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 ي با افراد عادي مقايسه بين اميدواري و تحمل پريشاني در پرستاران بخش داخل                                     

 1فاطمه محمودزاده كوچك سرايي 

 چكيده

ماری را آجامعه شد.  انجام مقایسه بین مقایسه امیدواری و تحمل پریشانی در پرستاران با افراد عادی حاضر با هدف پژوهش
 دسترس نه گیری درموروش ن ار دارند بوده که با استفاده ازکلیه پرسنل شاغلین بیمارستان ولیعصر قائم شهر اشتغال به ک

رزشی میانگین تفاوت ا یافته ها نشان می دهد نفر افراد عادی انتخاب و همتا سازی شدند. 70نفر پرستار و  70تعداد 
ن مقدار در  پاسخگویان افراد بوده که در مقایسه با همی 94/29پرستاران بخش داخلی در تحمل پریشانی و امیدواری برابر با 

ل پریشانی کمتری در تحم می باشد  و نشان دهنده این است که پرستاران بخش داخلی از میانگین 93/36عادی که برابر با 
ار از مشكالت جسمی و افراد امیدونشان داد  حاضر پژوهش های یافته بنابراین به نسبت پاسخگویان برخوردار می باشند

ه زندگی در بظر حس امید ه از نکدوارتر هستند تا افرادی آشفتگی روانی کمتری رنج می برند و از نظر اجتماعی سازگارتر و امی
   .سطح پایین تری هستند

 ، بیمارستانامیدواری، تحمل پریشانی پرستاران، افراد عادی واژگان كليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ساری، ایران   ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساری، روانشناسی بالینیارشد کارشناس .1



 

 75/…مقایسه امیدواری و تحمل پریشانی در پرستاران 

 

 مقدمه
معنا  .اردد افراد ینریشاتحمل پقدرت امید سهم مهمی در بهبودی بیماری های مختلف جسمی و روانی و افزایش کیفیت زندگی و 

ر دویداد یا رفتار مطلوب را رقدرت امید، احساس امكان پذیر بودن یك  .داری و توجه به هدف، یكی از اجزای مهم امید می باشد
را در بر  درت ارادهقرنامه ریزی و امید به زندگی نیز مؤلفه های متعددی مانند معنای زندگی، هدف زندگی، ب نماید.آینده تسهیل می

فاکتور  به عنوان یك وامید مكانیسم سازگاری مهم در بیماریهای مزمن جسمی و روانی می باشد  .(2002)اسنایدر، گیردمی
فیزیولوژیی و  امید از نظر (،2006)از نظر بنزئین  . پیچیده چند بعدی و بالقوه قدرتمند در بهبودی و سازگاری موثر تعریف می شود

 تا بتوانند بحران بیماری را تحمل کنند. عاطفی به بیماران کمك می کند
 مبهمی شرایط معموالً درمان هنگام به افراد کند می مشخص درمان فرایند اساسی عنصر( امید را به عنوان یك 2000وم، )یال 

 یست،ن قطعی شرایط آن در اهداف به رسیدن و هستند مبهمی شرایط در افراد که زمانی .هستند مردد آینده مورد در و دارند

 از است ممكن مثال، عنوان به .کنند حفظ را خود هدفمندی و اراده متنوعی، های استراتژی به شدن متوسل طریق از است ممكن

 اند، اراده کرده استفاده گذشته در افراد دیگر که هایی از استراتژی الگوبرداری طریق از یا و کننده حمایت اجتماعی شبكه طریق

 که اند کرده ها مشخص پژوهش . بیابند اهداف به رسیدن جهت را مسیرهای جدیدی و کنند تقویت افاهد به رسیدن در را خود

 (.2009، 1ونگ و لیم)شود می افراد  و تحمل پریشانی باال  به نفس،خودکارآمدی اعتماد تقویت باعث باال امیدواری
 با  کودکان و اسنایدر بزرگساالن نظر اساس بر شود. گرفته می نظر در مدار هدف شناختی فرایند یك به عنوان امیدواری

