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Abstract 

Background & Aim: Nurses are always faced with a lot of stress in difficult and critical situations, 

such as the Covid-19 Epidemic, which can affect their job satisfaction. Therefore, this study was 

conducted to investigate the relationship between organizational climate, job stress and job 

satisfaction of nurses working in the Covid-19 ward of Imam Khomeini Esfarayen Hospital. 

Material & Methods: This research is a descriptive-analytical study that was performed in the 

first quarter of 1399 on 31 nurses working in the Covid-19 ward of Imam Khomeini Hospital in 

Esfarayen. The sampling method was census. For data collection, three questionnaires of 

organizational atmosphere, Halpin and Kraft, Stephen Robbins job satisfaction and HSE job stress 

were used. Descriptive statistics and Pearson correlation test in SPSS 26 software were used to 

analyze the data. 

Results: Job satisfaction was assessed among nurses in low Covid-19 ward, high job stress and 

moderate organizational climate. Dimensions of interest, co-worker and change had the greatest 

impact on organizational climate, job satisfaction and job stress, respectively. There was a 

significant inverse relationship between job satisfaction with organizational climate and job stress 

(p≤0.05) but no significant relationship was found between organizational climate and job stress 

(P = 0.407). 

Conclusion: The organizational atmosphere created by the care of Covid-19 patients reduces job 

satisfaction and increases nurses' job stress. Therefore, it is necessary for managers to take the 

necessary support, encouragement and training measures. 
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نا بیمارستان امام پرستاران بخش کرو زمانی، استرس شغلی و رضایت شغلیساارتباط جوبررسی 

 اسفراین )ره( شهرستانخمینی

 3حسین شاهدوستی، 2یروح افزائ ی، شعبانعل1*یکوشک یسارا عابد
 رانیا ن،یاسفرا ن،یاسفرا یعلوم پزشک دانشکدهکارشناس آموزش، ، یآموزش تیریدکترا مد یدانشجو .1

 رانیا ن،یاسفرا ن،یاسفرا یدانشکده علوم پزشک ،یگروه پرستار ،یکارشناس یدانشجو .2

 رانیواحد تهران، تهران، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه پرستار ،یدکتر یدانشجو .3

  sara.abedi.kooshki@gmail.com ایمیل:، 05831550614 تلفن:سارا عابدی کوشکی،  * نویسنده مسئول:

 

 20/06/1400تاریخ پذیرش:                      17/03/1400تاریخ دریافت:         

 چکیده

بر رضایت  تواندیمهمواره در شرایط سخت و بحرانی از جمله اپیدمی کرونا پرستاران با استرس فراوانی مواجه هستند که  زمینه و هدف:

لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین جو سازمانی، استرس شغلی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش  .بگذارد یرتأث هاآنشغلی 

 اسفراین انجام شده است. کرونا بیمارستان امام خمینی

نفر از پرستاران شاغل در   31بر روی  1399که در سه ماهه اول سال  حلیلی بودهت_توصیفی یمطالعهاین پژوهش یک : هاروشمواد و 

از سه  هاداده یآورجمعجهت  .سرشماری بود یریگنمونهروش بخش کرونا بیمارستان امام خمینی)ره( شهرستان اسفراین انجام گردید. 

برای بررســـی نرمـال بودن  استفاده شد. HSEپرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت، رضایت شغلی استفن رابینز و استرس شغلی 

برای تجزیه  ،بودند ٠٥/٠پژوهش از آزمون کولموگروف ـ اسـمیرنوف اسـتفاده شـد که اعداد معنادار حاصـل از تسـت، بیشتر از  یهاداده

 .استفاده شده است SPSS-26 افزارنرماز آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون در  هادادهو تحلیل 

رضایت شغلی میان پرستاران بخش کرونا پایین، استرس شغلی باال و جو سازمانی متوسط ارزیابی شد. ابعاد عالقمندی، همکار و  :هایافته

بین رضایت شغلی با جو سازمانی و استرس را در جو سازمانی، رضایت شغلی و استرس شغلی داشتند.  میانگینتغییرات به ترتیب بیشترین 

 (. P=407/0)ولی بین جو سازمانی و استرس شغلی ارتباط معناداری یافت نشد( ≥05/0p)مشاهده شد  شغلی رابطه معکوس و معنادار

موجب کاهش رضایت شغلی و افزایش استرس شغلی پرستاران  19مراقبت از بیماران کووید ناشی از  یجادشدهاجو سازمانی  :گیرییجهنت

 اتخاذ نمایند.در بحران سالمت . لذا الزم است مدیران تدابیر حمایتی، تشویقی و آموزشی الزم را، شودیم

 کرونا، جو سازمانی، رضایت شغلی، استرس شغلی، پرستاران :کلیدی یهاواژه
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برای اولین بار در شهر ووهان چین، پس از  2019در دسامبر 

