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ABSTRACT
Background and Objectives: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) causes
mental effects as well as physical effects, which can affect the occupational
dimensions of people. The present study was aimed to determine the effect of
individual factors on resilience and productivity loss of employees at epidemics
conditions of Coronavirus in an occupational environment.
Methods: This cross-sectional study was performed, in Spring of 2020, on 275
personnel in one of the southern industrial companies of Iran. Data collection
instruments included demographic questionnaire, researcher made questionnaire,
CD-RSC resilience questionnaire, and Hershey and Gold Smith productivity
questionnaire. The collected data were analyzed using SPSS software version 22.
Results: The results of one-way analysis of variance (ANOVA) showed that
people older than 50 years and more than 20 years of work experience and low and
medium experience in using personal protective equipment had a significantly lower
resilience score (P<0.05). Also, the results of the analysis revealed that the
individuals with experience of COVID-19 had significantly lower score of
productivity (P<0.05). Moreover, the results showed that there was a significant
positive correlation between resilience and productivity (r=0.249, P<0.05).
Conclusion: COVID-19 disease has reduced the resilience and productivity of
workers. Therefore, adherence to health protocols in the workplace is necessary to
reduce the risk of developing COVID-19.
Keywords: Individual factors; resilience; productivity; COVID-19
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Extended Abstract
collected data were analyzed using SPSS
software version 22 (SPSS Inc., Chicago, IL.,
USA).

Introduction
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) causes
mental effects as well as physical effects, which
can affect the occupational dimensions of people.
The present study was aimed to determine the
effect of individual factors on resilience and
productivity loss of employees at epidemics
conditions of Coronavirus in an occupational
environment.

Results
The results of one-way analysis of variance
(ANOVA) showed that people older than 50 years
and more than 20 years of work experience and
low and medium experience in using personal
protective equipment had a significantly lower
resilience score (P<0.05). Also, the results of the
analysis revealed that the individuals with
experience of COVID-19 had significantly lower
score of productivity (P<0.05). Moreover, the
results showed that there was a significant
positive correlation between resilience and
productivity (r=0.249, P<0.05)

Methods
This cross-sectional study was performed, in
Spring of 2020, on 275 personnel in one of the
southern industrial companies of Iran. Data
collection instruments included demographic
questionnaire, researcher made questionnaire,
CD-RSC resilience questionnaire, and Hershey
and Gold Smith productivity questionnaire. The
Table 1. Statistical distribution of individual factors of participants

Variables

Age

Work experience

Level of Education

Shift work

Use of personal
protective equipment

Frequency

Relative frequency

Less than 30

31

11.3

30 to 40

53

19.3

40 to 50

100

36.4

More than 50

91

33.1

Less than 10

31

11.3

10 to 20

53

19.3

20 to 30

100

36.4

More than 30

91

33.1

Diploma

104

37.8

Associate degree

94

34.2

Bachelor and higher

77

28.0

Changing

154

56.0

Fixed

121

44.0

Little

100

36.4

Medium

118

42.9

A lot

57

20.7
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Variables
COVID-19 Experience

Awareness of Covid-19

Pay attention to
preventive measures

Frequency

Relative frequency

Yes

90

32.7

No

185

67.3

Very little

75

27.3

Little

75

27.3

Medium

58

21.1

A lot

67

24.4

Little

66

24.0

Medium

142

51.6

A lot

67

24.4

Table 2. Comparison of average resilience score between different groups

Variables

M

SD

Less than 30

85.29

19.82

30 to 40

80.17

16.90

40 to 50

82.28

17.80

More than 50

71.24

24.60

Less than 10

82.22

18.47

10 to 20

78.60

20.17

20 to 30

73.75

23.76

More than 30

56.50

44.55

Diploma

80.67

20.57

76.22

22.35

Age

Work history

Education level

Associate’s
degree
Bachelor’s
degree and
higher

77.43

19.67

Changing

78.66

19.90

Fixed

78.43

22.30

Low

79.44

20.35

medium

79.04

21.04

Much

83.84

18.02

Yes

79.02

19.50

No

78.33

21.67

very little

78.77

17.76

Work shift

Using personal
protective
equipment
COVID-19
history

07

F

Level of
significance

6.24

0.001

3.18

0.025

0.768

0.513

0.008

0.927

3.11

0.027

0.065

0.799

0.801

0.494
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Variables
Awareness of
COVID-19

Pay attention to
preventive
measures

M

SD

Low

77.28

25.31

medium

82.05

19.78

Much

76.73

19.91

Low

74.44

21.44

medium

78.26

21.68

Much

78.25

18.05

F

Level of
significance

3.02

0.049

F

Level of
significance

1.434

0.233

0.204

0.894

0.473

0.701

0.081

0.776

0.827

0.480

6.927

0.009

0.371

0.774

Table 3. Comparison of average productivity score between different groups

Variables

M

SD

Less than 30

93.16

32.35

30 to 40

82.64

28.99

40 to 50

87.74

34.86

More than 50

81.02

31.77

Less than 10

86.36

32.22

10 to 20

85.51

32.11

20 to 30

82.75

33.94

More than 30

91.00

48.08

Diploma

87.28

32.86

81.98

32.12

Age

Work history

Education level

Associate’s
degree
Bachelor’s
degree and
higher

85.84

33.98

Changing

85.64

33.18

Fixed

84.51

31.93

Low

87.73

33.32

medium

81.72

33.02

Much

86.92

29.87

Yes

77.81

32.56

No

88.71

32.07

very little

86.71

36.17

Low

85.61

34.61

medium

86.66

29.02

Much

81.57

29.17

Work shift

Using personal
protective
equipment
COVID-19
history

Awareness of
COVID-19
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Variables
Pay attention to
preventive
measures