 مطلوب پایان رسیدن به برای مؤثری طور به و کنند ایجاد اهدافشان را برای بیشتری دستیابی های شور توانند می باال امیدواری

 انگیزه نه و دارند، را شانبرای اهداف ممكن های حل راه کردن پیدا احتمال نه امیدواری پایین، با افراد مقابل در .شوند مند انگیزه

 و ذهنی برداشت همان های ذهنی، شاخص کلی طور به (.1387، نیك دوزبه خواسته هایشان دارند) رسیدن برای بیشتری
 طرح مبنا این بر ذهنی های شاخص .وابسته است درونی عوامل به و است خودش زندگی وضعیت از شخص هر فردی قضاوت

 حیاتی، نیازهای ارضاء بر عالوه که است و فرآیندی است پیچیده و بعدی چند ذهنی، مفهومی زندگی که کیفیت اند شده ریزی

 شاخص که باورند این بر برخی زندگی کیفیت زمینۀ ارزیابی در . شود می شامل نیز گردد می شكوفایی باعث که هایی را جنبه

 از یكی فرل  (.1387اری، بیجکنند) تعیین را افراد رفاه و توانند آسایش می بهتر عینی های شاخص با مقایسه در های ذهنی

 احراز و معاش امرار برای مهم بسیار منبع یك کار که آن وجود با دیگر سوی از. داند می شغل را زندگی کیفیت در مؤثر  عوامل

دلیل  از کار محیط . شود منجر روانی و جسمانی قوای تحلیل و نارضایتی به تواند حال می عین در. است اجتماعی های موقعیت
رادخوشبین و های تحمل پریشانی به وسیله اف همبستگی بین امیدواری با امیدواری، سالمت فكر و جسم به تفاوت در انتخاب روش

روشهای حمایت اجتماعی بهره جویند و نیز بر جنبه های  خوشبین تمایل دارند از سازگاری، حل مسأله افراد. شدن وابسته می بابدبی
در حالی که، افراد بدبین مایلند، روش سازگاری انكار واجتناب را برگزینند و به احساسات . رویدادهای پُراسترس تأکید کنندمثبت 

  (.2004و همكاران،  2منفی )پریشانی روانی( توجه کنند)ایواناگا
دانش آموز دبیرستانی  334بر ( 2009) 4( بر دانشجویان دانشگاه چینی شاتین، وانگ و لیم2009)3در تحقیق هو، چنگ و چنگ

( بر قربانیان 2006)6( بر بیماران مزمن انسداد ریوی، وندرولدن گریوینك و دیجكاند2008) 5در سنگاپور، مطالعه آلبرتو و جوینر
راد بر بیماران به سرطان کلیه و اف 8( بر زنان مبتال به سرطان سینه، همچنین اچت و کهن2003) 7بالیای طبیعی، ترنزو و پینتو

امید به زندگی طه مثیت معناداری بین خوش بینی و ( بر دانشجویان دانشگاه چمران، مشخص گردید که راب1382میانسال، موحد)
عاطفی آلیس و خوش  -( تاثیر درمان شناختی با تكیه بر درمان عقالنی1386. مطالعات اسداللهی)(1388)غباری بناب، وجود دارد
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سردگی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر تهران را به شكل معناداری نشان داد)نیك رو، بر ناامیدی و اف -بینی سلیگمن

( همچنین در تحقیقاتی تاثیر آموزش مثبت نگری به عنوان بخشی از شیوه درمانی بر 1386(. خدایاری فرد و همكاران)1387
دند. نتایج نشان داد که شیوه درمانی همزمان با تاکید بر آموزه اساس آموزه های دینی بر زندانیان رجایی شهر را مورد بررسی قرار دا

های دینی و آموزش مثبت نگری در تمامی مقیاس های سالمت عمومی به جز زیر مقیاس وسواس اجباری، روابط فردی، ترس 
، 2، دوینست و میر2002، 1لبا افسردگی کمتر، ناراحتی کمتر)یالی و لوب امیدواری مرضی و روانپریشی تاثیر معناداری داشته است.