 پهلوینهساینکه مردم بدون علت مشخصی دچار 

(pneumonia)  موجود مؤثر  یهادرمانو  هاواکسنشدند و

با   (coronavirus)نبودند، نوع جدیدی از کروناویروس

و  Chan .(1)در انسان شناسایی شد یریگهمه

 2019-نوین یروسکرونا وکردند که تأیید( 2020)همکاران

سارس  یروسکرونا ویک کرونا ویروس جدید بوده که با 

عفونی  هاییماریباپیدمی  .(2)خفاش بسیار مرتبط است

نوظهور همانند سایر مخاطرات نیازمند تدبیری است که به دلیل 

کم بودن دانش علمی در مورد کنترل بیماری چالش مدیریتی 

پژوهشی  هاییافته. (3)مهمی را به وجود آورده است

Alrabiaa  نشان داد که فشار روانی  (2019)و همکاران

و افکار مختلف، احساسات  هاییماریبادراک شده ناشی از 

. این دهدیمبیماران، پرستاران و درمان گران را تحت تأثیر قرار 

به دو صورت مثبت )فرد به توانایی خود در  تواندیمادراک 

مقابله مؤثر با عوامل فشار روانی اطمینان دارد( و منفی )فرد 

 یهاچالشاز عهده مشکالت و  تواندینم کندیماحساس 

 تواندیم. درک منفی محیطی (4)موجود برآید( صورت گیرد

سبب ایجاد فشار مضاعف بر روی پرستاران و همچنین سبب جو 

و   Huangشود. به همین جهت مطالعه سنگینیسازمانی 

Rong (2020 ) با فشار  یامقابلهنشان داد که راهبردهای

و  (Covid-19) 19 -روانی در افراد مبتال به بیماری کووید

برای  (.5)اساسی برای درمان استپرستاران، تعیین کننده 

کاهش آسیب به بیماران باید میزان اشتباهات پرستاران را به 

به  یتوجهقابلحداقل رساند. میزان اشتباهات پرستاران به طور 

 . (6)جو کاری آنان بستگی دارد

بیان شد و در واقع جو سازمان  1950مفهوم جو در اواخر دهه 

کارمندان نسبت به محیط  یهاارزشبه تصورات، احساسات و 

درونی که یک  هاییژگیو. (7)شودیماطالق  شانیکار

را جو سازمانی  سازدیمسازمان را از سازمان دیگر متمایز 

. تحقیقات نشان داده است که جو سالم سازمانی به (8) نامندیم

برعکس،  و ددار طور مثبت روی کارکنان تأثیرات عمیقی

. شودیمافراد از هم و دوری  اعتمادییببسته، سبب  یجوها

بنابراین، جو مثبت و باز، بهداشت روانی افراد را تأمین 

نشان  (2018)و همکاران سهرابیان یمطالعه نتایج (.9)کندیم

بین جو سازمانی و رضایت شغلی رابطه مستقیمی وجود  داد که

 .(10)دارد

 بسیار مهم بهداشتی، موضوعی یهاسازمانرضایت شغلی در 

زیرا بر عملکرد کارکنان و در نتیجه کیفیت خدمات  است

 Bull .(11)گذاردیمبهداشتی تأثیر  یهامراقبتو  هایمارستانب

که فرد نسبت به شغل  داندیمرضایت شغلی را واکنش احساسی 

رضایت زمانی در حد مطلوب است که  (.12)دهدیمخود نشان 

و تمایالت شخص، توافق و همخوانی  یازهانانتظارات سازمان با 

در ( 2017اکیچی و همکاران) یمطالعهطبق (. 13داشته باشد)

پرستاران رضایت شغلی  درصد32ترکیه، مشخص شد که 

 درصد16رضایت شغلی متوسط و فقط  درصد52نداشتند، 

رضایت شغلی خوبی داشتند. همچنین نتایج نشان داد، پرستارانی 

خانوادگی و  یهانقشکه به دلیل فشار زیاد کار در هماهنگی 

مشکل دارند، مشاغل کنونی خود را برای کار  هایشانیتمسئول

اری پایین تر و با شرایط کاری بهتر، بارک ییهاسازماندر 

از آنجا که  (.14)کنندیمحمایت مدیریتی بیشتر، ترک 

نقش را در ارائه خدمات  ینترمهمو  ترینیاصلپرستاران 

کنند، عوامل موثر بر ها ایفا میبهداشتی درمانی در بیمارستان

 هامراقبترضایت شغلی پرستاران تاثیر مستقیم بر کیفیت ارائه 

شود که پرستارانی که از شغلشان راضی هستند باعث میدارند و 

(. 15,16باشند) پذیریتمسئولشان متعهد و نسبت به شغل

و  هابرداشتهمکاران  نشان داد که و  عابدی کوشکی هاییافته

کارکنان در رابطه با عوامل مختلف  یاحرفه یهانگرش

در راستای ارتقای  یسازمانفرهنگاگر  .(17)سازمانی قرار دارد
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رضایت شغلی کارکنان باشد، افراد با انگیزه و اشتیاق بیشتری به 

