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کارشناسی ارشد ،مدیریت ساخت ،موسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران.
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چکیده
هدف :پرستاری از جمله مشاغلیست که در شرایط بحران کووید 19-الزم است مدیران سازمانهای بهداشت و درمان برای افزایش تعهد کارکنان،
استرس ایجاد شده را مدیریت کنند .در این مطالعه ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران با نقش واسطهای آموزش مهارتهای ارتباطی،
مورد بررسی قرار گرفت.
روشها :جامعه آماری این پژوهش توصیفی -همبستگی شامل  108نفر از مدیران و پرستاران بیمارستان فارابی شهرستان بستک در استان
هرمزگان طی سال  1399میباشد که به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محققساخته است .جهت تجزیه و
تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSدر بخش استنباطی و از نرمافزار  LISREL8.8برای برازش ضریب مسیر استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که مدیریت استرس رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی پرستاران دارد ،این رابطه با ضریب مسیر ( )0/19و ضریب
معناداری ( )2/92مورد تأیید قرار گرفت .همچنین آموزش مهارتهای ارتباطی بهعنوان متغیر میانجی ،بین مدیریت استرس و تعهد سازمانی پرستاران
رابطه مثبت و معناداری ایجاد کرده است .به این صورت که رابطه مدیریت استرس با آموزش مهارتهای ارتباطی با ضریب مسیر ( )0/5و ضریب
معناداری ( )6/46مورد تأیید قرار گرفت و همچنین رابطه آموزش مهارتهای ارتباطی با تعهد سازمانی پرستاران با ضریب مسیر ( )0/66و ضریب
معناداری ( )10/01مورد تأیید قرار گرفت ،این رابطه بیشترین ضریب مسیر و ضریب معناداری را دارا میباشد.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش نشان میدهد ،با توجه به بحران کووید 19-مدیریت استرس در بیمارستانها و آموزش مهارتهای ارتباطی
میتواند به بهرهوری و بهبود عملکرد کل پرسنل علیالخصوص پرستاران کمک کند و بر تعهد سازمانی آنها تأثیرگذار باشد.
کلیدواژهها :مدیریت استرس ،آموزش مهارتهای ارتباطی ،تعهد سازمانی ،کووید.19-
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1399/3/1 :

اصالح نهایی99/6/17 :

پذیرش مقاله99/6/20 :

ارجاع :ثابت عباس ،جباری امید ،علیپور سیما ،ثابت محمدرضا .بررسی ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران در شرایط بحران کووید ،19 -با نقش واسطهای آموزش مهارتهای
ارتباطی .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1398 .؛ (.1-10 :6 )2

بنابراین فرصتی برای منابع انسانی ایجاد شده است که بتوانند در

مقدمه:
شیوع ویروس کووید 19-برای مدیران مملو از چالشهاست .در واقع،

کنار هم قرار بگیرند و یک شبکه پشتیبانی عاطفی اجتماعی ایجاد کنند.

شیوع این بیماری ،یک رویداد غیرمنتظره یا دنبالهای از وقایع در مقیاس

شرایط بحران کرونا یادآور نقش حیاتی پرستاران در نظام مراقبتهای

عظیم و سرعت زیاد است که منجر به درجه باالیی از عدم اطمینان

بهداشتی است بهطوریکه سازمانهای مراقبت سالمت بدون نیروی

میشود [.]1

کارآمد پرستار نمیتوانند به موفقیت دست یابند [ .]2پرستاران بهعنوان

نویسنده مسئول:
سیما علیپور
موسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران.
تلفن+989395362112 :

پست الکترونیکیSimaalipour65@gmail.com:
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بررسی ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران در شرایط بحران کووید-

ثابت و همکاران

ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران در شرایط بحران کووید19 -

بسزایی در ارتقای سالمت جامعه دارند.

مدیریت کنند تا از عواقب ناشی از آن ،کمترین آسیب گریبان گیر جامعه

یکی از عوامل مؤثر در عملکرد نیروی انسانی در بیمارستان ،داشتن

شود؛ زیرا اگر استرس مدیریت شود و مهارتهای مقابلهای مؤثر فراهم

تعهد سازمانی است [ .]3در مراکز بهداشتی درمانی مانند هر سازمان

شود ،فرد قادر خواهد بود تا با نیازها و چالشهای زندگی خود به شیوهی

دیگری بخش مهمی از ارائه خدمات مطلوب به تعهد سازمانی افراد شاغل

بهتری کنار آید.