( در زنان باردار همراه بوده است امیدواری با 2003و حتی با زایمان بهتر و سالم تر )لوبل، دوینسنت، کمینر و میر،  (2002
 .(1386)درگاهی و همكاران،( رابطه مثبت دارد2000عملكرد شغلی )بگلی، لی و زاجكا، 

نه، به عبارت خوش بینا بیینیتدهد که افراد دارای سبك نگری و امیدواری، نشان میبتنگر در مورد مثنگر و گذشتهمطالعات آینده
های رویی با رویدادنگام رویابه ه تر احتمال دارد کهدیگر، افراد مثبت نگر، در مقایسه با افراد دارای سبك تبیینی بدبینانه، کم

ین نند. همچنست بزداامیدی دچار شده و یا به خودکشی استرس زای عمدة زندگی، به ضعف سالمت جسمانی یا افسردگی و ن
های آسیب شناختی اخصبینی و امید با شبینی، امید و سالمت، همبستگی معناداری وجود دارد. خوشمعلوم شده که بین خوش

المت سید، و ام بینی روانی فعلی شخص و به طور کلی، با افسردگی موجود در وی به طور خاص، همبستگی منفی دارند. خوش
های پزشكی، سالمت ذهنی، لهها، از جمله سالمت خودگزارشی، پاسخ مثبت به مداخجسمی و روانی را، آن گونه که با انواع شاخص

زای زندگی، های استرسخلق مثبت، نیرومندی ایمن شناختی، کنار آمدن مؤثر)ارزیابی مجدد، حل مسئله، اجتناب از رویداد
 . (1386 حسن شاهی،کند)اند، پیش بینی میو رفتار ارتقا دهندة سالمت مشخص شده جستجوی حمایت اجتماعی(

سلیگمن معتقد است امیدواری واقعا قابل یادگیری است مبنای مثبت اندیشی و خوش بینی در نحوه ی تفكر افراد درباره علتها می 
گیرد و در صورتی که از خارج دخالتی دکی شكل میباشد که به آن سبك تبیین گفته می شود سبك تبیین در هر فرد در دوره کو

(، 2006نتایج تحقیقات متعددی به عنوان نمونه اسنایدر) .(3،2004در آن اعمال نشود تا آخر عمر پابرجا می ماند )سلیگمن

(، نشان داد که قدرت امید سهم مهمی در بهبودی بیماری های مختلف جسمی و روانی و 2001( و پوستر)2005هامفلد)
می باشد. قدرت  افزایش کیفیت زندگی و سالمت عمومی این بیماران دارد. معنا داری و توجه به هدف، یكی از اجزای مهم امید

 امید، احساس امكان پذیر بودن یك رویداد یا رفتار مطلوب را در آینده تسهیل می نماید.
می برند، بر  میدوارها جبرگرایی، سرزنش و فرار را کمتر به کارا با بهره گیری از راهبردهای کنارآمدن فعال ارتباط دارد. امیدواری

کنند و موقعیت های غیر قابل تغییر را جنبه های منفی موقعیت متمرکز نمی شوند یا در زمینه سرکوب نشانه هایشان کوشش نمی
ر بیماری های شدید)تحمل پریشانی( خوش بین ها هم چنین به واسطه کنارآمدن در براب به جای تالش در فرار از آنها، می پذیرند.

گرایش  به طور کلی خوش بین ها نسبت به بدبین ها .و نگرانی های مربوط به تهدید های سالمتی از بدبین ها متمایز می شوند
اسخگویی با توجه به موارد فوق حاضر در پی پ(. 2002و لوپز،  4امیدوارانه بیشتری به کاربرد راهبردهای مسأله مدار دارند)اسنایدر

 ؟بین امیدواری و تحمل پریشانی در پرستاران بخش داخلی با افراد عادی تفاوت وجود داردآیا بین به این سوال است که 

 روش پژوهش 
ان ل بیمارستان شاغپرستار تمامی را معه آماریپژوهش حاضر از دسته پژوهش های توصیفی از نوع علی مقایسه ای است.جا

رستار به عنوان پنفر   70د در دسترس  تعداروش نمونه گیری  که بااشتغال به کار داشته اند بوده که در بخش داخلی  ولیعصر
 وضعیت سن، جنس، مانند های پرستاری در متغیرهایی گروه با سازی همتا طریق از همچنین افراد عادی نمونه انتخاب شدند.