 (.19, 18)پردازندیمانجام وظایف شغلی 

در ی ، تجهیزات کم مراقبتکرونا میزان باالی سرایت پذیری

 یهابرههدر برخی از  هایبستر، افزایش تعداد یریگهمهابتدای 

، تغییر رفتار ویروس،  افزایش یروممرگزمانی، افزایش تعداد 

سرایت آن به جوانان و همچنین ابتالی دوباره بیماران در مراحل 

در پرستارانی که در تماس  دارادامهبعدی موجب نوعی استرس 

استرس عبارت است از یک  .دگردی بودندمستقیم با این ویروس 

. کندیمموقعیت هیجانی و عاطفی ناخوشایندی که فرد تجربه 

زمانی که یک کارمند فشارهای شغلی را مدیریت کند و بتواند 

وظایف کاری خود را به انجام رساند، استرس به عنوان عاملی 

استرس باعث بر هم خوردن  .برانگیزاننده ایفای نقش کرده است

مختلفی دارد که پیامدهای  یامدهایپشده و  یشناختروانتعادل 

 شغلو رها کردن  استرس شغلی منجر به نارضایتی شغلی

. بنابراین استرس شغلی و رضایت شغلی و عوامل موثر شودیم

 (.20)موضوعات اجتماعی است ینترمهماز جمله  هاآنبر 

شان داد بین استرس شغلی ن Batramو Joniour  نتایج تحقیق

وجود دارد به طوری که  دارییمعنو رضایت شغلی ارتباط 

ابهام  و ، ناسازگای نقشکفایتییبقبیل  بعضی از ابعاد شغلی از

نقش با رضایت شغلی ارتباط منفی دارد و با افزایش شدت این 

در از سوی دیگر  (.21)یابدیمرضایت شغلی کاهش  یرهامتغ

جو سازمانی نیز بر یکدیگر تاثیر  استرس شغلی وشرایط عادی 

که بین جو  دهدیمو همکاران نشان حسنی دارند. مطالعه 

 (.22)وجود دارد دارییمعنی رابطه سازمانی و استرس شغل

مبارزه با بیماری کرونا درگیر  مقدمپرستاران به عنوان خط 

و مراقبت از بیماران مبتال به این بیماری  درمانمواردی همچون 

هستند و لذا فشار کاری زیاد و مواجهه با خطرات ناشی از ابتال 

نیز بار روانی مضاعفی به  شانخانوادهبه این بیماری برای خود و 

ل دیگری همچون کمبود وسایل ئهمراه داشته است. مسا

شروع  حفاظت فردی در بسیاری از مراکز مراقبتی که البته در

فقدان دارو مشخص برای کنترل و و  مشخص بود بیماری بیشتر

روانی و  هاییجوسازو  هارسانهپیشگیری از بیماری، فشار 

احساس عدم دریافت حمایت و پشتیبانی الزم از سوی مراجع 

عملکرد کادر  تواندیمذیربط، همگی از جمله مواردی است که 

تحت الشعاع قرار داده و  بهداشتی درمانی و به ویژه پرستاران را

را در ارائه خدمات مراقبتی موثر و همچنین  هاآندقت و مهارت 

قرار  یرتأثحفاظت از خودشان در مقابل بیماری را تحت 

همین امر جو سازمانی بسیار باالیی را بر  (.25-23)دهد

که به تبع آن رضایت شغلی آنان را  کندیمپرستاران تحمیل 

با توجه به ارتباط میان . افزایدیمکاهش داده و بر استرس شغلی 

جو سازمانی، استرس شغلی و رضایت شغلی در کیفیت زندگی 

و از بیماران  پرستاران و تأثیر شرایط پرستار در کیفیت مراقبت

بیماری  باتوجه به اینکه این تحقیق در شرایط سختهمچنین 

در جهت افزایش  تواندیم، جدید بوده و گیردیمکرونا صورت 

کاری پرستاران به کار گرفته  آگاهی مسئولین از شرایط سخت

 هاییزیرنظام سالمت، برنامه  یانمتصدشود تا مدیران و 

مناسب در جهت حمایت از پرستاران انجام دهند و سبب 

 شوند.غلی آنان به تبع کاهش استرس شرضایتمندی پرستاران و 

ارتباط بین جو سازمانی، استرس تعیین لذا این مطالعه باهدف 

پرستاران بخش کرونا بیمارستان امام  شغلیشغلی و رضایت 

 .جام شدانخمینی اسفراین 

هاروشمواد و   

 حلیلی است که به بررسیت_توصیفی یمطالعهاین پژوهش یک 

ارتباط بین جو سازمانی، استرس شغلی و رضایت شغلی در 

سه ماه  پرستاران بخش کرونا بیمارستان امام خمینی اسفراین در

. جامعه آماری این پژوهش همه پردازدیم 1399سال  اول

پرستاران با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در 

ه مورد سابقه کار بودند. نمون بیمارستان با حداقل شش ماه

مطالعه، شامل تمامی پرستاران شاغل در بخش کرونا بیمارستان 

سرشماری است  یریگنمونهامام خمینی)ره( اسفراین بود. روش 
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تعداد کل پرستاران شاغل  هاداده یآورجمعکه تا زمان پایان 

