشهــای بیمارســتان نظیــر اورژانــس ،بخشهــای جراحــی،

بــا توجــه بهشــدت مشــکالت حرفــه پرســتاری و پیامدهای ناشــی

رواندرمانــی یــا مرکــز مراقبتهــای ویــژه مشــغول بــه ارائــه

و منابــع اختــال در عملکــرد پرســتاران و همچنیــن تقویــت و

بــه پرسشــنامهها بــود.

از آن توســع ه برنامههــای پشــتیبانی بــرای حــذف محدودیتهــا

خدمــات باشــد .مالکهــای خــروج شــامل عــدم پاســخ کامــل

تعدیــل منابــع مؤثــر بــر بهزیســتی و ســامت پرســتاران الزم

پرسشــنامه کیفیــت زندگــی حرفـهای :پرسشــنامه کیفیــت زندگــی

اســت .پرداختــن بــهپیشآیندهــای کیفیــت زندگــی حرفــهای

حرف ـهای یــک پرسشــنامه  30ســؤالی خودگــزارش دهــی اســت

حیطــه پژوهشــی جدیــد و بهتازگــی وارد ادبیــات روانشناســی شــده

روی یــک مقیــاس  5درجــه لیکــرت درجهبنــدی میشــوند .نتایــج

کــه توســط  ]25[ Stammطراحــی و ســاخته شــد .آیتمهــا بــر

بــا نقــش میانجــی ذهــن آگاهــی مهــم بــه نظــر میرســد .ایــن

تحلیــل عاملــی اکتشــافی ســاختار ســه عاملــی شــامل فرســودگی،

اســت و خــأ پژوهشــی موجــود در ایــن زمینــه احســاس میشــود.

رضایــت از دلســوزی و اســترس تروماتیــک ثانــوی را بــه دســت

درحالیکــه اســترس و فرســودگی شــغلی در پرســتاران بــا

داد .نمــرات باالتــر در هــر خــرده مقیــاس نشــاندهنده عالئــم

ی شــده اســت پژوهشهــای اندکــی پیامدهــای
گســتردگی بررس ـ 

بیشــتر اســت .اعتبــار پرسشــنامه نیــز در دامنــه  0/75 ،0/88و 0/81

احتمالــی ســازههای پیشآینــد و مــاک را بــا نقــش میانجــی

گــزارش شــد [ .]20یافتههــای مختــاری ،آهــی و شــریفزاده []26

ذهــن آگاهــی بررســی کــرده اســت؛ بنابرایــن پژوهــش حاضــر

ســاختار ســه عاملــی پژوهــش اصلــی را تاییــد کــرد و اعتبــار آن را

بــا هــدف بررســی نقــش میانجــی ذهــن آگاهــی در رابطــه بیــن
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در دامنــه  0/76 ،0/84و  0/64گــزارش بــرآورد کــرد.

و در صــورت تمایــل در پژوهــش شــرکت نمودنــد .بــ ه عــاوه

مقیــاس اضطــراب بیمــاری کرونــا ویــروس :مقیــاس اضطــراب

بــه شــرکتکنندگان توضیــح داده شــد کــه شــرکت در پژوهــش

علــی پــور ،قدمــی ،علــی پــور و همــکاران [ ]27ســاخته شــد و بــر

بــا توجــه بــه احتــرام بــه فــرد و اختیــارات او ،هــر زمــان کــه

بیمــاری کرونــا ویــروس یــک مقیــاس  18آیتمی اســت که توســط

هیچگونــه هزینــه مالــی بــرای شــرکتکنندهها نخواهــد داشــت.

روی یــک مقیــاس  5درج ـهای لیکــرت از هرگــز ( )1تــا همیشــه

شــرکتکننده خواســت میتوانســت از پژوهــش خــارج شــود.

( )5درجهبنــدی میشــود .آیتمهــای  1تــا  9عالئــم روانــی

شــرکتکنندهها از هــدف و ســودمندی تحقیــق آگاه شــدند .بــه

اضطــراب و گویــه هــای  10تــا  18عالئــم جســمانی اضطــراب

شــرکتکنندهها تأکیــد شــد کــه انجــام ایــن پژوهــش و شــرکت

را میســنجد 2-λ .گاتمــن بــرای کل پرسشــنامه  0/92و ضریــب

در آن هیچگونــه ضــرری بــرای آنهــا نخواهنــد داشــت.

آلفــای کرونبــاخ بــرای عالئــم روانــی  ،0/88عالئــم جســمانی

بــرای بررســی فرضیههــای پژوهــش از ضریــب همبســتگی

پیرســون و مــدل یابــی معــادالت ســاختاری و نرمافــزار SPSS-

 0/86و کل پرسشــنامه  0/91بــه دســت آمــد .شــاخصهاي

 22و  Lisrel 8.8اســتفاده شــد.