M

SD

Low

82.62

35.33

medium

85.58

32.73

Much

86.72

29.64

F

Level of
significance

0.287

0.751

To calculate resilience and productivity scores based on the studied variables, linear regression analysis was used which obtained
the following relations:
Resilience=97.07+3.71 X1
Resilience=97.07+3.71 X1
In these relationships, X1 was the level of attention to preventive measures (low = 1 and medium = 2 and high = 3) and X2 was
the experience of COVID-19 (yes = 1 and no = 2). The results also showed that the productivity reduction score due to COVID19 with the variable can be estimated, which is related to the following:
Productivity=54.74+0.387 X1

Discussion
The results showed that the mean scores of
resilience were significantly different in different
groups of age, work experience, use of personal
protective equipment and attention to preventive
measures. According to the results, there were
significant relationships between resilience with
age and work experience variables and attention
to preventive measures, among which, the most
correlation was seen in the age variable. The
COVID-19 experience variable also had a
significant positive correlation with productivity.
In addition, the results showed that there was a
positive correlation between resilience and
productivity.

significant positive correlation with productivity
in the experience variable of COVID-19. In
addition, according to the regression model
proposed in this study, with increasing resilience,
productivity also increases.
According to the results of research on the
existence of significant resilience in people with
more history of using personal protective
equipment and preventive measures, considering
the positive effect of using personal protective
equipment and implementation of preventive
measures on the resilience of individuals in
industries, incentive and punishment systems to
implement preventive measures, the use of
personal protective equipment must be
considered and enforced.

The present study was different from the study of
Ang et al. In 2018 [25]. Their results showed that
there was a significant relationship between
nurses' age and education with resilience; so that
the resilience of people with higher education
was higher. Differences in the results of their
study and the present study may be due to the
heterogeneity of the statistical population and
their place of work and the absence of COVID19 disease at the time of the Ang et al. study [25].

Conclusion
COVID-19 disease has reduced the resilience
and productivity of workers. Therefore,
adherence to health protocols in the workplace is
necessary to reduce the risk of developing
COVID-19.

In this study, no significant relationship was
observed between shift work and productivity,
which was inconsistent with the results of
Hoboubi et al. [27].
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مقالۀ پژوهشی

نقش عوامل فردی بر میزان تابآوری فردی و بهرهوری کارکنان یکی از صنایع نفتوگاز جنوب ایران در
شرایط همهگیری بیماری کووید91-
سعید یزدانی راد  ،9مهسا جهادی نائینی ،2مرضیه صادقیان ،9سیدمهدی موسوی*،2
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.میالد

عباسی5

استادیار ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،اهواز ،ایران
کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

اطالعات مقاله

دریافت1311/20/22 :
پذیرش1311/12/24 :
انتشار آنالین1311/12/24 :

خالصه

زمینه و هدف :بیماری کووید 11-افزونبر اثرهای جسمانی ،اثرهای روانی نیز دارد که روی ابعاد
شغلی افراد میتواند تأثیر بگذارد .مطالعۀ حاضر با هدف آشکارساختن نقش عوامل فردی بر تابآوری
و بهرهوری کارکنان در شرایط همهگیری کووید 11-در محیط شغلی انجام شد.

نویسندۀ مسئول:

روشکار :مطالعۀ مقطعی حاضر بهار 1311روی  257نفر از کارکنان یکی از صنایع نفتوگاز جنوب ایران

سیدمهدی موسوی

انجام شد .ابزار گردآوری اطالعات عبارت بودند از :پرسشنامۀ جمعیتشناختی ،پرسشنامۀ محققساخته،
پرسشنامۀ تابآوری کرنر و دیویسون و پرسشنامۀ بهرهوری هرسی و گلداسمیت .اطالعات گردآوریشده با
استفاده از نسخۀ  22نرمافزار  SPSSتحلیل شد.

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفهای،
دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،تهران ،ایران
پست الکترونیک:
Mahdi.mousavi90@yahoo.com
برای دانلود این مقاله ،کد زیر
را با موبایل خود اسکن کنید.