معیارهای ورود به پژوهش  نفر بود. 31در بخش کرونا اسفراین 

ماه سابقه کاری در  6، حداقل تمایل برای شرکت در مطالعه

شیفت کاری در بخش کرونا بود.  مالک  20پرستاری و حداقل 

به شرکت در مطالعه،  پرستاران پژوهش، عدم تمایل خروج از

در  گردانروانداروهای  سابقه کمتر از شش ماه، سابقه دریافت

 یهاپرسشنامهدیریتی بود. گذشته و داشتن پست م سال یک

پس از بیان توضیحات ضروری توسط پژوهشگر درباره  نامیب

هدف از مطالعه، اختیاری بودن شرکت در پژوهش، چگونگی 

همکاری و اخذ رضایت مکتوب از پرستاران برای شرکت در 

  هاکنندهشرکت این مطالعه، در اختیار آنان قرار گرفت و از

به سؤاالت با  یدهپاسخدر خصوص  درخواست گردید که اگر

پژوهشگر بخواهند که توضیحات الزم  کلی مواجه شدند ازمش

های پژوهش آوری دادهرا به آنان بدهد. در روند توزیع و جمع

بر ضرورت محرمانه ماندن اطالعات افراد تأکید شد. جهت 

نامه جو سازمانی هالپین و از سه پرسش هاداده یآورجمع

 HSEرضایت شغلی استفن رابینز و استرس شغلی  کرافت،

 .استفاده شد

( شامل 2000پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت) 

. این پرسشنامه جو سازمانی را در باشدیم ایینهگز 5سوال  32

گروهی، مزاحمت، صمیمیت، عالقمندی،  ییهروحبعد  8

می  ید بر تولید، نفوذ و پویایی و تاکیریگفاصلهمالحظه گری، 

پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج  یگذارنمره. سنجد

به دست آمده را جمع  یهانمرهدر این روش، . باشدیم یادرجه

 دهندهنشانباشد،  6/74-32کرده و اگر میانگین نمرات در بازه 

 2/121-6/74جو سازمانی ضعیف، اگر میانگین نمرات بین 

جو سازمانی متوسط و اگر میانگین نمرات  دهندهنشانباشد، 

پایایی ابعاد سنگین است. ی،باشد، جو سازمان 2/121بیش از 

(، 60/0(، صمیمیت )68/0(، مزاحمت )75/0روحیه گروهی )

 یریگفاصله(، 59/0(، مالحظه گری )49/0عالقمندی )

( 73/0(، و تاکید بر تولید )84/0(، نفوذ و پویایی )66/0)

(، 1386وایی این پرسشنامه طی مطالعه فتاح )ر. محاسبه شد

  (.10)گزارش شده است 82/0

( 1994جهت سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه رابینز)

بر  ایینهگز 5سوال  39استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 

به دست  یهانمرهدر این روش، اساس طیف لیکرت است. 

باشد،  91-39آمده را جمع کرده و اگر میانگین نمرات در بازه 

-91رضایت شغلی پایین، اگر میانگین نمرات بین  دهندهنشان

متوسط و اگر میانگین  رضایت شغلی، دهندهنشانباشد،  143

این . باشدیمباال  باشد، رضایت شغلی، 143نمرات بیش از 

رضایت از کار،  پنج بعدن را در شاغلی پرسشنامه رضایت

و پرداخت می  ، ارتقارضایت از همکار ،رضایت از سرپرست

در این پژوهش ضریب پایایی این پرسشنامه به روش  .سنجد

رضایت شغلی کلی ،   آلفای کرونباخ محاسـبه شـد کـه بـرای

بعد کار ، سرپرست ، همکار ، ارتقـاء و پرداخت بـه ترتیـب 

آمده  به دست 60/0 ،89/0 ،80/0 ،86/0،  81/0، 89/0

روایی پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوا و آزمون و است 

 مجدد تعیین شد. 

پنج س با مقیاگویه  35دارای  HSEپرسشنامه استرس شغلی 

ا بتداین پرسشنامه ا یگذارنمرهای بر. باشدیمت لیکر یادرجه

ت، قااوبعضی رت، به ند، باید به ترتیب هرگزرت هر عبادر 

ین در ا بااله نمرد. شو یگذارنمره 5تا  1اره از هموو غلب ا

ه پایین نمر، شغلی پایینر فشاس و سترا دهندهنشانپرسشنامه 

دارای ابعاد نقش،  س است. این پرسشنامهستری ابالاح سطنشانه 

و  تقاضاکنترل، کاران، ، حمایت هممسئولینحمایت ، ارتباط

، برای تعیین میزان استرس پرستاران (.22)باشدیمتغییرات 

به دست آمده را جمع کرده و بر حجم نمونه تقسیم  یهانمره

 دهندهنشانباشد،  82-35و اگر میانگین نمرات در بازه  کنیمیم

 129-82استرس باالی کارکنان، اگر میانگین نمرات در بازه 

باشد، نشان از استرس متوسط و اگر میانگین نمرات در بازه 
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پایایی  باشد، نشان از استرس پایین کارکنان دارد. 129-175