تحليــل عاملــی تأييــدي (AGFI=0.98, NFI=1.00, CFI=1.00,

 )GFI=0.99, RMSEA=0.086حاکــی از برازندگــی مــدل بــود.

یافتهها

پرسشــنامه پنــج بعــدی ذهــن آگاهــی :بــرای اندازهگیــری ذهــن

از مجمــوع  300پرسشــنامه توزیعشــده 269 ،پرسشــنامه واجــد

آگاهــی از فــرم کوتــاه  15ســؤالی پرسشــنامه پنــج بعــدی ذهــن

آگاهــی اســتفاده شــد کــه توســط  Guو همــکاران [ ]28تهیــه و

مالکهــای الزم جهــت تجزیــهو تحلیــل تشــخیص داده شــد.

نــرم شــده اســت .ایــن پرسشــنامه پنــج خــرده مقیــاس مشــاهده،

بقیــه پرسشــنامهها ناقــص پرشــده بــود یــا عــودت داده نشــد .از

بــودن دارد و بــر روی یــک مقیــاس  5درجـهای لیکــرت از هرگــز

و انحــراف معیــار ســن شــرکتکنندگان  32/54و  7/85بــود.

توصیــف ،اقــدام آگاهانــه ،غیرواکنشــی بــودن و غیــر قضاوتــی

مجمــوع  269نفــر  176نفــر ( 65/40درصــد) زن بودنــد .میانگیــن

( )1تــا همیشــه ( )5درجهبنــدی میشــود .ضرایــب آلفــای

قبــل از تحلیــل دادههــای پژوهــش مفروضههــای زیربنایــی

کرونبــاخ بــرای خــرده مقیاسهــای پنجگانــه ایــن پرسشــنامه در

تحلیــل موردبررســی قــرار گرفــت .از مهمتریــن ایــن مفروضههــا

منفــی و معنـیدار بــا پرسشــنامه افســردگی بــک 2-کــه در دامنــه

ســطح فاصلــهای ،پراکندگــی رگرســیونهای چنــد متغیــری و

دامنــه  0/64تــا  0/84بــرآورد شــد .بهعــاوه ضرایــب همبســتگی

مفروضــه نرمــال بــودن ،یکســان بــودن ،اندازهگیــری متغیرهــا در

 -0/18تــا  -0/42منفــی قــرار گرفــت نشــاندهنده روایــی واگــرای

فقــدان هــم خطــی بــودن چندگانــه اســت .شــاخصهای چولگــی

ایــن پرسشــنامه بــود .در ایــن پژوهــش اعتبــار بــا اســتفاده از

و کشــیدگی نشــان داد هیچیــک از متغیرهــای پژوهــش از مفروضه

ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای خــرده مقیاسهــای مذکــور بــه

نرمــال بــودن تخطــی ندارنــد .هومــن [ ]24معتقــد اســت اگــر تعداد
طبقههــای رتب ـهای پنــج یــا بیشــتر باشــد ،احتمــا ًال میتــوان بــا

ترتیــب  0/71 ،0/81 ،0/79 ،0/74و  0/77بــرآورد شــد .پــس از
انجــام تحلیــل عاملــی تأییــدی و همبســته کــردن مســیر ســؤال

آنهــا ماننــد دادههــای فاصل ـهای رفتــار کــرد .بهعــاوه یکســانی

دوم بــه ســؤال ســوم شــاخصهاي بــرازش  P>0/05و  df=66و

پراکندگــی متغیرهــاي درونزا ،یکســان نبــودن پراکندگــی

IFI=0/90 ،GFI=0/90 ،NFI=0/90 ،CFI=0/89 ،X2=236/49

رگرســیونهای چندمتغیــري را نــاروا نمیســازد ،زیــرا روشهــای

و  RMSEA=0/094محاســبه شــد کــه حاکــی از برازندگــی مــدل

رگرســیونهای چندمتغیــري ازجملــه بیشــینه احتمــال ،نســبت بــه

شــماره IR.BUMS.

از ســوي دیگــر ،بــا توجــه بــه اینکــه حجــم نمونــۀ مطالعــۀ حاضــر

پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد میباشــد .بهمنظــور

اطمینــان کــرد .هــم خطــی چندگانــه در متغیرهــاي بــرونزا وجــود

کــه در آن بهصــورت کلــی هــدف پژوهــش توضیــح دادهشــده

( )1983همبســتگیهای باالتــر از  0/80بیــن متغیرهــاي بــرونزا

بــود.

ایــن پژوهــش دارای کــد اخــاق بــه

تخطــی از نرمــال بــودن توزیــع جملههــای خطــا مقــاوم میباشــد.