یافتهها :نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که افراد با سن بیشتر از  72سال و سابقۀ کاری بیشتر
از  22سال و سابقۀ کم و متوسط در استفاده از لوازم حفاظت فردی بهطور درخورتوجهی نمرۀ تابآوری
کمتری داشتند ( .)P>2/27همچنین ،نتایج تحلیل آماری آشکار کرد نمرۀ بهرهوری افراد دارای سابقۀ
ابتال به بیماری کووید 11-بهطور معنیداری کمتر بود ( .)P>2/27بهعالوه ،رابطۀ مثبت درخورتوجهی
میان تابآوری و بهرهوری وجود دارد ( P>2/27و .)r=2/241
نتیجه گیری :ابتال به بیماری کووید 11-به کاهش میزان تابآوری و بهرهوری کارکنان منجر شده است؛
بنابراین ،رعایت پرتکلهای بهداشتی در محیط کار بهمنظور کاهش خطر ابتالی کارکنان به بیماری
کووید 11-امری ضروری است.
کلیدواژهها :عوامل فردی ،تابآوری ،بهرهوری ،کووید11-

مقدمه
بهمنظور مهار گسترش بیماری کووید ،11-کشورهای
جهان تدابیری اندیشیدهاند؛ ازجمله رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی ،قرنطینۀ خانگی ،تعطیلی موقت مشاغل
غیرضروری و اِعمال محدودیت در تردد .اتخاذ این تدابیر
موجب ایجاد یا تشدید برخی عوارض روانی مانند استرس،
اضطراب ،ترس و خودبیمارانگاری در عموم مردم جامعه
شده است [ 3و  .]4افزونبراین ،تعطیلی برخی مشاغل و
اِعمال محدودیت برای مشاغل دیگر ایجاد مشکالت در

اواخر دسامبر ،2211مشاهدۀ موارد غیرمعمولی از
بیماران مبتال به ذاتالریه (پنومونی) در شهر ووهان چین
باعث شناسایی گونۀ جدیدی از ویروس کووید 11-شد.
سازمان جهانی بهداشت ( )WHOبیماری حاصل از ویروس
جدید را کووید )Covid-19( 11-نامگذاری کرد .این
بیماری با نشانههایی مانند تب و سرفه و تنگیِنفس آغاز و
در موارد حاد ،به درگیری شدید ریه و سرانجام مرگ فرد
مبتال منجر میشود [ 1و .]2
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و بهرهوری را نیزکاهش دهد .دراینبین ،مشخصات فردی
نقش مهمی ایفا میکنند و ممکن است تابآوری و افت
بهرهوری ناشی از کووید 11-بین افراد مختلف متفاوت
باشد .باتوجهبه اهمیت حفظ بهرهوری و تابآوری سیستم،
بهویژه در روزهای سخت مقابله با بیماری همهگیر کووید-
 ،11شناسایی عوامل فردی مؤثر در محیطهای صنعتی
میتواند کمککننده باشد .بههمیندلیل ،پژوهش حاضر با
هدف تعیین نقش عوامل فردی بر تابآوری و افت بهرهوری
در شرایط همهگیری بیماری کووید 11-در محیط شغلی
انجام شد.

اقتصاد خُرد و کالنِ تعداد زیادی از کشورهای جهان را در
پی داشته است .باتوجهبه اهمیت بحث اقتصاد و خارجشدن
از رکود اقتصادی ناشی از گسترش این بیماری ،کشورها
تصمیم گرفتند برخی محدودیتها را کاهش دهند و مشاغل
تعطیلشده را بازگشایی کنند [ 7تا .]5
نیروی انسانی بهعنوان سرمایۀ اصلی سازمانها و
ارزشمندترین مؤلفۀ توسعۀ اقتصاد هر کشور شناخته
میشود .عوامل گوناگونی بر بهرهوری کارکنان تأثیر
میگذارند که یکی از آنها بیماریهای عفونی همهگیر
است .مطالعات گذشته حاکی از آن است که شیوع بیماری
آنفوالنزا باعث ازدسترفتن روزهای کاری و درنتیجه کاهش
بهرهوری کارکنان شده است .همچنین ،شیوع ماالریا اثر
نامطلوبی بر میزان بهرهوری کارکنان گذاشته است [- 0
 .]11بهنظر میرسد بیماری کووید 11-نیز بهعلت اثرهای
جسمی و روانی به کاهش بهرهوری افراد میتواند منجر
شود .این بیماری ممکن است توان افراد برای مقابله با
فشارهای روانی محیط کار را کاهش دهد که در اصطالح به
آن «تابآوری» میگویند .تابآوری اطمینانِخاطر فرد به
تواناییهایش برای غلبه بر استرس و داشتن تواناییهای
مقابلهای و ثبات عاطفی تعریف شده و متغیری است که به
کاهش پیامدهای نامطلوب بسیاری از مشکالت و
بیماریهای جسمی و روانی میتواند منجر شود [.]14- 12
یافتههای مطالعۀ  Aielloدر بین کارکنان بیمارستان
نشان داد که ارتقای وضعیت تابآوری بهبود وضعیت آنها
را برای انجام وظیفه در شرایط همهگیری بیماری آنفوالنزا
در پی داشته است [ .]17افزونبراین ،نتایج مطالعهای
مروری در زمان شیوع بیماری سارس حاکی از آن بود که
برای بهحداقلرساندن پیامدهای روانی ناشی از شیوع
بیماریهای عفونی ،انجام اقدامات حمایتی با هدف بهبود
وضعیت تابآوری کارکنان توصیه شده است [ .]17بنابر
یافتههای پژوهش  Chiaburuو همکاران ،تابآوری باعث
افزایش تأثیر عوامل فردی بر رضایت شغلی و متعاقب ًا
موفقیت شغلی میشود [ .]15نتایج مطالعۀ  Lazarusنیز به
افزایش سطح سالمت روان و رضایتمندی از زندگی اشاره
کرده است .همچنین ،کاهش میزان تابآوری در مواجهه با
مشکالت زندگی با نوعی احساس فشار روانی و اضطراب یا
افسردگی همراه است [.]10
این احتمال وجود دارد که کاهش تابآوری ناشی از
ابتال به بیماری کووید 11-روی تواناییهای فرد تأثیر بگذارد