(، 78/0( حمایت مسئولین )73/0) (، ارتباط92/0ابعاد نقش )

( و 85/0)تقاضا (، 78/0)کنترل (، 65/0حمایت همکاران )

این پرسشنامه را بر  کل پایایی . محاسبه شد( 45/0)تغییرات 

ین زه ایی ساروامحاسبه کردیم و  729/0اساس آلفای کرونباخ 

  ه است.شدارش گزب پرسشنامه مطلو

ون پژوهش از آزم یهادادهال بودن همچنین برای بررسی نرم

 د و مقدار این تست برایرنوف استفاده شمیکولموگروف ـ اس

( و در ٠٧٢/٠) ( و در مورد رضایت شغلی٠٦٦/٠جو سازمانی )

 ( به دست آمد که اعداد معنادار٠٧5/٠مورد استرس شغلی )

بودن  بودند و این آزمون نرمال ٠٥/٠حاصـل از تسـت، بیشتر از 

از  هادادهبرای تجزیه و تحلیل   را نشان داد. هادادهتوزیع 

یفی و آماری توص یهاآزمونو  26نسخه    SPSS افزارنرم

تحلیلی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح 

 ه شد.. در نظر گرفت/05در این مطالعه کمتر از  دارییمعن

 هایافته

در این مطالعه مربوط به پرستاران  شدهیگردآوراطالعات 

شاغل در بخش کرونا بیمارستان امام خمینی)ره( در سه ماهه 

 31در این پژوهش در مجموع  بوده است.1399اول سال 

ریزشی در تعداد افراد وجود  گونهیچهپرستار شرکت کردند و 

نفر مرد بودند. طبق نتایج  10نفر زن و  21نداشت. در این میان 

 8/67)یهاخانممطالعه، اکثر پرستاران شاغل در بخش کرونا 

( بودند. بیشتر پرستاران شاغل در درصد 8/51( طرحی)درصد

داشتند.  درصد( 9/70این بخش سابقه کاری کمتر از پنج سال)

 سال بود. جدول 30بخش کرونا حدود  پرستارانی میانگین سن

در این  کنندهشرکتمشخصات دموگرافیک پرستاران  1 شماره

  .دهدیممطالعه را نمایش 

 اطالعات دموگرافیکبر حسب  پرستاران شاغل در بخش کروناتوزیع فراوانی مطلق و نسبی : 1جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی نام متغیر

 8/67 21 زن جنسیت

 2/32 10 مرد

 

 نوع استخدام

 

 5/22 7  رسمی 

 5/22 7 پیمانی

 2/3 1 قراردادی

 8/51 16 طرحی

 5/64 20 متأهل تأهل

 5/35 11 مجرد

 100 31 کارشناسی تحصیالت

 سابقه کاری

0-5 22 9/70 

6-10 3 7/9 

11-15 0 0 

16-20 2 5/6 

21-25 3 7/9 

26-30 1 2/3 
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توصیفی متغیرهای اصلی  هایآمارهکه به بررسی  2 طبق جدول

دریافت که جو سازمانی موجود  توانمی، پردازدمیپژوهش 

 09/75میان پرستاران شاغل در بخش کرونا با میانگین نمره 

متوسط، رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش کرونا با 

میزان استرس شغلی پرستاران پایین و  45/81میانگین نمره 

. عالوه باشدمیباال   6/74نمره  با میانگینشاغل در بخش کرونا 

دریافت که بعد عالقمندی  توانمی 2 شماره دولبر آن مطابق ج

جو سازمانی دارد  میان ابعاد را درمیانگین  ترینبیش 10نمره  با 

 میان ابعادرا در میانگین  ترینبیش 32/11و بعد همکار با نمره 

 ترینبیش 5806/7رضایت شغلی و بعد تغییرات با نمره 

 استرس شغلی دارد.  را در میان ابعادمیانگین 

 و انحراف معیار پرستاران شاغل در بخش کرونا بر حسب متغیرهای اصلی پژوهش  میانگین: 2جدول 

 
به منظور بررسی رابطه جو سازمانی، استرس شغلی و رضایت  

بخش کرونای بیمارستان امام خمینی  پرستارانشغلی در میان 

 جدول نتایجاسفراین )ره( از آزمون آماری پیرسون استفاده شد. 