 REC.1399.428از کمیتــه اخــاق در پژوهشهــای زیســت

تــا حــدي بــزرگ میباشــد ،میتــوان بــر برقــراري ایــن مفروضــه

رعایــت مســائل اخالقــی پژوهــش ،رضایتنامــهای تهیــه شــد

نداشــت .بنــا بــه نظــر بســیاري از صاحبنظــران ازجملــه اشــر

بــود .افــراد شــرکتکننده ابتــدا رضایتنامــه را مطالعــه نمــوده

بیانگــر هــم خطــی بــودن چندگانــه اســت [.]24
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جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در پرستاران
ردیف

روانی

جسمی

مشاهده

روانی
جسمی
مشاهده
توصیف
غیر واکنشی بودن
اقدام آگاهانه
غیر قضاوتی بودن
فرسودگی
استرس تروماتیک ثانوی
میانگین
انحراف استاندارد

1
**0/48
**-0/35
**-0/38
**-0/31
**-0/35
**-0/44
**0/27
**0/37
18/55
5/92

1
**-0/36
**-0/40
**-0/28
**-0/39
**-0/35
**0/22
**0/23
16/96
5/56

1
**0/64
**0/49
**0/40
**0/46
**-0/34
**-0/26
9/30
2/90

غیر واکنشی
بودن

توصیف

1
**0/58
**0/47
**0/53
**-0/32
**-0/31
9/36
2/50

نتایــج جــدول  1نشــان میدهــد کــه بیشــترین مقــدار همبســتگی
بیــن مؤلفــه توصیــف و مشــاهده ذهــن آگاهــی وجــود دارد .ایــن
همبســتگی مثبــت و معنــیدار اســت ( .)p>0/01بهعــاوه
کمتریــن همبســتگی بیــن مؤلفــه فرســودگی کیفیــت زندگــی
حرفــهای و اضطــراب جســمانی مشــاهده میشــود .ایــن
همبســتگی نیــز مثبــت و معنــیدار اســت (.)p>0/01
بهمنظــور پیشبینــی کیفیــت زندگــی حرفــهای بــر پایــه
اضطــراب بیمــاری کرونــا بــا نقــش میانجــی ذهــن آگاهــی الگوی
مفهومــی پیشنهادشــده از طریــق روش مــدل یابــی معــادالت
ســاختاری بررســی شــد .ضرایــب مســیر مــدل فرضــی در شــکل
 1و ضرایــب مســیر متغیرهای بــرونزا و درونزا در جــدول  2ارائه
شــده اســت .روش مــدل یابــی معــادالت ســاختاری از آنجهــت
انتخــاب شــد کــه ایــن رویکــرد از تکنیکهــای ترتیبــی حداقــل

1
**0/43
**0/32
**-0/31
**-0/30
9/90
2/54

اقدام
آگاهانه

1
**0/60
**-0/23
**-0/24
8/78
2/49

غیر قضاوتی
بودن

1
**-0/28
**-0/33
9/70
2/82

فرسودگی

1
**0/63
22/89
6/22

استرس تروماتیک
ثانوی

1
22/47
6/10

مجــذور ( )ordinary least square techniquesبرتــر بــوده و
میتوانــد بهمنظــور ارزیابــی کفایــت الگوهــای نظــری ،مقایســه
الگوهــا و همچنیــن بــرآورد پارامترهــای الگــو در بیــن گروههــای
مختلــف مورداســتفاده قــرار گیــرد .از روش حداکثــر احتمــال
بــرآورد الگــو و از بیــن شــاخصهای نیکویــی بــرازش شــاخص
مجــذور خــی ( ،)χ2شــاخص نیکویــی بــرازش (Goodness of
 ،)Fit Indexشــاخص بــرازش مقایســهای (Comparative
 ،)Fit Indexشــاخص نیکویــی بــرازش انطباقــی (Adjusted
 ،)Goodness of Fit Indexشــاخص بــرازش نرمــال (Normal
 ،)Fit Indexشــاخص نــرم نشــده برازندگــی (Non Normal Fit
 ،)Indexشــاخص بــرازش افزایشــی ()Incremental Fit Index
و خطای ریشــه مجــذور میانگیــن (Root Mean Square Error
یــا  )RMSEبــرای بــرازش الگــو اســتفاده شــد.

شکل  .1ضرایب مسیر مدل فرضی در مدل یابی کیفیت زندگی حرفهای بر پایه اضطراب کرونا
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زندگــی حرفــهای ( )β= -0/31را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
همچنیــن اثــر غیرمســتقیم و اثــرات کل اضطــراب بیمــاری کرونــا
بــر کیفیــت زندگــی حرفـهای از طریــق ذهــن آگاهــی بــه ترتیــب
( )β= 0/22و ( )β= 0/50مثبــت و معنــیدار بــود.