        شدند. انتخاب فرن 70تصادفی به تعداد  شیوه به صرولیعشاغل بیمارستان  کارکنان میان از تحصیالت سطح و اقتصادی
 : هاابزار گرد آوري داده

های امیدواری و درماندگی جنبه از حالت 48این آزمون شامل :سؤالی ارزیابی امیدواری میلر 48نامه پرسش مقیاس امیدواری:
اند. در برابر هر ن رفتاری در افراد امیدوار یا ناامید برگزیده شدههای قید شده در آن بر مبنای تظاهرات آشكار یا نهاباشد که مادهمی

                                                      
1 . Yali&Lobel 

 2. Devincent&Meyer 
3 . Sligman 
4 . Snider 



 

 77/…مقایسه امیدواری و تحمل پریشانی در پرستاران 

 
 -5موافق  -4بی تفاوت  -3مخالف  -2هایی به شرح زیر قرار دارد: بسیار مخالف جنبه، که نماینده یك نشانه رفتاری است، گزینه

به دست  91/0کرونباخ محاسبه گردید که مقدار بسیار موافق. میزان پایایی آزمون امیدواری میلر در پژوهش حاضر، به شیوة آلفای 
ها کسب شده نامه، با تمرة سرال مالك، که به طور همزمان توسط آزمودنیآمد. برای محاسبۀ اعتبار آزمون نیز نمرة کل پرسش

  به دست آمد. p= 0/ 001و  r= 64/0بود، همبسته گردید و ضریب اعتبار 
برای تحمل  گزینه های این مقیاس تحمل آشفتگی را بر اساس توانمندی فرد.ای استگزینه  15مقیاسی  :مقیاس تحمل پریشانی

ی تنظیم کننده برای تسكین آشفتگی هیجانی، ارزیابی ذهنی آشفتگی، میزان توجه به هیجانات منفی در صورت وقوع و اقدام ها
نمره  .جه ای لیكرت نمره گذاری می شوندگزینه های این مقیاس بر اساس مقیاس پنج در .، مورد سنجش قرار می دهندآشفتگی

 نتایج حاکی از.یك به معنای توافق کامل با گزینه مورد نظر و نمره پنج به معنای عدم توافق کامل با گزینه مورد نظر می باشد
م به توانمن نمی  1هر چند، پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی وجود چهار عامل اول،تحمل وجود یك عامل کلی در مقیاس دارد.

)هنگامی که آشفته و پریشان هستم، همواره به این فكرمی کنم که چه احساس بدی  2جذب ،احساس آشفتگی ام رسیدگی کنم
)من برای جلوگیری از بروز احساساتم  4تحمل آشفتگی وپریشانی همیشه برای من کار بسیار سختی است( و تنظیم (3دارم(، ارزیابی

و برای مقیاس های تحمل،  81/0ضریب پایایی به روش بازآزمایی برای کل مقیاس  کشف شدحاضرم هر کاری را انجام دهم 
  باشد.می 73/0و  69/0،77/0، 71/0جذب، ارزیابی و تنظیم به ترتیب 

 اجرا روش
دید و رگتند توزیع داشضور پرستاران شاغل بیمارستان ولیعصر قائم شهرحدر روز و ساعت خاصی که اکثر  پرسشنامه های پژوهش 

آنها  اده شود. در ضمن ازددقیقه و بدون ذکر نام و نام خانوادگی، عودت  60مقرر شد که پرسشنامه های تكمیل شده ظرف مدت 
ه منظور تجزیه بنمایند.  زم رامجدداً همكاری ال آینده هفته تا اگر در اجرای آزمونها مشكلی بوجود آید تعهد شفاهی گرفته شد

