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مانند  یمثبت یبروندادها دهیپد نیا رسدیم به نظر 19 دیکوو یپاندم یمنف یامدهایدر کنار پ :نهیو زم مقدمه

، اساسنیبراجامع هستند.  یهایابیارزمطالعه و  ازمندیکه ن شته باشدرشد پس از سانحه را به همراه دا

قرار گرفته  موردتوجهکه کمتر  یریغمت عنوانبه ،ارتباط رشد پس از سانحه تعیینمطالعه حاضر به دنبال 

 .است 19از بیماران مبتال به کووید  کنندهمراقبتدر پرستاران  درک شده یسازمان تیحما است با

 شامل پرستاران یامعه آماری همبستگی است. جفیاز نوع توصیک مطالعه مقطعی پژوهش حاضر : روش

های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز بوده و در بیمارستان 19 دیکوواز بیماران مبتال به  کنندهمراقبت

شامل حداقل مدرک کارشناسی  (. معیارهای ورودN=125ی به روش در دسترس انجام شد )ریگنمونه

ا ویروس و کرون وعیماه قبل از ش 6مربوطه حداقل به مدت  مارستانیدر ب یسابقه کار پرستار ،پرستاری

ورود عدم و معیارهای  ماه کیحداقل به مدت  19 دیمبتال به کوو مارانیب یاختصاص یهاسابقه کار در بخش

نامه رشد پس از سانحه داده پرسش یآورجمعابزار . بر روان بودشامل مصرف فعلی یا قبلی داروهای مؤثر 

و با  24SPSSافزار نرمبا  هادادهبود.  تدسکی و کالهون و حمایت سازمانی درک شده آیزنبرگ و همکاران

 های آماری توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون آنالیز شدند.استفاده از شاخص

 

 و 77/41±04/22کننده در مطالعه  رشد پس از سانحه در پرستاران شرکت نیانگینشان داد م جینتا: هاافتهی

 گیزند در بعد ارزش ،رشد پس از سانحه میانگین بیشترین. بود 20/18±37/6درک شده  یسازمان تحمای

 نیمشخص شد ب نهمچنی بود. 84/1 ±53/1 تغییر معنویو کمترین میانگین در بعد  38/2  28/1±

 داردوجود  یمعنادار و مثبت یرشد پس از سانحه همبستگ زانیدرک شده با م یسازمان تیحما

(20/0=r،01/0=P). 

ارتباط مستقیم با افزایش رشد پس از سانحه در میان  سازمانی درک شده تیحما نکهیا بهباتوجه :یریگجهینت

پرستاران دارد، لذا ضروری است مدیران برای ارتقا عملکرد و سالمت روانی پرستاران در زمان وقوع بالیا و 

 شند.توجه وافر و اهتمام داشته با هامارستانیبهای حمایتی قوی در سالمتی، به تدارک سیستم یهابحران

 19پرستاران، کووید  ،رشد پس از سانحه ،حمایت سازمانی درک شده :هادواژهیکل
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Abstract 

 

Introduction & Background: In addition to the negative consequences of COVID19 

pandemic, this phenomenon seems to have positive outcomes such as post-traumatic growth 

that requires more and comprehensive studies. Accordingly, the present study seeks to 

determine the relationship between post-traumatic growth, as a variable that is less 

considered, and perceived organizational support of nurses caring COVID 19 patients. 

Method: This study is a descriptive correlational study. The statistical population included 

nurses caring COVID19 patients in hospitals affiliated to Alborz University of Medical 

Sciences. Sampling was done through convenience method (N = 125). Inclusion criteria 

consisted of at least a bachelor's degree in nursing, work experience in nursing in the current 

hospital at least for six months before coronavirus outbreak and work experience in 

COVID19 wards at least for one month. Data collection tools were Tedeschi & Calhoun post-

traumatic growth questionnaire and Eisenberg et al. perceived organizational support 

questionnaire. Data were analyzed by SPSS 24 software using descriptive statistics and 

Pearson correlation coefficient test. 

Results: The results showed that mean of post-traumatic growth and perceived organizational 

support in the nurses were 41.77 ± 22.04 and 18.20 ± 6.37 respectively. The highest mean of 

post-traumatic growth was 2.38 ± 1.28 in value of life domain and the lowest one belonged to 

spiritual change domain (1.84 ±1.53). It was also found that there is a positive significant 

correlation between perceived organizational support and post-traumatic growth (r=0.20, 

P=0.01). 

Conclusion: Considering that perceived organizational support has a direct relationship with 

increased post-traumatic growth among nurses, it is necessary for managers to provide strong 

support systems in hospitals during disaster events and health related crises to improve 

nurses' performance and their mental health.  
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