طبــق دادههــای شــکل  1و جــدول 2اثــر مســتقیم اضطــراب
بیمــاری کرونــا بــر ذهــن آگاهــی ( )β= -0/73منفــی و معنـیدار
و بــر کیفیــت زندگــی حرفــهای ( )β= 0/28مثبــت و معنــیدار
اســت .بهعــاوه ذهــن آگاهــی بهطــور مســتقیم کیفیــت

جدول  .2ضرایب مسیر متغیرهای برونزا و درونزا
مالک

β

se

t

p

ذهن آگاهی

-0/73

0/08

-8/55

> 0/01

بر کیفیت زندگی حرفهای

0/28

0/14

2/00

> 0/05

ذهن آگاهی

بر کیفیت زندگی حرفهای

-0/31

0/13

-2/32

> 0/05

اثرات غیرمستقیم

از اضطراب بیماری کرونا بر کیفیت زندگی حرفهای

از طریق ذهن آگاهی

0/22

0/10

2/35

> 0/05

اثرات کل

از اضطراب بیماری کرونا بر کیفیت زندگی حرفهای

از طریق ذهن آگاهی

0/50

0/09

5/61

> 0/01

پیش بین

اضطراب کرونا

اثرات مستقیم

اســت کــه یــک الگــو بــرازش نزدیــک و قابلقبولــی داشــته
باشــد ،امــا در مــدل دســتیابی بــه یــک مقــدار  χ2غیــر معنـیدار

تعیین برازش الگو

در الگــوی پیشــنهادی ،نتایــج آزمــون مجــذور  χ2بــهمنظــور
بررســی بــرازش الگــوی کلــی نشــان داد کــه بیــن الگــوی
پیشــنهاد شــده و مشــاهدهشــده هماهنگــی کاملــی وجــود نــدارد
( p>0/01و  ،)χ2)24(= 82/88لــذا فــرض صفــر دربــاره بــرازش
الگــو بــا دادههــا پذیرفتــه نمیشــود .اگرچــه متداولتریــن
شــاخص بــرازش کامــل الگــو بــا دادههــا  χ2اســت ،امــا ایــن
شــاخص دارای دو محدودیــت اســت :اول ایــن آمــاره بــرازش
کامــل الگــو بــا دادههــا را بررســی میکنــد ،ایــن درحالیکــه
اســت کــه دســتیابی بــه الگویــی کــه بهطــور کامــل بــا دادههــا
بــرازش داشــته باشــد نــادر اســت .دوم بــا افزایــش حجــم نمونــه
احتمــال معن ـیداری شــاخص بیشــتر میشــود؛ بنابرایــن ممکــن

غیرمحتمــل باشــد [ .]29همانطــور کــه در جــدول  3مشــخص
اســت میــزان شــاخص برازندگــی  GFIبرابــر بــا  ،0/94شــاخص
تعدیلشــده برازندگــی  AGFIبرابــر بــا  ،0/88شــاخص بــرازش
مقایس ـهای  CFIبرابــر بــا  ،0/96شــاخص بــرازش نرمــال شــده
 NFIبرابــر بــا  ،0/94شــاخص بــرازش فزاینــده  IFIبرابــر بــا
 ،0/96شــاخص نــرم نشــده برازندگــی  NNFIبرابــر بــا ،0/94
 RFIبرابــر بــا  0/92و جــذر بــرآورد خطــای تقریــب RMSEA
برابــر بــا  0/096بــه دســت آمــد .شــاخصها حاکــی از بــرازش
نســبی مناســب مــدل بــا دادههــا اســت.

جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل مفهومی پژوهش
شاخص

مجذور خی 2

df

GFI

CFI

NFI

IFI

NNFI

AGFI

RFI

RMSEA

برازش

82/88
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0/94

0/96

0/94

0/96

0/94

0/88

0/92

0/096

شــاخص تعدیــل شــده برازندگــی  AGFIبرابــر بــا ،0/92
شــاخص بــرازش مقایســهای  CFIبرابــر بــا  RFI ،0/98برابــر
بــا  ،0/95شــاخص بــرازش نرمــال شــده  NFIبرابــر بــا ،0/97
شــاخص بــرازش فزاینــده  IFIبرابــر بــا  0/98و جــذر بــرآورد
خطــای تقریــب  RMSEAبرابــر بــا  0/068و  NNFIبرابــر بــا
 0/97بــه دســت آمــد کــه همگــی حاکــی از بــرازش مناســب
مــدل بــا دادههــا اســت .ضرایــب مســیر مــدل اصالحــی در
شــکل  2ارائهشــده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان داد
کــه  49درصــد از واریانــس مشاهدهشــده در ذهــن آگاهــی از

بــا توجــه بــه بــرازش نســبی مــدل پیرایــش و اصــاح مــدل
بــر صــورت گرفــت .بــا انتخــاب شــاخصهای اصــاح لیــزرل
پیشــنهادهایی در مــورد متصــل کــردن مســیر غیرواکنشــی
بــودن بــه غیــر قضاوتــی بــودن پیشــنهاد داد ،ایــن اصــاح بــه
انــدازه  31/5از مقــدار  χ2میکاهــد .برونــداد پــس از اصــاح در
مقایســه بــا قبــل از اصــاح از شــاخصهای بــرازش بهتــری
برخــوردار بــود .بــر اســاس شــاخصهای بــرازش جدیــد نتایــج
آزمــون مجــذور  χ2کاهــش نشــان داد ( p>0/01و = 51/38
( .)χ2)23میــزان شــاخص برازندگــی  GFIبرابــر بــا ،0/96
24
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طریــق ترکیــب متغیرهــای اضطــراب بیمــاری کرونــا و ذهــن
آگاهــی قابــل تبییــن اســت.