از پیوند افراد به سازمان که بهوسیله سه عامل مشخﺺ میشود .الـﻒ)

درصدد انجام فعالیتهایی در راستای مسئولیت اجتماعی خود هستند.

اعتقـاد قـوی و پـذیرش اهداف و ارزشهای سازمان ،ب) تمایل به تالش

الزم است که پرستاران و کارکنان بیمارستان از وضعیت موجود جامعه

زیاد برای سازمان ،ج) میل قوی برای باقی ماندن در سازمان [ .]5به

آگاه باشند و درباره معضلی که گریبان جامعه را گرفته ،آگاه شده و

عبارتی فردی که بهشدت متعهد است ،هویت خود را از سازمان میگیرد،

حساسیت الزم را آموزشدیده باشند؛ زیرا پرستاران با ارتقاء سطح دانش و

در سازمان مشارکت دارد و با آن درمیآمیزد و از عضویت در آن لذت

آگاهی خویش در مورد مقابله با شرایط بحرانی به افزایش بازدهی سیستم

میبرد [ .]3تعهد سازمانی به باورها ،ارزشها و عقاید کارکنان نسبت به

ارتقاء سالمت جامعه کمک خواهند .آموزش مهارتهای ارتباط بین فردی

ماندن در سازمان اشاره دارد [ .]2تعهد سازمانی سبب میشود پرستاران

به پرستاران ،جزو اصلیترین راههای ارتقاء کیفیت مراقبتها شناخته

تکالیﻒ و وظایﻒ خود را با اشتیاق ،انگیزش و رغبت باالتری به سامان

میشود ،زیرا باعث تغییر رفتار و نگرش آنان نسبت به مفید بودن این

برسانند و از سوی دیگر سبب بهبود تعامل و ارتباط آنان با اربابرجوع

مهارتها ،ارتقاء رضایت شغلی آنان و همچنین شناسایی نیازها ،ایجاد

میگردد [ .]6خصوصاً اکنونکه با وجود بحران کرونا جامعه با استرس و

تغییر مثبت در وضعیت بالینی و کسب رضایت بیماران میشود [.]11،12

عدم اطمینان بیسابقهای مواجه است .بنابراین تعهد پرستاران نسبت به

مهارتهای ارتباطی به رفتارهایی اطالق میشود که به فرد کمک میکند

بیماران ،محیط کار و همچنین مدیریت و سازماندهی صحیح

عواطﻒ و نیازهای خود را بهدرستی بیان کند و به اهداف بین فردی دست

بیمارستانها ضرورت بیشتری دارد؛ زیرا ماهیت مشاغل بهداشتی ،بهویژه

یابد [ .]13بنابراین آموزش مهارتهای ارتباطی ،شیوه مؤثر برای بهبود

حرفه پرستاری ،بهگونهای است که با درجه باالیی از استرس همراه است

کیفیت مراقبت میباشد و الزم است بهمنظور ارتقای کیفیت مراقبت از

و در بحران کنونی محیط بیمارستان محیطی پرتشنج میباشد که با

بیماران ،مورد توجه مدیران و مسئولین قرار گیرد [.]14

مشکالت عدیدهای همراه است[ .]9-7ازاینرو مسئولیت سنگینی بر

بررسی تحقیقات انجامگرفته در داخل و خارج از کشور نشان

دوش مدیران سازمانهای بهداشت و درمان احساس میشود؛ که خود

میدهد ،پژوهشهای متعددی در باب تعهد سازمانی پرستاران ،مدیریت

عواقبی از جمله ایجاد استرس در آنان را به همراه دارد .فشار عصبی که در

استرس و آموزش کارکنان انجام گرفته است.