عات ردی و اطالفشخصات مع آوری پرسشنامه ها و اطمینان از کامل بودن آنها، اقدام به کدگذاری پس از جمتحلیل داده ها 
در این پژوهش، برای  .گرفتقرار تجزیه و تحلیل مورد  SPSSبدست آمده گردید و سپس کدهای مذکور با استفاده از برنامۀ 

برای  ،تفاده شداطی اسآمارتوصیفی واستنبقیق ازروش تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و متناسب با سواالت تح
های  ری از روشه آماتوصیف وضعیت موجود و دسته بندی گروه های آزمودنی از نظر صفات مختلف و توصیف ویژگی های جامع

 ازستنباطی ابخش آمار و در آمار توصیفی هچون جدول فراوانی و درصد آن، میانگین و انحراف معیار نمودارهای ستونی استفاده

 .ه  گردیداستفاد T آزمون

 يافته ها
 اميدواري  پرستاران توزيع برحسب 1جدول 

انحراف  ميانگين  

 استاندارد

كمترين 

اميدواري  

 پرستاران

بيشترين 

اميدواري  

 پرستاران

 تعداد

امیدواری  
 پرستاران

41/12 574/2 9 20 70 

می 574/2نحراف معیار آن بوده و ا 41/12میدواری پرستاران برابر با مشاهده می شود میانگین ا 1که در جدول  همانطوری  
 می باشد.  20رابر با بو بیشترین رتبه امیدواری پرستاران  9باشد. همچنین کمترین رتبه امیدواری پرستاران برابر با 

 اميدواري  پاسخگويان بهنجار )عادي( توزيع برحسب 2جدول
كمترين اميدواري   انحراف استاندارد ميانگين  

پاسخگويان 

بيشترين اميدواري  

پاسخگويان بهنجار 

 تعداد

                                                      
1 . Toleranc 
2 . Absorption 
3. Appraisal 
4. Regulation 
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 )عادي( بهنجار )عادي(

امیدواری  
پاسخگویان بهنجار 

 )عادی(

24/13 364/3 8 26 70 

عیار انحراف م بوده و 24/13ا بمشاهده می شود میانگین امیدواری  پاسخگویان بهنجار )عادی( برابر  2همانطوریكه در جدول     
ین رتبه امیدواری  پاسخگویان و بیشتر8می باشد. همچنین کمترین رتبه امیدواری  پاسخگویان بهنجار )عادی( برابر با 364/3آن 

 می باشد.  26بهنجار )عادی( برابر با 
 تحمل پريشاني  پرستاران توزيع برحسب 3 شماره جدول

انحراف  ميانگين  

 استاندارد

كمترين تحمل پريشاني  

 ارانپرست

بيشترين تحمل 

 پريشاني  پرستاران

 تعداد

تحمل پریشانی  
 پرستاران

63/29 212/10 15 63 70 

ه و انحراف معیار آن بود 63/29مشاهده می شود میانگین تحمل پریشانی  پرستاران برابر با  3همانطوریكه در جدول    
مل پریشانی  پرستاران برابر با و بیشترین رتبه تح 15ابر با می باشد. همچنین کمترین رتبه تحمل پریشانی  پرستاران بر 212/10

 می باشد.  63
 تحمل پريشاني پاسخگويان بهنجار )عادي( توزيع برحسب 4 شماره جدول

انحراف  ميانگين  

 استاندارد

كمترين تحمل پريشاني  

پاسخگويان بهنجار 

 )عادي(

بيشترين تحمل پريشاني  

 پاسخگويان بهنجار )عادي(

 تعداد

تحمل پریشانی  
پاسخگویان بهنجار 

 )عادی(

56/31 878/9 14 58 70 

بوده و انحراف معیار  56/31مشاهده می شود میانگین تحمل پریشانی پاسخگویان بهنجار )عادی( برابر با 4همانطوریكه در جدول
یشترین رتبه تحمل بو 14ا می باشد. همچنین کمترین رتبه تحمل پریشانی  پاسخگویان بهنجار )عادی( برابر ب 878/9آن 