طریــق اضطــراب بیمــاری کرونــا تبییــن میشــود .بــهعــاوه
 30درصــد واریانــس مشــاهده در کیفیــت زندگــی حرفــهای از

شکل  .2ضرایب مسیر مدل اصالحی در مدل یابی مدل یابی کیفیت زندگی حرفهای بر پایه اضطراب کرونا

در تبییــن نتایجــی فــوق میتــوان گفــت اگرچــه افــراد خــود
را در برابــر بیماریهــا از جملــه بیماریهــای عفونــی کمتــر
آســیبپذیر میداننــد ،امــا بــا توجــه بــهســرعت شــیوع ،ماهیــت
تهدیدکننــده و همچنیــن ســایر عوامــل مرتبــط بــا کروناویــروس
منطقــی اســت کــه فــرض شــود همهگیــری فعلــی احســاس
آســیبپذیری گســتردهای ایجــاد میکنــد و درنتیجــه احســاس
امنیــت یــا کنتــرل افــراد را تضعیــف میکنــد .همچنیــن میتوانــد
نگرانیهــای مرتبــط بــا کرونــا ویــروس از جملــه تــرس از عفونــت،
احســاس عــدم امنیــت و از دســت دادن کنتــرل و مــرگ را افزایــش
دهــد و بــه واکنشهــای تروماتیــک ثانــوی بینجامــد [ .]23تــرس
و اضطــراب در درازمــدت و در مواجهــه بــا همهگیریهــای
گســترده و درازمــدت از جملــه کرونــا ویــروس مؤثــر نیســت []33
و میتوانــد عامــل مهمــی در بــروز انــواع اختاللهــای روانــی
باشــد [ .]18از ســوی دیگــر ،مزمــن شــدن پاســخ جنــگ یــا گریــز
راه را بــرای اســترس ،اضطــراب ،افســردگی و تمایــل به خودکشــی
همــوار میکنــد .همهگیــری ،محدودیتهــای اعمالشــده و
تداخــل آن در زندگــی بــر ســامت جســمی و روانــی و ب ـ ه طــور
کلــی بهزیســتی تأثیــر میگــذارد و منجــر بــه ناراحتــی و احســاس
تــرس و نگرانــی میشــود [ .]33تــاش بــرای کنــار آمــدن بــا
رویدادهــای اســترسزای از جملــه فشــار کاری ،رویدادهــای