اصطالح استرس نامیده میشود ،به وضعی گفته میشود که در آن بر

یعقوبی و همکاران در مطالعه خود استرس شغلی و عوامل مؤثر بر

عواطﻒ ،هیجانها ،فرایندهای اندیشیدن و حالتهای بدنی انسان کشش

تعهد سازمانی در میان مدیران پرستاری در بیمارستانهای آموزشی شهر

و سنگینی وارد میآید [ .]3طبیعت چندبعدی استرس ،نیازمند برخوردی

اصفهان را بررسی کردند و نشان دادند که بیشترین میزان تعهد مربوط به

همهجانبه در محیط کار جهت مدیریت استرس میباشد .زمانی که افراد

کسانی بوده که سابقه کار باالتری داشتند .همچنین بین استرس شغلی و

تحت استرس هستند باید مهارت مقابلهای الزم را داشته باشند تا بتوانند

سابقه کار ،نوع پست مدیریتی و نوع استخدام هیچ رابطه معناداری وجود

اثر استرس را کاهش دهند [.]6

ندارد .آنها بیان کردند که الزم است سازمانها با بررسی دورهای وضعیت

بخشهای مختلﻒ بیمارستانها ،محیطهای پراضطراب برای

تعهد سازمانی و استرس شغلی در بین خود و کارکنانشان و با شناخت

کارکنان آن میباشند .این اضطرابها میتواند روی خوب بودن از نظر

عوامل فردی ،عوامل شغلی و عوامل سازمانی مؤثر بر آنها در جهت بهبود

روانی و همینطور عملکرد پرستاران اثر منفی بگذارد [ .]10خصوصاً در

تعهد سازمانی و کاهش استرس مدیران پرستاری اقدام نمایند [.]4

شرایط بحران کووید 19-استرس یکی از آفات نیروی انسانی بهخصوص

فتحی آشتیانی و همکاران در مطالعه خود تأثیر برنامه آموزش

پرستاران است و مدیران نیز یکی از آسیبپذیرترین قشرها در برابر

مدیریت استرس و مهارتهای ارتباطی را بر بهبود سالمت روانی پرستاران
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در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته است [ .]4تعهـد سازمانی عبارت است

در شرایط بحران کووید ،19-بیمارستانها با آموزش به کارکنان
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بزرگترین منبع انسانی سازمانهای مراقبت بهداشتی و درمانی اهمیت

استرس میباشند؛ بنابراین الزم است مدیران بیمارستان استرس را

ثابت و همکاران

ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران در شرایط بحران کووید19 -
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و کارکنان بیمارستان مورد بررسی قراردادند ،آنها بیان کردند که
مداخلههای مدیریت استرس و آموزش مهارتهای ارتباطی موجب بهبود
سالمت روانی کارکنان بهداشتی میشود و عملکرد آنها را ارتقاء
میبخشد [.]7
کیانی و همکاران با بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس و تنظیم
هیجانی بر رضایت شغلی پرستاران بیان کردند که استرس یک تجربه
هیجانی منفی و ارزیابی غیرمنطقی از حوادث است که منجر به اختالل

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

پراسترس است .تضاد بین تالش برای ارائه خدمات و مراقبت انسانی از
بیماران در شرایط خاص و سیاستگذاری نامناسب مدیران در زمینه

مواد و روشها:

بازدهی و رضایت شغلی ،میتواند منجر به بروز خستگی هیجانی ،کاهش

پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت روش

انگیزه و عالقه به محیط کاری ،بیتفاوتی و نهایتاً سندرم فرسودگی روانی

توصیفی -تحلیلی است و از جهت اینکه به دنبال نوع و میزان همبستگی

گردد [.]15

بین متغیرها است از نوع همبستگی به شمار میآید .این مطالعه در

 Kravitsو همکاران در یک مطالعه مروری اثر مدیریت استرس در

بیمارستان فارابی شهرستان بستک در استان هرمزگان به اجرا در آمد؛ که

پرستاران را بررسی نمودند .نتیجه نشان داد که ترکیبی از برنامههای

از حیث زمانی از نوع تحقیقات مقطعی است .جامعه آماری مطالعه150 ،

مراقبت از خود ،نظیر آموزش آرامسازی ،حمایت اجتماعی ،تکنیکهای

نفر از مدیران و پرستاران شاغل در بیمارستان فارابی شهرستان بستک در

شناختی ،ورزش و موسیقی مؤثر هستند [.]16

استان هرمزگان در سال  1399است .حجم نمونه براساس فرمول کوکران

 Harukawaو همکاران بیان کردند که تجربه طوالنیمدت استرس

]  108 ،[19نفر تعیین گردید.