روشکار
این مطالعه از نوع مقطعی بود که بهار 1311در یکی از
صنایع بزرگِ جنوب ایران انجام شد .معیارهای ورود به
مطالعه ازاینقرار بودند :داشتن بیش از یک سال سابقۀ کار،
مبتالنبودن به بیماری فعال کووید ،11-دچارنبودن به
بیماری های مزمن نظیر سرطان ،دیابت ،ایدز ،قلبیعروقی
و اماس  ،مبتالنبودن به اختالالت روانی ،مصرفنکردن
دارو های روانی و نداشتن اعتیاد .همچنین ،تمایلنداشتن
فرد به شرکت در مطالعه و همکارینکردن در تکمیل
پرسشنامه ها و تکمیل ناقص پرسشنامهها معیارهای خروج
از مطالعه در نظر گرفته شدند .در ابتدا ،فهرستی از اسامی
کارکنان تهیه شد و  722نفر به طور تصادفی انتخاب شدند.
سپس پرونده های پزشکی این افراد بررسی شد و افراد فاقد
معیار های ورود به مطالعه از مطالعه خارج و درنهایت332 ،
نفر بهعنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند .ناگفته نماند
ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامۀ اطالعات جمعیت
شناختی ،پرسشنامۀ محققساخته ،پرسشنامۀ تابآوری
کرنر و دیویسون و پرسشنامۀ بهرهوری هرسی و گلد
اسمیت بود.
پرسشنامۀ اطالعات جمعیتشناختی
این پرسشنامه اطالعات کلی نظیر سن ،سابقۀ کار ،شغل،
سطح تحصیالت ،وضعیت نوبت کاری و سابقۀ ابتالی خود یا
اطرافیان به کووید 11-را شامل میشد و از افراد درخواست
شد با دقت به آن پاسخ دهند.
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= امتیاز دو و گزینۀ «خیلی کم» = امتیاز یک .پایایی و روایی
نسخۀ فارسی این پرسشنامه در مطالعۀ  Hedayatiو همکاران
سنجیده و ضریب آلفای کرونباخ  2/01برای آن گزارش شده
است [ 21و .]22
از عالقهمندان به شرکت در مطالعه شمارۀ تلفنهمراه
دریافت و پرسشنامهها همراه با راهنمای تکمیلشان و اهداف
مطالعه ازطریق شبکههای اجتماعی برایشان ارسال شد .به
افراد پانزده روز فرصت داده شد که پرسشنامهها را تکمیل و
برای گروه پژوهش ارسال کنند .بعد از اتمام فرصت دو هفته،
با افرادی که پرسشنامه را تکمیل نکرده بودند ،تماس گرفته
شد و کسانی که به ادامۀ همکاری در مطالعه تمایلی نداشتند،
از مطالعه خارج شدند .درنهایت 257 ،نفر پرسشنامهها را
کامل تکمیل کرده بودند .درادامه ،اطالعات برای
تجزیهوتحلیل به نسخۀ  22نرمافزار SPSS Inc., ( SPSS
 )Chicago, IL., USAوارد و از آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه و آزمون تعقیبی  LSDنیز برای بررسی اختالف بین
گروههای مختلف استفاده شد .براساس نتایج آزمون
کولموگروفاسمیرنوف ،همۀ متغیرها از توزیع طبیعی
برخوردار بودند .درپایان نیز ،آزمون رگرسیون خطی بهمنظور
محاسبۀ نمرۀ بهرهوری و تابآوری براساس نمرههای
متغیرهای مطالعهشده بهکار رفته و سطح معنیداری 2/27
در نظر گرفته شد.