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش میانجــی ذهــن آگاهــی
در رابطــه بیــن اضطــراب بیمــاری کرونــا و کیفیــت زندگــی
حرفــهای پرســتاران انجــام شــد .یافتههــا نشــان داد کــه ذهــن
آگاهــی رابطــه بیــن اضطــراب بیمــاری کرونــا و کیفیــت زندگــی
حرفــهای پرســتاران را میانجــی میکنــد .بيــن اضطــراب کرونــا
بــا ذهــن آگاهــی و مؤلفههــای فرســودگی و اســترس تروماتیــک
ثانویــه کیفیــت زندگــی حرفـهای رابطــه وجــود دارد .همچنیــن بین
ذهــن آگاهــی بــا مؤلفههــای فرســودگی و اســترس تروماتیــک
ثانویــه کیفیــت زندگــی حرف ـهای رابطــه بــود .یافتههــای مربــوط
بــه رابطــه مثبــت بیــن اضطــراب کرونــا و مؤلفههــای فرســودگی
و اســترس تروماتیــک ثانویــه کیفیــت زندگــی حرفــهای بــا
یافتههــای قبلــی [ ]32-30 ،18 ،17 ،6همســو بــودSaricali .
و همــکاران [ ]21[ Belen ،]17و  Saticiو همــکاران [ ]30نشــان
دادنــد کــه تــرس از کروناویــروس بــا درماندگــی ،اضطــراب و
افســردگی و بهزیســتی روانشــناختی رابطــه دارد Ozdemir .و
 ]31[ Kerseگــزارش کردنــد کــه کروناویــروس خســتگی هیجانی
کارکنــان مراقبتهــای بهداشــتی را افزایــش داده اســتWielgus .
و همــکاران [ ]32دریافتنــد کــه همهگیــری کرونــا ویــروس بــا
اضطــراب حالــت و پاســخهای بدنــی و روانــی رابطــه دارد.
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تحــت تأثیــر احساســات آزاردهنــده ماننــد افســردگی و اضطــراب
قــرار میگیرنــد و پژوهشهــای مختلــف اثبــات کردهانــد کــه
برنامههــای ذهــن آگاهــی میــزان افســردگی و عالئــم اضطــراب
را کاهــش میدهنــد ،اثــر منفــی تــرس و اضطــراب مرتبــط بــا
کروناویــروس را خنثــی میکننــد و بــه افزایــشســامت روان
افــراد کمــک میکننــد [.]21
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ذهــن آگاهــی رابطــه بين
اضطــراب بیمــاری کرونــا و کیفیــت زندگــی حرف ـهای پرســتاران
را میانجــی میکنــد .ایــن یافتههــای بــا یافتههــای قبلــی
[ ]23-21 ،18همســو اســت Saricali .و همــکاران [ ]17نشــان
دادنــد کــه ذهــن آگاهــی رابطــه بیــن تــرس از کروناویــروس و
درماندگــی را میانجــی میکنــد ]21[ Belen .گــزارش کــرد کــه
ذهــن آگاهــی رابطــه بیــن تــرس از کرونــا ویــروس بــا افســردگی
و اضطــراب را میانجــی میکنــد .محققــان معتقدنــد ذهــن آگاهــی
یــک روش مقابل ـ ه مؤثــر اســت کــه بــرای غلبــه بــر فرایندهــای
آســیبزا اســتفاده میشــود [ .]17شــواهد پژوهشــی فزاینــده،
مزایــای ذهــن آگاهــی را بــر رضایــت از زندگــی ،تــابآوری در برابر
اســترس ،کیفیــت زندگــی حرفـهای ،خود شــفقت ورزی ،دلســوزی
و بهزیســتی کلــی کارکنــان مراقبتهــای بهداشــتی نشــان داده
اســت [ .]37در تبییــن ایــن نتایــج میتــوان گفــت کــه تــرس و
اضطــراب مرتبــط بــا کروناویــروس بــا دغدغــه دربــاره آینــده فــرد
یــا عزیــزان (ابتــا بــه بیمــاری و مــرگ) همــراه اســت .همچنیــن
حضــور افــراد دیگــر ،تمــاس بــا ســطوح آلــوده و افــراد دیگــر منجر
بــه افزایــش بیاعتمــادی بــه دیگــران ،اجتنــاب و کنارهگیــری
از فعالیتهــای روزمــره میشــود .ایــن مــوارد ســبب کاهــش
تماسهــای بیــن فــردی ،اختــال در شــبکه حمایتــی اجتماعــی،
انــزوا و ناتوانــی در رفتــن بــه محــل کار و مدرســه میشــود و
همچنیــن کاهــش درآمــد و بحــران اقتصــادی را تشــدید میکنــد
[ .]18بــا وجــود ایــن ذهــن آگاهــی ،آگاهــی و پذیــرش لحظــه حال
را منتقــل میکنــد و افــراد را بــه قابلیتهایــی مجهــز میســازد
تــا کمتــر تحــت تأثیــر عالئــم غالــب ماننــد اضطــراب ،ناامیــدی و
افســردگی کرونــا ویــروس قــرار گیرنــد [.]21
افــراد بــا ذهــن آگاهــی باالتــر نســبت بــه تجــارب مختلــف
انعطافپذیــری بیشــتری دارنــد و بهتــر میتواننــد مشــکالت
روانشــناختی خــود را کاهــش دهنــد [ .]31هرچــه فــرد بیشــتر
در مــورد تجــارب خــود در مــورد بیمــاری کروناویــروس صحبــت
کنــد (بعــد توصیــف ذهــن آگاهــی) احتمــال برخــورد ســازگارانه
بــا عوامــل اســترسزا و پذیــرش تجــارب بــدون اجتنــاب از آنهــا
بیشــتر اســت .هرچــه فــرد بیشــتر در مــورد خــود و اعمــال خــود