در پرستاران و کارکنان بهداشتی میتواند منجر به پیامدهای نامطلوبی از
قبیل کاهش سالمت جسمانی و روانشناختی ،کاهش رضایت شغلی،
افزایش میزان فرسودگی شغلی و کاهش کارایی و کیفیت مراقبتهای
بهداشتی شود [.]17
 Kahnو همکاران نقش استرس را در وضعیتهای مختلفی بررسی
نمودهاند ،در این میان تأثیر استرس بر کارکنان بخش بهداشت و درمان به
دلیل پیچیدگی کاری بسیار چشمگیرتر است [ .]18بنابراین مدیران
بیمارستان میتوانند از طریق آموزش مهارتهای ارتباطی پرستاران
استرس را در محیط بیمارستان مدیریت کنند و تعهد سازمانی پرستاران
را برای مواجه با بحران کووید 19-تقویت کنند.
به دلیل اهمیت تعهد سازمانی پرستاران در شرایط بحران کووید19-
و کافی نبودن مطالعاتی که در این زمینه در کشورمان انجام شده ،این
مقاله با هدف بررسی ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران
در شرایط بحران کووید ،19-با نقش واسطهای آموزش مهارتهای
ارتباطی در میان مدیران و پرستاران شاغل در بیمارستان فارابی شهرستان
بستک در استان هرمزگان انجام شد .بنابراین در راستای انجام تحقیق
مدل مفهومی پژوهش در شکل  1آورده شده است.
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بعد از تعیین تعداد کل نمونهها ،نمونهگیری به صورت طبقهای
تصادفی انجام شد .از پرسشنامه محقق ساخته که بهصورت تلفیقی و
بومیسازی شده ،براساس سه پرسشنامه استاندارد که در ادامه آورده شده
است ،بهعنوان ابزار جمعآوری اطالعات استفاده شد .طیﻒ پنج گزینهای
مقیاس لیکرت جهت پاسخگویی به سنجههای پرسشنامه مورد استفاده
قرار گرفت.
برای سنجش متغیر تعهد سازمانی پرستاران در شرایط بحران
کووید ،19-از پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی  Allen & Meyerبا
 24گویه استفاده شد[ .]20برای سنجش متغیر مدیریت استرس از
پرسشنامه استاندارد  Cobinو همکاران با  34گویه که پایایی آن با ضریب
آلفایکرونباخ  0/83تأیید شده است ،استفاده شد [ .]21همچنین برای
سنجش متغیر آموزش مهارتهای ارتباطی از پرسشنامه استاندارد که
پایایی آن در مطالعه واقعی و همکاران به روش آزمون -باز آزمون با ضریب
همبستگی  0/88تأیید شده است ،استفاده شد [ .]22با استفاده از
پرسشنامههای ذکر شده ،طرح اولیه پرسشنامه محققساخته ،با مطالعه
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در سازگاری با محیط میگردد .پرستاری از جمله مشاغل سخت و

ثابت و همکاران

ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران در شرایط بحران کووید19 -

دقت نظر خبرگان بهصورت تلفیقی تهیه ،تنظیم و بومیسازی گردید و

باالیی روایی محتوایی ابزار اندازهگیری را مورد تائید قرار داد .ضریب

اعتبار محتوایی آن توسط اساتید دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت.

آلفایکرونباخ که نمایانگر پایایی پرسشنامه میباشد ،پایایی ترکیبی و

جهت انجام روایی و پایایی پرسشنامه بهصورت زیر عمل شد .به

میانگین واریانس تبیین شده ،برای متغیر مدیریت استرس به ترتیب

منظور سنجش قابلیت اعتماد یا همان پایایی پرسشنامه ،از ضریب

مقادیر 0/564 ،0/734 ،0/83؛ برای متغیر آموزش مهارتهای ارتباطی به

آلفایکرونباخ استفاده شد .ضریب آلفایکرونباخ عددی بین صفر و یک

ترتیب مقادیر  0/681 ،0/724 ،0/72و در نهایت برای متغیر تعهد

است که اگر آلفا بزرگتر یا مساوی  0/7باشد پایایی سؤاالت در حد

سازمانی به ترتیب مقادیر  0/69 ،0/643 ،0/79به دست آمد.

آنکه اطمینان یابیم سؤاالت پرسشنامه ،مفهوم مورد نظر را به پاسخدهنده

پژوهش از نرمافزار  SPSSنسخه  25استفاده شد .همچنین برای آزمون

القا میکند ،پرسشنامه در اختیار اساتید و خبرگان قرار داده شد و

فرضیهها از تحلیل مسیر بهوسیله نرمافزار  LISRELنسخه  8/8استفاده

بهمنظور دستیابی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی ،آزمونهای پایایی

گردید.