پرسشنامۀ بررسی وضعیت حفاظت دربرابر بیماری
کووید 91-محققساخته
این پرسشنامه سؤاالت کلی دربارۀ حفاظت دربرابر کووید-
 11را دربر میگرفت .این سؤاالت عبارت بودند از :براساس
آزمایش قطعی آزمایشگاه ،سابقۀ ابتال به بیماری کووید 11-را
دارید؟؛ میزان استفادۀ شما از لوازم حفاظت فردی هنگام انجام
کار چقدر است؟؛ چقدر از بیماری کووید 11-آگاهی دارید؟
اقدامات پیشگیرانۀ بیماری کووید 11-را چقدر رعایت
میکنید؟ پاسخها بهصورت گزینههای لیکرتی بودند.
پرسشنامۀ تابآوری کانر و دیویسون

(Conner-

)Davidson Resilience Scale
سال  Conner ،2223و  Davidsonاین پرسشنامه را
طراحی کردند .پرسشنامۀ مذکور متشکل از  27عبارت و
نمرهگذاری آن براساس طیف لیکرت است؛ یعنی گزینۀ
«کامالً نادرست» = امتیاز صفر ،گزینۀ «بهندرت» = امتیاز
یک ،گزینۀ «گاهی درست» = امتیاز دو ،گزینۀ «اغلب
درست» = امتیاز سه و گزینۀ «همیشه درست» = امتیاز
چهار .بنابراین ،حداقل و حداکثر نمرۀ اکتسابی بهترتیب
صفر و صد و نقطۀ برش نیز پنجاه است .بهعبارتِدیگر ،نمرۀ
بیشتر از پنجاه نشاندهندۀ افراد دارای تابآوری خواهد بود
و هرچه این امتیاز بیشتر از پنجاه باشد ،به همان میزان
میزان تابآوری فرد نیز افزایش خواهد یافت و برعکس.
 Connerو  Davidsonپایایی خارجی این پرسشنامه را با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 2/01
گزارش کردهاند [ .]11همچنین ،سال  2225در پژوهش
 Samaniو همکارانش پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ
تابآوری انجام شده است [.]22

یافتهها
میانگین سن و انحرافِمعیار سن افراد شرکتکننده
بهترتیب  47/27و  1/44بود .در جدول  ،1توزیع آماری سایر
عوامل فردی افراد شرکتکننده ارائه شده است .براساس
نتایج ،سن اکثر افراد شرکتکننده بیش از  42سال بود و
افزونبر  22سال سابقۀ کار داشتند و سطح تحصیالتشان
دیپلم و زیردیپلم و نوبتکار بودند .نتایج نشان داد که توزیع
آماری متغیرهای مطالعهشده عادی بود .میانگین کل نمرۀ
تابآوری  50.77±22/17و میانگین نمرۀ بهرهوری
کارکنان  07/17و انحرافِمعیار  32/70محاسبه شد.

پرسشنامۀ بهرهوری
سال  Hersey ،1102و  Goldsmithپرسشنامۀ استاندارد
بهرهوری نیروی انسانی را طراحی کردند .این پرسشنامه از
 27گویه تشکیل و براساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت
تدوین شده و طریقۀ نمرهگذاری آن برحسب طیف لیکرت
است؛ یعنی گزینۀ «خیلی زیاد» = امتیاز پنج ،گزینۀ «زیاد»
= امتیاز چهار ،گزینۀ «تاحدودی» = امتیاز سه ،گزینۀ «کم»
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جدول  .9توزیع آماری عوامل فردی افراد شرکتکننده

متغیرها

سن

سابقۀ کار

سطح تحصیالت

نوبت کاری

استفاده از تجهیزات حفاظت
فردی

تجربۀ کووید91-

آگاهی از کووید91-

توجه به اقدامات پیشگیرانه

فراوانی

فراوانی نسبی

کمتر از 32

31

11/3

 32تا 42

73

11/3

 42تا 72

122

37/4

بیشتر از 72

11

33/1

کمتر از 12

31

11/3

 12تا 22

73

11/3

 22تا 32

122

37/4

بیشتر از 32

11

33/1

دیپلم

124

35/0

کاردانی

14

34/2

کارشناسی و عالیتر

55

20/2

چرخشی

174

77/2

ثابت

121

44/2

کم

122

37/4

متوسط

110

42/1

زیاد

75

22/5

بله

12

32/5

خیر

107

75/3

خیلی کم

57

25/3

کم

57

25/3

متوسط

70

21/1

زیاد

75

24/4

کم

77

24/2

متوسط

142

71/7

زیاد

75

24/4

افراد با سابقۀ استفاده کم و متوسط از لوازم حفاظت فردی
درمقایسهبا افرادی با استفادۀ زیاد از این لوازم ،افراد با سابقۀ
کم توجه به اقدامات پیشگیرانه درمقایسه با افراد با سابقۀ
زیاد توجه به اقدامات پیشگیرانه بهطور درخورتوجهی نمرۀ
تابآوری کمتری داشتند .درمجموع ،میتوان گفت که
میانگین نمرۀ تابآوری در گروههای مختلف متغیرهای
سطح تحصیالت ،نوبت کاری ،تجربۀ کووید 11-و آگاهی از

نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که میانگین
نمرۀ تابآوری در گروههای مختلف متغیرهای سن ،سابقۀ
کار ،استفاده از لوازم حفاظت فردی و توجه به اقدامات
پیشگیرانه بهطور معنیداری متفاوت است؛ بهطوریکه
نتایج آزمون تعقیبی  LSDحاکی از آن بود که افراد بیشتر
از  72سال درمقایسهبا افراد کمتر از  72سال ،افراد با بیشتر
از  22سابقۀ کار درمقایسهبا افراد با کمتر از  12سابقۀ کار،
50
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چشمگیری کمتر بود .بههرحال ،نمرۀ این پارامتر در
گروههای مختلف متغیرهای سن ،سابقۀ کار ،سطح
تحصیالت ،نوبت کاری ،استفاده از لوازم حفاظت فردی،
آگاهی از کووید 11-و توجه به اقدامات پیشگیرانه اختالف
معنیداری نداشت .این نتایج در جدول  3گزارش شده
است.