 می باشد58پریشانی  پاسخگویان بهنجار )عادی( برابر با 
 : و  پاسخگویان بهنجار )عادی(  در امیدواری  ICUاختالف میانگین پرستاران بخش 

 دراميدواري ICU: آزمون مقايسه پاسخگويان بهنجار )عادي( و پرستاران بخش  5جدول 
 T dfمقدار آزمون  نحراف استانداردا میانگین تعداد (امیدواری  ) 

 
Sig 

 

 ICU 70 41/12 275/2 367/1- 138 1/0پرستاران بخش 

پاسخگویان بهنجار  
 )عادی( 

70 24/13 364/3 

ه با همین مقدار در  بوده که در مقایس41/12درامیدواری برابر با  ICUبا توجه به جدول فوق میانگین  پرستاران بخش 
نگین کمتری در امیدواری از میا ICUدهد که پرستاران بخش  می باشد نشان می 24/13)عادی( که برابر با  پاسخگویان بهنجار

 1/0و سطح معنی داری  138و درجه آزادی  -367/1. همچنین مقدار آزمون برابر با  بت  پاسخگویان برخوردار می باشندبه نس
ی( وجود ندارد. بنابراین و پاسخگویان بهنجار )عاد ICUتاران بخش دهد هیچ تفاوت معنی داری بین امیدواری و پرس نشان می

H0  رد وH1  تایید می شود. 95با حداکثر اطمینان % 
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 : اختالف میانگین پرستاران و پاسخگویان بهنجار )عادی( در کیفیت زندگی 

 يشانيدر تحمل پر ICU: آزمون مقايسه پاسخگويان بهنجار )عادي( و پرستاران بخش  6جدول 
 T dfمقدار آزمون  انحراف استاندارد میانگین تعداد (تحمل پریشانی   ) 

 
Sig 

 

 ICU 70 63/29 212/10 136/1- 138 25/0پرستاران بخش 

 878/9 56/31 70 پاسخگویان بهنجار )عادی(  

ه در مقایسه با همین مقدار بوده ک63/29در تحمل پریشانی برابر با  ICU: با توجه به جدول فوق میانگین پرستاران بخش تفسیر
میانگین کمتری در   از ICUدهد که پرستاران بخش  می باشد نشان می56/31در  پاسخگویان بهنجار )عادی(  که برابر با 

و سطح  138جه آزادی و در-136/1. همچنین مقدار آزمون برابر با بت پاسخگویان برخوردار می باشندتحمل پریشانی به نس
گویان بهنجار )عادی( و پاسخ ICUهیچ تفاوت معنی داری بین تحمل پریشانی و پرستاران بخش  نشان میدهد 25/0 معنی داری

 % تایید می شود. 95با حداکثر اطمینان  H1رد و  H0وجود ندارد. بنابراین 

 بحث و نتيجه گيري
و تحمل  امیدواری ری در، از میانگین کمتنتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پرستاران بخش بیمارستان رازی قائم شهر

 و کریپل (، میچل1386) عقیلی نژاد پژوهش های یافته با نتایج این کهپریشانی نسبت به  پاسخگویان برخوردار می باشند. 
 (،2005) ، برون(2006) همكاران دوگال و الیگی ، آنگر(2006) همكاران و فونتاین ، کوین(2010)یكنگ دوناهندرسون

   .باشد می هماهنگ (2006( و بنسون )2003همكاران) و لئوناردجاسون (،2004کریستین)والتر
مه یا هیچ الت خشك هح یك معموال کسانی که دچار سطح ناامیدی باالتر و تحمل پریشانی پایین تری هستند، فكر آنها معموال 

عث می اامیدی بانشود.  ی حل مسئله آنها ضعیفها دارد که مانع حل مسئله می شود؛ در حقیقت ناامیدی باعث می شود مهارت
مشكالتش در نظر  ی را برایاننده شود که بیمار دائما تجربه هایش را به شكل منفی و به غلط ارزیابی کند و نتایج شوم و نگران ک