مرکب و میانگین واریانس اقتباسشده ارزیابی شد .پایایی مرکب باالتر از
 0/7همراه با میانگین واریانس حداقل  0/5دو شرط الزم برای اعتبار

یافتهها:

همگرا و همبستگی یک سازه هستند [.]24

نتایج جمعیت شناختی گروه نمونه در جدول  1نمایش داده شده
است.

پایایی کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفایکرونباخ 0/834
برآورد گردید .از آنجا که هر یک از پرسشنامههای مورد استفاده در این
تحقیق توسط محققان مختلﻒ بهطور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است
و همچنین سؤاالت تشکیلدهنده ابزار دقیقاً متغیرهای مورد نظر در

جدول  -1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری
سن

کمتر از  30سال  15درصد

 40-30سال  38درصد

 50-40سال  33درصد

باالی  50سال  14درصد

تحصیالت

فوقدیپلم 11درصد

لیسانس 39درصد

فوقلیسانس  34درصد

دکتری  16درصد

سابقه کار

کمتر از  5سال 10درصد

10-5سال 36درصد

 20-10سال 41درصد

 30-20سال  13درصد

استفاده از آمار پارامتری در صورتی امکانپذیر است که توزیع جامعه

حاصل از پرسشنامه را در سطح اطمینان  95درصد پذیرفت ] .[25از

نرمال باشد ][23؛ بنابراین قبل از آزمون فرضیهها و برازش مدل پژوهش

آنجایی که پایه و اساس مطالعات تحلیل مسیر ،همبستگی بین متغیرها

آزمون نرمال بودن توزیع دادهها انجام میگیرد .آزمون کولموگروف-

میباشد ،ابتدا ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش محاسبه گردید و در

اسمیرنوف ،روش سادهای جهت تعیین توزیعهای آماری منتخب است؛

جدول  3ارائه شد.

بنابراین این آزمون ،روش دیگری برای همسانی یک توزیع فراوانی نظری
برای اطالعات تجربی است که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -2آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
متغیر

مدیریت استرس
آموزش مهارتهای ارتباطی
تعهد سازمانی

آماره کولموگروف

سطح

نتیجه آزمون نرمال

اسمیرنوف

معناداری

بودن توزیع

0/835
0/802
0/867

0/157
0/166
0/141

تأیید
تأیید
تأیید

جدول  -3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر
مدیریت استرس
آموزش مهارتهای ارتباطی
تعهد سازمانی

1

2

3

1
**0/459
**0/411

1
**0/561

1

P-Value
*<.05

P-Value
**<.01

براساس اطالعات جدول  ،4میزان همبستگی متغیر پیشبین

با توجه به نتایج جدول  3و در نظر گرفتن سطح معناداری به دست

پژوهش یعنی متغیر مدیریت استرس ( ،)0/411با متغیر وابسته پژوهش

آمده برای هر یک از متغیرهای پژوهش ،به علت آنکه مقادیر حاصل

از نظر آماری در سطح  0/01معنادار میباشد .متغیر آموزش مهارتهای

بزرگتر از  0/05بهدست آمدهاند میتوان ادعای نرمال بودن دادههای

ارتباطی ( )0/561بهعنوان متغیر واسطهای با متغیر وابسته پژوهش از نظر
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مطلوب است و سؤاالت همبستگی درونی دارند [ .]23همچنین برای

جهت تحلیل دادههای توصیفی و نرمال بودن توزیع داده¬های

[ DOI:
[ DOI:
10.29252/jmis.6.2.1
10.29252/jmis.6.2.1
] ]

منابع مرتبط با توجه به بحران کووید 19-و جامعه مورد نظر با همکاری و

تحقیق را اندازهگیری میکنند ،پس میتوان با اطمینان خاطر نسبتاً

ثابت و همکاران

ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران در شرایط بحران کووید19 -

هدف اولیه بررسی ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران

تعهد سازمانی رابطه غیرمستقیم ( )0/11دارد .متغیر مدیریت استرس

میباشد ،الزم است به بررسی نقش واسطهای و پیشبینیکننده متغیرها

( P-Valu>0/01و  T=6/46و  ،)B=0/50رابطه مستقیم و معنادار با

یعنی برآورد رابطه مستقیم ،رابطه غیرمستقیم و رابطه کل پرداخته شود.