کووید 11-اختالف معنیداری نداشت .این نتایج در جدول
 2ارائه شده است.
نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که میانگین
نمرۀ بهرهوری در گروههای مختلف متغیر تجربۀ کووید11-
بهطور معنیداری متفاوت است؛ بهگونهای که براساس
نتایج ،نمرۀ بهرهوری افراد دارای تجربۀ کووید 11-بهطور

جدول  .2مقایسۀ نمرۀ میانگین تابآوری بین گروههای مختلف

متغیرها

سن

سابقۀ کار

سطح تحصیالت

نوبت کاری

استفاده از تجهیزات
حفاظت فردی

تجربۀ کووید91-

آگاهی از کووید91-

توجه به اقدامات
پیشگیرانه

میانگین

انحرافِمعیار

کمتر از 32

07/21

11/02

 32تا 42

02/15

17/12

 42تا 72

02/20

15/02

بیشتر از 72

51/24

24/72

کمتر از 12

02/22

10/45

 12تا 22

50/72

22/15

 22تا 32

53/57

23/57

بیشتر از 32

77/72

44/77

دیپلم

02/75

22/75

کاردانی

57/22

22/37

کارشناسی و عالیتر

55/43

11/75

چرخشی

50/77

11/12

ثابت

50/43

22/32

کم

51/44

22/37

متوسط

51/24

21/24

زیاد

03/04

10/22

بله

51/22

11/72

خیر

50/33

21/75

خیلی کم

50/55

15/57

کم

55/20

27/31

متوسط

02/27

11/50

زیاد

57/53

11/11

کم

54/44

21/44

متوسط

50/27

21/70

زیاد

50/27

10/27

51

F

7/24

3/10

2/570

2/220

3/11

2/277

2/021

3/22

سطح معنیداری

2/221

2/227

2/713

2/125

2/225

2/511

2/414

2/241
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جدول  .9مقایسۀ نمرۀ میانگین بهرهوری بین گروههای مختلف