اســترسزای محیــط کار و مــرگ بیمــاران بــه هنــگام همهگیــری
میتوانــد باعــث ایجــاد اختاللهــای روانشــناختی شــود .ایــن
مشــکالت و اختاللهــا میتواننــد بــر توجــه ،ادراک و توانایــی
تصمیمگیــری کارکنــان مراقبتهــای بهداشــتی اثــر بگذارنــد و
بهزیســتی و کیفیــت زندگــی آنهــا را کاهــش دهنــد [ .]15نتایــج
برخــی مطالعــات نیــز نشــان میدهــد کــه فشــار کاری باعــث
اختــال در کیفیــت زندگــی کاری و افزایــش اضطــراب و خســتگی
کادر پزشــکی درگیــر بــا بیمــاران مبتــا بــه کروناویــروس شــده
اســت [.]6
یافتههــای مربــوط بــه رابطــه بیــن اضطــراب کرونــا و ذهــن
آگاهــی بــا یافتههــای قبلــی [ ]32 ،21 ،17همســو اســتSaricali .
و همــکاران [ ]17و  ]21[ Belenنشــان دادنــد کــه تــرس از کرونــا
ویــروس و ذهــن آگاهــی رابطــه دارنــد Wielgus .و همــکاران
[ ]32دریافتنــد کــه بیــن اضطــراب صفــت و ذهــن آگاهــی در طول
همهگیــری کرونــا ویــروس رابطــه هســت .یافتههــای  Dubeyو
همــکاران [ ]33نیــز نشــان داد کــه بیــن اســترس ،اضطــراب و
افســردگی بــا ذهــن آگاهــی رابطــه وجــود دارد .در تبییــن ایــن
نتایــج میتــوان گفــت کــه ســطوح بــاالی نگرانیهــای مربــوط
بــه کرونــا ویــروس میتوانــد باعــث ســوگیری شــناختی یــا
اجتنــاب بیــن فــردی شــود ،ارتبــاط اجتماعــی فــرد را کاهــش و
انــزوای اجتماعــی را افزایــش دهــد [.]23
یافتههــای مربــوط بــه رابطــه بیــن ذهــن آگاهــی و مؤلفههــای
فرســودگی و اســترس تروماتیــک ثانویــه کیفیــت زندگــی حرفـهای
بــا یافتههــای قبلــی [ ]17،31همســو اســت Saricali .و
همــکاران [ ]17دریافتنــد کــه ذهــن آگاهــی بــا درماندگــی رابطــه
دارد .یافتههــای  Ozdemirو  ]31[ Kerseنشــاندهنده رابطــه
بیــن خوشبینــی و خســتگی هیجانــی بــود .در تبییــن یافتههــای
فــوق میتــوان گفــت کــه تمایــل بــه ذهــن آگاهــی همــراه بــا
مکانیســمهای دفاعــی ســازگارانه تســهیلکننده بهزیســتی و
ســازگاری متخصصــان مراقبتهــای بهداشــتی اســت و ســبب
کاهــش نشــانههای آسیبشناســی روانــی میشــود [.]34
افــراد بــا ســطوح باالتــر ذهــن آگاهــی میتواننــد بــا مدیریــت
هیجانهــای منفــی رفتــار مناســبی بــا تجربــه حــال داشــته باشــند
[ .]35اثــر ذهــن آگاهــی بــر عملکــرد افــراد امــکان حفــظ یــک
گرایــش خــاص بــرای تجربــه حــال را فراهــم میســازد .افــراد
بــا ســطوح باالتــر ذهــن آگاهــی راحتتــر ســازگار میشــوند،
زیــرا ایــن افــراد بــه تجــارب مثبــت و منفــی پیرامــون خــود
آگاهــی دارنــد و نســبت بــه آنچــه در لحظــه برایشــان رخ میدهــد
واکنــش مناســبتری نشــان میدهنــد [ .]36آنهــا کمتــر
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هوشــیار باشــد (بعــد اقــدام آگاهانــه) توانایــی حضــور در لحظــه،
بــاز بــودن بــرای تجــارب و کار بــا آگاهــی بیشــتر اســت .در زمینــه
کروناویــروس اقــدام آگاهانــه باعــث افزایــش آگاهــی فــرد از خــود
بیمــاری ،درک ویــروس جدیــد ،ماهیــت عفونــی آن و اقدامــات
ایمنــی الزم بــرای اجتنــاب از انتقــال بیمــاری بــه خــود و دیگــران
میشــود .مؤلفــه غیــر قضاوتــی بــودن ذهــن آگاهــی یعنــی
فرآینــد شــناخت موقعیــت و اســتفاده از یــک راهبــرد بــرای تنظیــم
هیجانــات ،احتمــا ًال ایــده عــدم قضــاوت دربــاره آن را شکســت
میدهــد .مؤلفــه غیــر واکنشــی بــودن کمــک میکنــد تــا فــرد
بتوانــد بهطــور فعــال از افــکار و احساســات منفــی جــدا شــود و
انتخــاب کنــد کــه بــه آنهــا واکنــش نشــان ندهــد .وقتــی ایــن
اتفــاق میافتــد ،تمایــل بــه اســتفاده بهتــر از راهبردهــای تنظیــم
شــناختی هیجــان بــرای کنــار آمــدن بــا عوامــل اســترسزا
نیــز افزایــش مییابــد [ .]33مراقبــه ذهــن آگاهانــه خالقیــت
را بهبــود میبخشــد ،خلــق را بــاال میبــرد ،حافظــه کاری را
تقویــت میکنــد و تــابآوری را افزایــش میدهــد [ .]38ازلحــاظ
نظــری ،ذهــن آگاهــی بهعنــوان یــک مهــارت مفیــد میتوانــد
راهــی مفیــد بــرای ســازگاری بــا ایــن تغییــرات مــداوم و کنــار
آمــدن بــا اضطــراب و افســردگی ارائــه دهــد .از نظــر تجربــی هــم
تعــداد بیشــماری از پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه افزایــش
ذهــن آگاهــی ســطح اضطــراب ،افســردگی و خســتگی هیجانــی
را کاهــش میدهــد و اجتنــاب از آســیب را بــ ه خصــوص در
گروههــای آســیبپذیر و کمتــر مقــاوم در طــول همهگیــری
کروناویــروس افزایــش میدهــد [ ]39و بــهتبــع آن مشــکالت
بیــن فــردی و درماندگیهــای روانشــناختی را میکاهــد
[ .]21همســو بــا ایــن یافتههــا افــراد بــا ســطح ذهــن آگاهــی
بیشــتر ،رابطــۀ ذهنــی بهتــری بیــن اضطــراب و بهزیســتی برقــرار
میکننــد و در مقایســه بــا افــراد کمتــر ذهــن آگاه ،همزمــان بــا
کاهــش اضطــراب افزایــش بهزیســتی را تجربــه مینماینــد [.]35
از جملــه محدودیتهــای ایــن پژوهــش در نظــر نگرفتــن
ســالهای تجربــه بالینــی پرســتاران اســت .بــ ه عــاوه عوامــل
مرتبــط بــا کار نظیــر ســالهای خدمــت ،دپارتمــان محــل کار،
فشــار و نوب ـتکاری بــا مؤلفههــای کیفیــت زندگــی کاری رابطــه
معن ـیداری دارنــد کــه در ایــن پژوهــش در نظــر گرفتــه نشــدند.
بهعــاوه در ایــن پژوهــش جهتگیریهــای ســنی و جنســی
مدنظــر قــرار نگرفــت.