آموزش مهارتهای ارتباطی دارد .متغیر آموزش مهارتهای ارتباطی با )

جدول  4رابطه مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و مقدار  tمربوط به متغیرهای

 P-Value>0/01و  T=10/01و  ،(B=0/66رابطه مستقیم و معنادار با

پژوهش را نشان میدهد.

تعهد سازمانی دارد..

با توجه به جدول  4متغیر مدیریت استرس ( P-Value>0/ 01و
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 T=2/92و  ،)B=0/19رابطه مستقیم و معنادار با تعهد سازمانی دارد،
جدول  -4رابطه مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و مقدار t
روابط

رابطه مستقیم

رابطه غیرمستقیم

رابطه کل

T Value

بر روی تعهد سازمانی
مدیریت استرس
آموزش مهارتهای ارتباطی
بر روی آموزش مهارتهای ارتباطی
مدیریت استرس

*0/19
**0/66
**0/50

**0/11

0/30
0/66
0/50

2/92
10/01
6/46

P-Value *<.05

P-Value **<.01

-

-

شاخﺺهای برازش مدل میزان همخوانی بین دادههای تجربی با
مدل مفهومی را نشان میدهد و در مطالعه حاضر ،برای سنجش برازش

جدول  -5شاخصهای نیکویی برازش مدل
شاخصهای برازش مطلق

مدل ،از نه شاخﺺ استفاده شد که عبارتاند از ،SRMR ،AGFI ،GFI

GFI
AGFI
SRMR
X2/df

شاخﺺهای نیکویی برازش و حد قابلپذیرش هر یک از شاخﺺهای

شاخﺺهای برازش تطبیقی

برازش براساس شاخﺺهای ارائهشده توسط کالین گزارش شدهاند ].[26

CFI
NFI
NNFI

 X2/df ،PNFI ،RMSEA ،NFI ،NNFI ،CFIدر جدول  ،5مقادیر

با توجه به جدول  5شاخﺺهای نیکویی برازش در حد مطلوبی قرار
دارند .این شاخﺺها حاکی از برازش بسیار خوب مدل در جامعه آماری
تحقیق هستند .در شکلهای  2و  ،3مسیر مدل برازش شده همراه با

شاخﺺهای برازش تعدیلیافته
RMSEA
PNFI

ارزش

مقدار قابلقبول

0/95
0/98
0/01
0/000
0/93
0/96
0/97
0/000
0/98

حداقل 0/9
حداقل 0/9
کمتر از 0/05
کمتر از 3
حداقل 0/9
حداقل 0/9
حداقل 0/9
کمتر از 0/09
حداقل 0/6

پارامترهای برآورد شده (مقادیر استاندارد و معناداری) ارائهشده است.

شکل  :2مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین

شکل  :3مدل معادالت ساختاری در حالت

استاندارد ضرایب مسیر

معناداری ضرایب ((t-value
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آماری در سطح  0/01معنادار میباشد .از آنجایی که در این پژوهش

متغیر مدیریت استرس از طریق متغیر آموزش مهارتهای ارتباطی با

5

ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران در شرایط بحران کووید19 -

درک کارکنان میباشد که با تأثیر بر عملکرد کارکنان باعث افزایش

در این پژوهش به بررسی نقش واسطهگری آموزش مهارتهای

بهرهوری ،بهبود ارائه خدمات و افزایش کیفیت آن میگردد [ .]5تعهد

ارتباطی میان مدیریت استرس و تعهد سازمانی پرستاران در شرایط

سازمانی یکی از عناصر مهم در ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط

بحران کووید ،19-در بیمارستان فارابی شهرستان بستک در استان

افراد است و در حرفهی پرستاری این امر از اهمیت بیشتری برخوردار

هرمزگان پرداخته شد .از آنجا که بیمارستان مکانی هست که با حیات

است [ .]30بنابراین آموزش مهارتهای ارتباطی میتواند سبب تقویت

انسانها سروکار دارد ،از این رو عملکرد پرسنل بیمارستان از جمله

عوامل سازنده تعهد سازمانی از جمله مسئولیتپذیری ،عشق و تمایل به

پرستاران از اهمیت ویژهای برخوردار است.