متغیرها

سن

سابقۀ کار

سطح تحصیالت

نوبت کاری

استفاده از تجهیزات
حفاظت فردی

تجربۀ کووید91-

آگاهی از کووید91-

توجه به اقدامات
پیشگیرانه

میانگین

انحرافِمعیار

کمتر از 32

13/17

32/37

 32تا 42

02/74

20/11

 42تا 72

05/54

34/07

بیشتر از 72

01/22

31/55

کمتر از 12

07/37

32/22

 12تا 22

07/71

32/11

 22تا 32

02/57

33/14

بیشتر از 32

11/22

40/20

دیپلم

05/20

32/07

کاردانی

01/10

32/12

کارشناسی و عالیتر

07/04

33/10

چرخشی

07/74

33/10

ثابت

04/71

31/13

کم

05/53

33/32

متوسط

01/52

33/22

زیاد

07/12

21/05

بله

55/01

32/77

خیر

00/51

32/25

خیلی کم

07/51

37/15

کم

07/71

34/71

متوسط

07/77

21/22

زیاد

01/75

21/15

کم

02/72

37/33

متوسط

07/70

32/53

زیاد

07/52

21/74

F

1/434

2/224

2/453

2/201

2/025

7/125

2/351

2/205

سطح معنیداری

2/233

2/014

2/521

2/557

2/402

2/221

2/554

2/571

برای محاسبۀ نمرۀ تابآوری و بهرهوری براساس متغیرهای مطالعه شده ،از آنالیز رگرسیون خطی استفاده شد که روابط زیر بهدست آمد:
Resilience=97.07+3.71 X1
Productivity=78.70-11.04 X2
در این روابط X1 ،میزان توجه به اقدامات پیشگیرانه (کم =  1و متوسط =  2و زیاد =  )3و  X2تجربۀ کووید( 11-بله =  1و خیر =  )2بود .همچنین
نتایج نشان داد که نمرۀ کاهش بهرهوری ناشی از کووید 11-با متغیر تابآوری می تواند تخمین زده شود که رابطۀ آن از قرار زیر است:
Productivity=54.74+0.387 X1
در این معادله X1 ،نمرۀ تابآوری است.
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بحث
اختالف در نتایج مطالعۀ مذکور و تحقیق حاضر ممکن است
بهدلیل ناهمسانبودن جامعۀ آماری و محل کار آنها و نبود
بیماری کووید 11-در زمان انجام مطالعۀ  Angباشد [.]27
افزونبراین ،نتایج مطالعۀ  Gillespieحاکی از آن بود که تابآوری
با سن و تحصیالت و سابقۀ کار پرستاران ارتباط معناداری ندارد.
همسو با مطالعۀ حاضر ،در تحقیق  Wellsارتباط معناداری بین
سطح تحصیالت افراد با تابآوری مشاهده نشد؛ باوجوداین،
مطالعات نشان داده است که افزایش تابآوری به کاهش خستگی
عاطفی و افزایش بهرهوری افراد در مواجهه با استرسورهای محل
کارشان میتواند کمک کند [.]27
در این بررسی ،رابطۀ معنیداری بین نوبت کاری و
بهرهوری افراد مشاهده نشد که این یافته با نتیجۀ پژوهش
 Hoboubiو همکاران مغایر بود .تحقیق  Hoboubiو
همکاران با هدف بررسی استرس شغلی و رضایت شغلی و
میزان بهرهوری نیروی کار بهمنظور سنجش اثر استرس
شغلی و رضایت شغلی بر بهرهوری آنان و شناسایی عوامل
مرتبط با کاهش بهرهوری روی  127نفر از کارمندان یکی
از شرکتهای پتروشیمی ایران انجام شد .در مطالعۀ آنان،
کاهش بهرهوری کارگران نوبتکار درمقایسهبا کارگران
روزکار ثابت گزارش شد .در اینجا این سؤال مطرح میشود:
چگونه نوبتکاری با وجود ایجاد مشکالتی نظیر اختالل در
روابط اجتماعی و خواب و سالمتی ،با تابآوری و بهرهوری
کارکنان ،بهویژه در شرایط شیوع بیماری کووید ،11-ارتباط
معناداری نداشته است؟ بهمنظور دستیابی به جواب این
سؤال به مطالعه و بررسی بیشتری نیاز است [.]25
دیگر یافتۀ پژوهش حاضر نشان داد که افراد دارای تجربۀ
کووید 11-نمرۀ بهرهوری کمتری داشتند .دلیل این یافته را
آسیبهای جسمی و روانی واردشده به شخص میتوان
دانست؛ بهطوریکه درصورت ابتالی فرد و پس از بهبودی و
بازگشت به کار ،احتمال کاهش توانایی و پسزدگی بهدست
همکاران بهعلت ترس از ابتال به بیماری وجود دارد .همچنین
درصورت ابتالی نزدیکان ،بهعلت مراقبت و کمخوابی و
درگیریهای ذهنی پیشآمده برای فرد ،کاهش بهرهوری وی
موردانتظار است؛ بنابراین ،بدیهی است با اجرای اقدامات
پیشگیرانه ،نظیر زدن ماسک ،شستوشوی منظم دستها با
صابون یا ضدعفونیکنندههای دست ،ممانعت از تماس با
افراد مبتال برای حفظ فاصله و خودداری از دستزدن به
چشم و دهان و بینی با دستهای نشُسته میتوان از ابتالی

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش عوامل فردی بر
میزان تابآوری و بهرهوری کارکنان یکی از صنایع بزرگِ
جنوب ایران در شرایط همهگیری بیماری کووید 11-انجام
شد .نتایج نشان داد که میانگین نمرۀ تابآوری در گروههای
مختلف متغیرهای سن ،سابقۀ کار ،استفاده از لوازم حفاظت
فردی و توجه به اقدامات پیشگیرانه بهطور معنیداری
متفاوت بود .براساس نتایج ،روابط معنیداری بین تابآوری
با متغیرهای سن و سابقۀ کار و توجه به اقدامات پیشگیرانه
وجود داشت که دراینمیان ،در متغیر سن بیشترین میزان
همبستگی دیده شد .متغیر تجربۀ کووید 11-نیز همبستگی
مثبت چشمگیری با بهرهوری داشت .عالوهبراین ،نتایج
نشان داد که رابطۀ مثبت درخورتوجهی بین تابآوری و
بهرهوری وجود داشت.
سال  Wells ،2212مطالعهای روی  255فرد 77ساله و
مسنتر انجام و نشان داد که با افزایش سن ،تابآوری افراد
نیز بیشتر میشود .این یافته با نتیجۀ مطالعۀ حاضر
همسوست که در شرایط همهگیری بیماری کووید11-
انجام شد [ .]23همچنین ،در مطالعهای که  Kimhiو Eshel
سال  2213با تمرکز بر پیشینههای تابآوری اجتماعی و
ملی انجام دادند ،نتایج از وجود همبستگی مثبت بین سن
و تابآوری حکایت میکرد [ .]24در تبیین این یافته،
می توان چنین استدالل کرد که غالبا افراد با سن و سابقۀ
کار بیشتر در پستهای نظارتی و بهعنوان سرپرست در
صنایع مشغول به کار هستند و ارتباطشان با دیگر کارکنان
محدودتر است؛ درنتیجه حفظ فاصلۀ اجتماعی بهعنوان
راهکاری برای پیشگیری از ابتال به کووید ،11-به کاهش
مواجهه با عوامل استرسزا و افزایش میزان تابآوری منجر
شده است .همچنین ،افراد مسنتر تجربۀ کاری و اجتماعی
بیشتری دارند که به آنان در مقابله با عوامل استرسزای
روزمره میتواند کمک کند.
پژوهش حاضر نشان داد که بین نمرۀ پارامتر تابآوری با
متغیرهای سطح تحصیالت ،نوبت کاری ،تجربۀ کووید 11-و
آگاهی از کووید 11-اختالف معنیداری وجود نداشت .سال
 Ang ،2210و همکاران مطالعهای با هدف مرور میزان تابآوری
پرستاران سنگاپور و بررسی ارتباط بین متغیرهای
جمعیتشناختی و میزان تابآوری انجام دادند که نتایج نشان داد
بین سن و تحصیالت پرستاران با تابآوری رابطۀ معناداری وجود
داشت؛ بهطوریکه تابآوری افراد با تحصیالت عالیتر بیشتر بود.
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هدف اجرای اقدامات پیشگیرانه و استفاده از وسایل حفاظت
فردی باید در نظر گرفته و اجرا شود .همچنین ،پیشنهاد
میشود عوامل فردی بررسینشده در این مطالعه ،همچون
سطح درآمد و استعمال دخانیات و جنسیت در آینده
واکاوی شود.