رضایت شغلی  جو سازمانی و بین  که دهدیمنشان  3 شماره

 انحراف معیار میانگین کمینه بیشینه تعداد متغیر

 متغیر اصلی

4516/81 59 108 31 رضایت  68553/12  

0968/75 62 100 31 جو  87451/8  

 98363/4 6452/74 66 85 31 استرس

 ابعاد

 رضایت شغلی 

3226/16 8 28 31 پرداخت  98924/4  

6452/11 5 20 31 ارتقا  80831/3  

3226/11 11 28 31 همکار  91519/4  

4839/16 9 25 31 سرپرست  88047/3  

6774/17 13 24 31 کار  90272/2  

 ابعاد 

 جو سازمانی

تولید بر تاکید  31 14 7 6774/9  97294/1  

ییپویا و نفوذ  31 14 4 4839/9  18893/2  

یریگفاصله  31 14 6 4839/9  21917/2  

ه گریمالحظ  31 13 5 3548/9  25903/2  

65832/2 10 6 16 31 عالقمندی  

8710/9 6 17 31 صمیمیت  56570/2  

4516/8 5 14 31 مالحظه گروهی  07908/2  

7097/8 5 13 31 مزاحمت  06871/2  

 ابعاد

 استرس شغلی 

1935/14 9 20 31 نقش  32980/2  

5161/13 8 18 31 حمایت مسئولین  70642/2  

5484/10 5 19 31 ارتباط  07505/3  

6452/10 6 15 31 حمایت همکاران  55014/2  

9677/15 8 24 31 کنترل  61924/3  

5806/22 17 29 31 تقاضا  41345/3  

5806/7 4 12 31 تغییرات  33487/2  
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با افزایش بدین معنا که ( وجود دارد -104/0) همبستگی منفی

 یج،با توجه به نتا. یابدیمجو سازمانی، رضایت شغلی کاهش 

رابطه معکوس  (-154/0)رضایت شغلی   استرس شغلی و بین

با افزایش استرس شغلی، رضایت شغلی بنابراین   وجود دارد

معنادار  05/0در سطح معناداری  و هر دو مورد یابدیمکاهش 

جو سازمانی با استرس شغلی  رابطه بین (. اما ≥05/0P)باشندیم

 .(=407/0P)نشد داریمعن

 رضایت شغلیجو سازمانی، استرس شغلی و تحلیل همبستگی پیرسون بین  :3جدول 

 رضایت شغلی استرس شغلی جو سازمانی 

 جو سازمانی

 -104/0 -359/0 1 همبستگی پیرسون

 039/0 407/0  سطح معناداری

 31 31 31 تعداد

 استرس شغلی

 -154/0 1 -359/0 همبستگی پیرسون

 047/0  407/0 سطح معناداری

 31 31 31 تعداد

 رضایت شغلی

 1 -154/0 -104/0 همبستگی پیرسون

  047/0 039/0 سطح معناداری

 31 31 31 تعداد

  بحث

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین جو سازمانی، استرس 

شغلی و رضایت شغلی در پرستاران بخش کرونا بیمارستان امام 

بر اساس نتایج  .بود 1399خمینی اسفراین در سه ماه اول سال 

بین جو سازمانی و استرس شغلی معناداری  تحقیق حاضر، ارتباط

 یمطالعهنتایج با  کهیافت نشد  پرستاران شاغل در بخش کرونا

با توجه به  (.10)بودغیر همراستا  (2018سهرابیان و همکاران )

این نکته که مطالعه موجود در شرایط پر تنش و جدیدی به نام 

از آغاز به کار این بخش  ماهو تنها چند  گرفتهانجامدوران کرونا 

و پرستاران آشنایی زیادی با شرایط کاری جدید و بود گذشته 

، جو سازمانی موجود ات کافی در زمینه کرونا نداشتنداطالع

. پس با توجه به نشان ندادرا با استرس شغلی  دارییمعنرابطه 

و توجه به این نکته که سایر مطالعات انجام  شدهگفتهمطالب 

تا در شرایط غیرکرونایی بوده است، لذا  شده در این زمینه

عه با این مطال حاصل از هاییافتهحدودی عدم همسویی 

 .باشدیمقابل تبیین مطالعات گذشته 

شغلی  رضایت وشغلی  استرسبین حاضر بر اساس نتایج تحقیق 

و  حسینی مطالعهکه با  مشاهده شدباط معکوس و معناداری ارت

همراستا ، (2016) قندیو  جوانبخت ،(2017همکاران )

فشار کاری باال و استرس وارد شده به پرستاران  (.26,27)بود

به دست بر اساس نتایج  سبب کاهش رضایت شغلی شده است.

ی ارتباط رضایت شغلو بین جو سازمانی  آمده از این مطالعه،

 نتایج مطالعه که با  مشاهده شدمعکوس و معناداری 

Kyrillidou همراستا و با نتایج مطالعات  (2009)و همکاران

Camarul  ( و 2017)و همکارانCastro  و

 یآورجمع (.28,29,30)بودغیرهمراستا ( 2010)انهمکار

مطالعه حاضر در اوایل شیوع بیماری کرونا صورت  یهاداده

معکوس بودن رابطه بین جو سازمانی و گرفته و به همین دلیل 

به عدم آشنایی کافی  توانیمغلی در مطالعه حاضر را رضایت ش
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، عدم درمان قطعی برای آن، شرایط خاص 19پرستاران با کویید