نتیجهگیری
یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــاندهنده نقــش میانجــی ذهــن
آگاهــی در رابطــه بیــن اضطــراب بیمــاری کرونــا و کیفیــت زندگی
حرف ـهای پرســتاران بــود؛ بنابرایــن در نظــر گرفتــن نقــش ایــن
متغیرهــای پیشبیــن و میانجــی توســط متخصصــان ،درمانگــران،
ســازمانها و مؤسســات خدمــات ســامت بــه هنــگام اســتخدام،
آمــوزش ،کارورزی و بازآمــوزی حرفــهای پرســتاران ضــروری
بــه نظــر میرســد .بــا توجــه بــه اهمیــت ســامت روان کادر
درمانــی ،اهمیــت مقولــه اضطــراب در بیــن آنهــا و نقــش مهــم
آن در تقویــت ایمنــی بایــد اقدامــات ویــژهای بــرای کاهــش
اضطــراب در میــان ارائهدهنــدگان مراقبتهــای بهداشــتی و
درمانــی انجــام شــود .از ایــنرو پیشــنهاد میشــود تــا مدیــران
ســازمان ،متخصصــان ســامت و درمانگــران حیطههــای
روانشــناختی بهمنظــور کنتــرل آثــار ســوء ایــن بیمــاری بــر
ســامت و کارکــرد کارکنــان ،دورههــای آموزشــی بــا محتــوای
آموزشهایــی در خصــوص مدیریــت اضطــراب برگــزار نماینــد.
ارائــه ســازوکارهایی بــرای تجربــه صحیــح اضطــراب و درک آن و
نحــوه صحیــح مواجهــه بــا آن نیــز میتوانــد در ایــن زمینــه مؤثــر
باشــد .بهعــاوه برنامههــای آموزشــی و مداخــات الزم بــرای
افزایــش ذهــن آگاهــی در پرســتاران توســعه یابــد .ذهــن آگاهــی
بهعنــوان یــک شایســتگی جدیــد در شــغل پرســتاری بــر بهبــود
خدمــات پرســتاری و بــهتبــع آن افزایــش رضایــت بیمــاران اثــر
دارد ،بنابرایــن ،پیشــنهاد میشــود تالشهــای منســجمی بــرای
افزایــش ذهــن آگاهــی در آنهــا انجــام شــود.
سپاسگزاری
از کلیــه پرســتاران شــرکتکننده در ایــن پژوهــش صمیمانــه تقدیر
و تشــکر میگــردد .ایــن مقالــه مســتخرج از پایاننامــه کارشناســی
ارشــد روانشناســی بالینــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بیرجنــد
اســت.
تضاد منافع
نویســندگان مقالــه اعــام میدارنــد کــه هیچگونــه تضــاد منافعــی
در پژوهــش حاضــر وجود نــدارد.
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