افراد به بیماری کووید 11-و متعاقب ًا کاهش بهرهوری
جلوگیری کرد.
این یافته با یافتههای مطالعۀ  Abdullateefو همکارش
مطابق بود .سال  ،2211مطالعۀ  Abdullateefبا هدف
بررسی تأثیر ماالریا بر بهرهوری و هزینه و مرگومیر خانواده
در ایالت کوارای نیجریه انجام شد .نمرۀ پارامتر بهرهوری در
گروههای مختلف متغیرهای سن ،سابقۀ کار ،سطح
تحصیالت ،نوبت کاری ،استفاده از لوازم حفاظت فردی،
آگاهی از کووید 11-و توجه به اقدامات پیشگیرانه اختالف
معنیداری نداشت [.]11
در تضاد با نتیجۀ بهدستآمده ،مطالعۀ  Letvakکه سال
 2213با هدف بررسی اختالف خوداظهاری سالمت و
کیفیت مراقبت و سالمت مرتبط با بهرهوری بین پرستاران
جوان و مسن انجام شد ،نشان داد بهرهوری مرتبط با
سالمت پرستاران مسن درمقایسهبا پرستاران جوان کمتری
بود .افراد تحصیلکرده بهدلیل داشتن دانش و مهارت و
خالقیت بیشتر ،درآمد بیشتر و درنتیجه انگیزۀ بیشتری
برای کار خواهند داشت و متعاقب ًا بهرهوریشان نیز بیشتر
خواهد بود [ .]20باوجوداین در مطالعۀ حاضر ،نمرۀ
بهرهوری ارتباط معنیداری با سطح تحصیالت نداشت .در
تبیین این نتیجه ،میتوان گفت که این پژوهش در وضعیت
شیوع بیماری همهگیر کووید 11-انجام شده که با
پیامدهای روانی همراه بوده است و سطح تحصیالت
نتوانسته تأثیر مثبتی بر تابآوری دربرابر این بیماری
بگذارد.
براساس نتایج ،در بین متغیرهای دارای همبستگی با
تابآوری ،متغیر سن بیشترین میزان همبستگی را داشت.
در متغیر تجربۀ کووید 11-نیز همبستگی مثبت
چشمگیری با بهرهوری دیده شد.
بنابر نتایج پژوهش مبنیبر وجود تابآوری چشمگیر در
افرادی با سابقۀ بیشتر استفاده از وسایل حفاظت فردی و
اقدامات پیشگیرانه ،باتوجهبه تأثیر مثبت استفاده از وسایل
حفاظت فردی و اجرای اقدامات پیشگیرانه بر میزان
تابآوری افراد در صنایع ،سیستمهای تشویق و تنبیه با

نتیجه گیری
براساس مدل رگرسیون پیشنهادشده در این مطالعه ،با
افزایش تابآوری بهرهوری افراد افزایش مییابد؛ بنابراین،
پیشنهاد میشود که اجرای اقداماتی برای تأمین سالمت روانی
شاغالن ،نظیر توجههای سازمانی و آموزشهای الزم بهمنظور
پیشگیری از بیماری کووید 11-و مقابله با آن و افزایش سطح
تابآوری افراد در دستورکار مدیران و سرپرستان صنایع قرار
گیرد .برای این منظور ،میتوان از مدل اعتقاد بهداشتی
استفاده کرد .طبق این مدل ،اگر افراد خود را دربرابر وضعیتی
حساس ببینند و معتقد باشند با انجام اقداماتی میتوانند
عوارض را کاهش دهند و انجام اقداماتی منفعتی بیش از
انجامندادن آن داشته باشد ،رفتار پیشگیریکننده را در پیش
میگیرند.
تقدیر و تشکر
این مقاله با کد اخالق
مصوّب دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز است.
نویسندگان بر خود الزم میدانند از همۀ کسانی تشکر و
قدردانی کنند که باتوجهبه شرایط خاص ایجادشده بهعلت
بیماری کووید ،11-در اجرای این مطالعه نهایت همکاری و
تعامل را کردند.
IR.AJUMS.REC.1399.64

تعارض منافع
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