وسایل حفاظت از به وجود آمده مانند استفاده بیش از پیش 

شغلی مانند احتمال ابتال به بیماری و انتقال  یهااسترسفردی، 

آن به خانواده، ابتال همکاران به بیماری، تغذیه نامناسب ناشی از 

سبب ایجاد جوی سنگین بر  شرایط کاری و... نسبت داد که

 رضایت شغلی را کاهش داده است. آن پرستاران شده و به تبع

از دیگر نتایج مطالعه موجود بررسی میزان رضایت شغلی در 

. در ارزیابی انجام باشدیممیان پرستاران شاغل در بخش کرونا 

شده میزان رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش کرونا پایین 

 ( 2012)و همکاران هزاوه ای یمطالعهبق ارزیابی شد. ط

ز پرستاران از شغل خود رضایت درصد ا 75شد که  مشخص

با توجه  .(31)باشدیمنتایج فوق با مطالعه ما همسو  نداشتند که

بیماری کرونا، اگر به پرستاران بخش کرونا  یریگهمهبه شرایط 

داده شود و محیطی آرام  هاگیرییمتصمفرصت مشارکت در 

برای آنان به وجود آورده شود، رضایت شغلی پرستاران 

و در نتیجه کیفیت خدمات پرستاری نیز ارتقا  یافتهیشافزا

آموزشی در  یهاکالس یادورهبرگزاری  . عالوه بر آنیابدیم

ی روند چرخش یریکارگبهزمینه فعالیت شغلی و استرس شغلی، 

ارائه خدمات ایمنی و  کاهش زمان انجام کار، ،هایفتشدر 

روز و تأمین محیطی که پرستاران در آن احساس ب بهداشتی

سبب کاهش  تواندیم کهاز جمله عواملی است  امنیت کنند

  .شود استرس شغلی و افزایش رضایت شغلی

 از دیگر نتایج این مطالعه بررسی میزان استرس شغلی در میان

میزان استرس شغلی در  پرستاران شاغل در بخش کرونا بود که 

 هزاوه ای وکه با نتایج مطالعات  مطالعه باال ارزیابی شد

همسو  (2021و همکاران) روح افزائی( و 2012)همکاران

پرستاران سابقه کاری کمتر از  درصد70حدود (. 32,31)بود

سال داشتند که این موضوع در عدم کنترل استرس و باال بودن  5

 یریکارگبهو با  بود یرگذارتأثمیزان استرس در میان پرستاران 

. میزان استرس شغلی را کاهش داد توانیم ترباتجربهپرستاران 

که با افزایش تعداد پرستاران و کاهش بار کاری  رسدیم به نظر

کرونا و همچنین افزایش امکانات  یریگهمهموجود در زمان 

موجود در بخش که باعث کاهش احتمال ابتال به بیماری 

روانی ایجاد شده بر روی پرستاران  یهاتنش، بسیاری از شودیم

و  شاغل در بخش کرونا کاسته شده و پرستار با احساس امنیت

آرامش بیشتری به شغل خود مشغول شده و کیفیت خدمات 

با ایجاد  توانندیمد. مدیران نیز نپرستاری به بیماران را افزایش ده

بستری مناسب جهت ارتباط مستقیم با پرستاران و صحبت 

رودررو با آنان از بسیاری از مشکالت پرستاران شاغل در بخش 

کرونا آگاه شده و با تالش در جهت رفع آن، آرامش روانی 

 پرستاران را ایجاد کنند.  مورد نیاز

 یاهمؤلفهاز دیگر نتایج مطالعه حاضر، بررسی ابعاد موثر در 

در  یرتأث ترینیشب)میانگین کمترین بعد تغییراتموجود بود. 

ان پرستاراسترس شغلی ابعاد  یاندر مرا  افزایش استرس شغلی(

و نصیری زرین نتایج مطالعه کرونا داشت. شاغل در بخش 

نشان داد که ابعاد کنترل، ارتباط، حمایت ( 2016همکاران)

ایت همکاران و نقش به ترتیب تقاضا، حممسئولین، تغییرات، 

افزایش استرس شغلی پرستاران  را در یرتأث ترینیشب

ایجاد محیط جدید کاری، ورود به فضای شغلی  (.33)دداشتن

استفاده از بخش کرونا،  ، عدم تطابق پرستاران با شرایطمتفاوت

استفاده  کمترپوشش حفاظتی خاصی که پیش از بیماری کرونا 

بسیار  یرتأثاز دالیلی نام برد که بعد تغییرات  توانیمرا  شدیم

ن شاغل در بخش کرونا زیادی را بر میزان استرس پرستارا

 گذاشته است.