 به پژوهشی در (2006ایدر)اسنتواند یك مهارت مقابله ای مهم در برابر مشكالت زندگی باشد. (. امیدواری می2003بگیرد)بك، 

در دارد.  وجود داری معنی گیهمبست منفی هیجانات و پایین امیدواری و مثبت هیجانات و باال امیدواری که بین رسید نتیجه این
داد  ررسی شد. نتایج نشانب( انجام دادند، رابطه بین افسردگی و امیدواری 1998تحقیقی که فرای هایت، اورهولسر و لرنرت )

ریشانی باال و ای تحمل په دارکاامیدی رابطه مستقیم داشت . هنگام رو به رو شدن با یك چالش یا آشفتگی، افرادی افسردگی با ن
گرش نسبت به فاوت در نتاین  پایداری می باشند بر این باورند که نامالیمات می توانند به شیوه موفقیت آمیزی اداره شوند و

مشكل و انفعال  ه دوری ازه ای کگذارد بر این اساس افراد امیدوار از روشهای مقابلمینامالیمات در تحمل پریشانی افراد تاثیر 
کنند و در  ستفاده میمتر ااست و فرد بیشتر دچار استرس و فشار روانی ناشی از آن شده و در نهایت تسلیم استرس می شوند ک

د در ایجاد رش نقش خوا پذیبسترس زا کوشش می کنند و برابر مشكالت و فشار روانی گوناگون، در راستای تغییر یا حذف عامل ا
دراکات عادی اکه اگر   ن استمشكل و تالش برای اصالح موقعیت در برابر مسئله ایستادگی می کنند. این تبیین  بیان کننده ای

ه تنها در نمراه شود هینده آانسان با یك مفهوم مثبت از خود و از کنترل شخصی و یك دیدگاه خوش بینانه، حتی کاذب در مورد 
. پیترسن مك می کندکفراد ااداره جزر و مد زندگی بلكه در کنار آمدن با حوادث بسیار  استرس زا و تهدید کننده زندگی به 

، موفقیت هرت عمومیكار، ش( نیز بیان می دارد که امیدواری با خلق مثبت و اخالق خوب رابطه دارد. امیدواری با پشت2000)
 . ه است، خانوادگی و سالمت و حتی طول عمر و فقدان ضربه های عاطفی رابطه مثبت نشان دادتحصیلی، شغلی

دهد این است  آنچه که در تبیین میانگین پایین مولفه های امیدواری و تحمل پریشانی در پرستاران نسبت به افراد عادی نشان می
یق پرستاران و سازمان هم راستا می شود، پرستاران رفتاری را ؛ پرداخت، طرحریزی و مدیریت می شود. وقتی عالکه چگونه سیستم

در پیش خواهند گرفت که منجر به اثر بخشی سازمانی می شود و نهایتا کیفیت زندگی کاری و بهره وری ارتقا می یابد)رادوان، 
مان می بایست مورد توجه (. همه ویژگی های شغلی نظیر خودمختاری، حمایت، احساس ارزشمند بودن کار آنها، برای ساز2006

هایی که سازمان  قرار گیرد تا پرستاران برانگیخته شده و قادر به اهداف سازمانی شوند. توجه به کیفیت زندگی یعنی تاکید بر روش
را دگرگون می سازد تا رضایت روانی و جسمی پرستار را افزایش دهد و در نتیجه مشارکت و خشنودی آنها از کار بیشتر شده و 
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(. بنابراین مدیران با اندازه گیری عوامل روانی و ارائه بازخوردها از کارکنان 1384ار روانی ناشی از کار کاهش می یابد)شیمون، فش

می توانند موضوعات کلیدی محیط کاری که توسط کارکنان درك شده است را تشخیص داده و بدین وسیله به پیشرفت 
ی را در سازمان ارتقا می دهد دست یابند و با تعیین عوامل مرتبط با سالمت روانی کاری استراتژیهایی که شرایط کیفیت زندگی کار

 پرستاران و ارتقای آن از توانمندیهای بالقوه کارکنان در ارائه خدمات به افراد جامعه استفاده نمایند.
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