کار ،از خود مایه گذاشتن و مؤثر و پویا بودن؛ در میان پرستاران شود که

اطمینان در مورد چگونگی شیوع این بیماری و چگونگی تأثیرات آینده

 Jonesدر پژوهشی که در سال  2015در بیمارستانهای ایالـت

اجتماعی و اقتصادی آن ،سبب افزایش استرس در میان افراد جامعه و

آالبامای آمریـکا انجام داد ،تأثیر گذرانـدن دورههای آموزشـی و ارتقـای

پرسنل بیمارستانها شده است؛ در این شرایط حس عدم اطمینان و

مهارتهـای کاری بـر سـطوح تعهـد سـازمانی پرسـتاران بررسی شده و

احساس از دست دادن کنترل بر شرایط وجود دارد .بنابراین الزم است

نتایـج مطالعه نشـان داده اسـت کـه افزایش سـطح مهارتهـای

مدیران بیمارستان استرس را مدیریت کنند و با آموزش مهارتهای

پرسـتاری باعـث باال رفتـن میـزان تعهـد سـازمانی پرسـتاران مـیگـردد.

ارتباطی ،تعهد سازمانی پرستاران را افزایش دهند؛ زیرا اگر تعهد سازمانی

یکـی از مهمترین مهارتهـای پرسـتاری ،مهارت ارتباطـی اسـت کـه بـه

در سیستم آموزشی درمانی رعایت شود درنهایت سبب جلب رضایت

افزایـش تعهـد سـازمانی و کاهـش خـروج از سـازمان کمک مـینمایـد

بیمار و کارکنان و ارتقاء سیستم خواهد شد [.]27

[ .]2بنابراین الزم است مدیران سازمانهای سالمتمحور بـه مفـاهیمی

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مدیریت استرس در میان
پرسنل بیمارستان ،میتواند سبب افزایش تعهد سازمانی پرستاران شود؛

چـون تعهـد سـازمانی کارکنـان و مدیران بهعنوان یک نگرش و طرز
تلقی کاری؛ توجه ویژهای داشته باشند [.]3

زیرا استرس ،از جمله مشکالت کارکنان سازمانها و ادارات در هر

ارتقا بهداشت روانی محـیط کار بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد

جامعهای میباشد که میتواند بر عملکرد حرفهای و زندگی شخصی افراد

توسعه و بهسازی منابع انسانی در سازمانها مورد توجه محققان فراوانی

تأثیر بگذارد .بهاین ترتیب با مدیریت کردن استرس در شرایط بحران

بوده است؛ زیرا مدیریت استرس و توجه به بهداشت روانی در محیط کار،

کووید ،19-میتوان آموزش مهارتهای ارتباطی را تقویت کرد ،بنابراین

خصوصاً در محیط بیمارستان به افزایش تعهد سازمانی پرستاران کمک

مدیریت استرس با آموزش مهارتهای ارتباطی رابطه معناداری دارد که

شایانی میکند [.]4

این نتیجه با یافتههای این پژوهش همخوانی دارد؛ بنابراین برنامههای

بنابراین میتواند در شرایط بحران کووید 19-تعهد سازمانی پرستاران

آموزشی که هدفشان کاهش استرس و اضطراب است بهعنوان یکی از

را تقویت کند که این نتیجه با یافتههای این پژوهش مبنی بر رابطه

روشهای مؤثر افزایش سالمت روانی پرسنل بیمارستان به شمار میرود

معنادار میان مدیریت استرس و تعهد سازمانی پرستاران ،همخوانی دارد؛

[ .]7این نتایج تقریباً با نتایج فتحی آشتیانی و همکاران ،شکوهی و پرند،

بنابراین در مراکز درمانی ،توجه همه جانبه به جنبههای خـاص

دهکردی و همکاران همسویی دارد [.]7،28،29

روانشناختی شغل پرستاران و کادر درمانی میتـوانـد عالوه برافزایش

با کنترل استرس در بیمارستان ،پرسنل تمایل بیشتری به یادگیری

تعهد سازمانی در آنان میزان عملکرد ایشان را نیز بهبود بخشد .این نتایج

مهارتهای ارتباطی دارند و فرآیند آموزش بهتر صورت میگیرد .زمانی

تقریباً با نتایج شریعت خواه و همکاران همسویی دارد [ .]10پس در

که استرس مدیریت شود و پرسنل مهارتهای ارتباطی الزم را آموزش

شرایط بحران کووید 19-عالوه بر رسیدگی به وضعیت و شـرایــط

ببینند ،احساس رضایت بیشتری در میان کارکنان ایجاد خواهد شد و

فیزیکی بیمارستانها با بهکارگیری روشهای نوین اداره بیمارستـانهـا،

تعهد سازمانی آنها افزایش مییابد .با توجه به اینکه تعهد سازمانی نگرش

آمـوزش جنبههای مختلﻒ مهارتهای ارتباطی و مدیریت استرس به

یا تمایلی در فرد است که براساس آن فرد برای ادامه کار و خدمت در یک

کارکنان میتوان شاهد ارتقاء رضـایـت شـغـلـی و جلوگیری از فرسودگی

سازمان احساس الزام میکند ،ازاینرو تعهد سازمانی متغیری مهم در

روانی در آنها بود.
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:تعارض منافع
نویسندگان مطالعه حاضر هیچگونه تعارض منافعی در جریان انجام
.پژوهش و گزارش نتایج آن نداشتهاند

از محدودیـتهـای ایـن پژوهـش اسـتفاده از پرسشـنامه و پر
کـردن آن توسـط افـراد اسـت کـه مـیتوانـد احتمـال سـوگیری در
 یکـی دیگـر از محدودیتهای ایـن.هنـگام پاسخدهی را افزایـش دهـد
پژوهـش مربـوط بـه جامعـهی آمـاری پرسـتاران مـیباشـد کـه تعمیـم

:سهم نویسندگان

نتایـج حاصـل از ایـن پژوهـش به سـایر بیمارسـتانها را کاهش
.مـیدهد

 درصد)؛21( عباس ثابت (نویسنده اول) ویرایش و اصالح مقاله نهایی
27(  ارسال و پیگیری مقاله،امید جباری (نویسنده دوم) گردآوری دادهها

:تشکر و قدردانی

درصد)؛ سیما علیپور (نویسنده سوم و مسئول) نگارش پیشنویس اولیه
25(  درصد)؛ محمدرضا ثابت (نویسنده چهارم) تحلیل دادهها27( مقاله
.)درصد

ف با عنوان/ب/268 مقاله حاضر حاصل طرح پژوهشی به شماره
بررسی ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران در شرایط
 با نقش واسطهای آموزش مهارتهای ارتباطی مصوب،19 -بحران کووید

:حمایت مالی

جلسه شورای پژوهشی مورخ و جلسه کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
.هرمزگان با کد اخالق است

این مقاله از طرف هیچگونه نهاد یا موسسهای حمایت مالی نشده و
.تمام منابع مالی آن از طرف نویسندگان تأمین شده است

:تأییدیه اخالقی
شماره

به

اخالقی

تأییدیه

دارای

مطالعه

این

. از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان استIR.HUMS.REC.1399.347
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Original Article
Abstract
Aim: Nursing is one of the challenging and stressful jobs that the managers of healthcare organizations
should manage the created stress the commitment of the nurses during Covid 19 crisis. In this study, we
investigated the relationship between stress management and nurses' organizational commitment with
the mediating role of communication skills training.
Methods: The statistical population of this descriptive-correlational study includes 108 managers and
nurses of Farabi Hospital in Bastak city in Hormozgan province during 1399 who were selected by
stratified random sampling method. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. SPSS
software was used to analyze the data in the inferential section and LISREL 8.8 software was used to fit
the path coefficient.
Results: The results showed that stress management has a positive and significant relationship with
nurses' organizational commitment. This relationship was confirmed by path coefficient (0.19) and
significance coefficient (2.92). Also, communication skills training as a mediating variable has created a
positive and significant relationship between stress management and nurses' organizational commitment.
In this way, the relationship between stress management and communication skills training with path
coefficient (0.5) and significance coefficient (6.46) was confirmed. Furthermore, the relationship
between communication skills training and nurses' organizational commitment with path coefficient
(0.66) and significance coefficient (10.01) was confirmed. This relationship has the highest path and
significance coefficient.
Conclusion: Findings show that due to the Covid-19 crisis, stress management and communication
skills training can help improve the productivity and performance of all staff, especially nurses, and affect
their organizational commitment in the hospital.
Key Words: Stress Management, Communication Skills Training, Organizational Commitment, Covid
-19.
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