نشان داد که بعد  ابعاد رضایت شغلیدر خصوص مطالعه نتایج 

رضایت شغلی داشت. این میزان را در  میانگینترین همکار کم

 (2019)است که نتایج مطالعه کیوانلو و همکاران یدر حال

نشان داد که پرداخت، ارتقا، سرپرست، کار و همکار به ترتیب 

ذکر (. 34)ش رضایت شغلی داشتندهرا در کا یرتأث ترینیشب

مطالعه حاضر در شرایط بیماری کرونا این مطلب مهم است که 
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در میان پرستاران شاغل در بخش کرونا صورت گرفته، و 

در شرایط پایدارتری انجام شده و  هاپژوهشدیگر  کهیدرحال

و نگذشته بخش کرونا  یستأسزمان زیادی از از آنجایی که 

، طبیعی دیگر دور هم جمع شده بودند یهابخش پرستاران از

عی ند و به نوهمکاران خود آشنایی کامل نداشت بااست که 

د. پس عدم شناخت کامل پرستاران احساس معذب بودن داشتن

زیادی بر رضایت کاری  یرتأثدیگر و ورود به بخشی جدید 

و نتیجه حاصل قابل  هبودپرستاران داشته است که این امر طبیعی 

 .باشدیمتبیین 

جو سازمانی در میان پرستاران شاغل در بخش کرونا متوسط 

 میانگین ترینیشبارزیابی شد اما با این وجود، بعد عالقمندی 

آن  دهندهنشان. این امر جو سازمانی داشت میان ابعاد را در 

که پرستاران شاغل در این بخش، به دلیل شرایط سخت بود

 ی وابتال به بیمارا، احتمال باالی در بخش کرون موجود کاری

ته محیط کاری جدید عالقه چندانی به کار در بخش کرونا نداش

که  اندنشدهدر این بخش مشغول به کار  و با میل و رضایت خود

 ذار باشد.تاثیرگ جو سازمانی ایجاد شدهبر  تواندیمهمین امر 

. از جمله باشدیم هایییتمحدودمطالعه حاضر دارای  

اطالعات  یآورجمعبه  توانیمپژوهش حاضر  هاییتمحدود

کرد  با استفاده از پرسشنامه و به صورت خود گزارش دهی اشاره

نه به طور صادقا دهندگانپاسخکه ممکن است برخی از 

حدودیت مرا تکمیل نکرده باشند و نیز با توجه به  هاپرسشنامه

ر دتعمیم نتایج به پرستاران شاغل  ،جامعه آماری این پژوهش

بایستی با  هاسازمانو همچنین کارکنان سایر  هایمارستانبسایر 

پرستاران  درصد70گر حدود از سوی دی .احتیاط صورت گیرد

سال داشتند که این موضوع در عدم  5سابقه کاری کمتر از 

 کنترل استرس و باال بودن میزان استرس در میان پرستاران

 بود. یرگذارتأث

 گیرییجهنت

ا جو بکه میان رضایت شغلی  داداین مطالعه نشان  هاییافته

رس شغلی ارتباط معکوسی وجود دارد و با سازمانی و است

افزایش جو سازمانی و استرس شغلی از رضایت شغلی کاسته 

نی در با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت جو سازما شده لذا 

 یتاسترس شغلی بر رضا یرتأثرضایتمندی پرستاران و همچنین 

جهت افزایش میزان  ییهابرنامهپیشنهاد نمود که  توانیمشغلی 

رضایت کارکنان و بهبود جو سازمانی و کاهش استرس شغلی 

مانند برگزاری  یموارددر این راستا  .و اجرا گرددتهیه 

ستاران آموزشی در ارتباط با آشنایی هر چه بیشتر پر یهاکالس

انات شاغل در بخش کرونا نسبت به این بیماری، اختصاص امک

، افزایش آگاهی مردم و تجهیزات حفاظت شخصی مناسب

 یهاراهد نسبت به این بیماری، آموزش همگانی در مور

ماری ، جلوگیری از سرایت باالی این بیپیشگیری از این بیماری

 همگی سبب کاهش تعداد موارد مراجعه و بستری و به تبع که

 . عالوه برشودیم، پیشنهاد شودیمکاهش فشار کاری پرستاران 

، ، افزایش حقوق و مزایاشغلی مناسب یهاپاداشآن تخصیص 

 کاهش ساعات کاری، افزایش و بهبود مزایای جانبی کارکنان

ه ری، استفادشاغل در این بخش مانند امکانات رفاهی و گردشگ

، ضد عفونی هابخش سازییمنانقدی و غیرنقدی،   از مزایای

امکانات حفاظت شخصی  یسازفراهممناسب بخش کرونا، 

ب سبادامه تحصیل پرستاران این بخش  تسهیل در روند و مناسب

 .شودیمافزایش انگیزه پرستاران و افزایش رضایت شغلی آنان 

 تشکر و قدردانی

از معاونت آموزش و پژوهش دانشکده علوم پزشکی اسفراین  

کر که از این طرح تحقیقاتی حمایت مالی نمودند، صمیمانه تش

 این طرح پژوهشی با کد اخالق .گرددیمو قدردانی 

(IR.ESFARAYENUMS.REC.1398.022)  مورد

خش با تشکر از تمامی پرستاران شاغل در بتصویب قرار گرفت. 

 نجام اینا بیمارستان امام خمینی )ره( اسفراین که ما را درکرونا 

 یاری کردند.  پژوهش
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