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مقایسه اضطراب مرگ ،خوش بینی
وشوخ طبعی بین پرستاران زن
فرح نادری
سعید بختیارپور
***
مینا شکوهی
*

**

چكيده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اضطراب مرگ ،خوش بینی وشوخ طبعی درمیان
پرستاران زن شاغل در بخش های مختلف بیمارستان گلستان اهواز بود .جامعه
آماری این تحقیق کلیه پرستاران زن بیمارستان گلستان اهواز در سال 1389بود
که به تفکیک در  7بخش کلی اورژانس ،مراقبت های ویژه،کلیه ،جراحی،
اعصاب و روان ،اتاق عمل و داخلی و اطفال ،مشغول به کار بودند.از این
جامعه تعداد  200نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش تصادفی ساده
انتخاب شدند .ابزارهای به کاررفته در این تحقیق عبارت بودنداز :مقیاس
اضطراب مرگ کالت لستر ،پرسشنامه خوش بینی( ) ASQو مقیاس شوخ
طبعی(مارتین و لفکورت) ،که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبول برخوردارند.
پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسه ای بود که برای تجزیه و تحلیل داده ها
از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) و آزمون تعقیبی
شفه استفاده شد .براساس یافته های به دست آمده بین پرستاران زن شاغل
در بخش های مختلف بیمارستان از لحاظ اضطراب مرگ تفاوت معنی داری
وجود داشت .لیکن از لحاظ سایر متغیرها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
كليد واژگان :اضطراب مرگ ،خوش بینی ،شوخ طبعی ،پرستاران زن

*استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
**عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
***دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مینا شکوهی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می باشد
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مقدمه

پرستاران به عنوان تنها گروه حرفه ای که در طول  24ساعت شبانه روز ،خدمات خود را به صورت
مستمر ارائه می کنند ،از یک سو حفظ سالمت افراد را به عهده داشته و از سوی دیگر هماهنگ کننده
فعالیت سایر اعضاء تیم بهداشت درمانی می باشند(.هروآبادی و مرباقی)1997 ،1
امروزه در محیط های درمانی کشورهای مختلف ،شاهد عدم تمایل پرستاران به ادامه کار و درگیری
با شغل های دوم غیر مرتبط با پرستاری،تمایل به ترک کار،درخواست بازنشستگی قبل از موعد،شکایت
از حجم کار زیاد و کمبود نیروی انسانی بوده و در این میان در بخش های مراقبت های ویژه از جمله
 ccu2و 3icuو نیز در بخش های دیالیز و آنکولوژی(سرطان شناسی) ،این مشکالت حادتر و میزان
اضطراب و استرس از سایر بخش ها چشمگیرتر است(.ساترلند و کوپر.)1997 ،4تحقیقات نشان داده که
رویارویی دایمی با بیماران،داشتن مسولیت سالمت انسان ها ،انجام فرآیندهای بالینی،مواجه با بیماران در
حال احتضار،برخورد با موقعیت های اضطراری و اورژانس ،می تواند باعث کاهش عملکرد مطلوب
پرستاران شود و بر سالمت روانی و جسمانی آنها تاثیر بگذارد (گرینید،جیم و راگر.)2001 ،5
پرستاران به عنوان گروهي از كاركنان كه به جامعه كمك فراواني می كنند درگير حاالت مختلف
روحي و رواني می گردند كه بعضي از آن ها خوشايند و برخي ناخوشايند هستند.از ميان متغيرهاي
ناخوشايند می توان به اضطراب مرگ  6اشاره كرد.
مرگ 7واقعیتی اجتناب ناپذیر است و هر شخصی ممکن است نسبت به آن برداشت و واکنشی منحصر
به فرد داشته باشد .مرگ به خاطر ماهیت پر از ابهامش،برای بسیاری از انسان ها به صورت تهدیدآمیز
جلوه می کند .اضطراب و ترس از مرگ در میان تمام فرهنگ ها متداول است و گروه ها و ادیان
مختلف به طرق گوناگون با آن برخورد می کنند( هورتا و یاپ .)2006 ،8
از آنجايي كه مرگ هرگز تجربه نشده و هيچ كس آن را به وضوح لمس نكرده همه به نوعي در مورد
آن دچار اضطراب هستند ولي هر كس بنابر عوامل معيني درجات مختلفي از اضطراب مرگ را تجربه
می كند ( سینگ،سینگ و نظامی.)2003 ، 9
اضطراب مرگ (تاناتوفوبیا) به عنوان یک ترس غیر عادی و بزرگ از مرگ همراه با احساساتی از
وحشت از مرگ یا دلهره هنگام فکر به فرآیند مردن یا چیزهایی که پس از مرگ رخ می دهند ؛ تعریف
می شود(رايس.)2009 ،10
1. Heroabadi & Marbaghi
2. Coronary Care Unit
3. Intensive Care Unit
4. Sutherland & Cooper
5. Greenied,Jim & Roger
6. death anxiety
7. death
8. Huerta & Yip
9. Singh,Singh & Nhzamie
10. Rice
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اینسی،)2009( 1در مطالعه ای نشان داد که پرستاران آموزش دیده در زمینه مرگ ،میانگین نمرات
اضطراب مرگ و افسردگی کمتری در مقایسه با پرستاران آموزش ندیده دارند.
پاین،دین و کالوس ،)1998( 2در مطالعه ای به مقایسه میزان اضطراب مرگ در پرستاران بخش
اورژانس و آسایشگاه پرداختند .یافته ها نشان داد که پرستاران آسایشگاه اضطراب مرگ کمتری
داشتند درحالی که پرستاران اورژانس اضطراب مرگ بیشتری داشتند و گزارش کردند که کمتر قادرند
مشکالت خود را با همکاران در میان بگذارند.
چونچن،دلبن،فورتسون و لویس،)2006( 3در مطالعه ای به مقایسه اضطراب مرگ در پرستاران
کارآزموده و بی تجربه و دانشجویان غیر پرستاری به عنوان گروه کنترل پرداختند.یافته ها حاکی از
آن بود که پرستاران کارآزموده و بی تجربه هردو هراس از مرگ بیشتری نسبت به گروه کنترل داشتند.
همچنین اضطراب مرگ در پرستاران کارآزموده به طور معنی داری بیشتر از پرستاران بی تجربه بود.
مونی ،)2005(4در مطالعه ای به بررسی تاثیر آموزش مرگ بر کاهش میزان اضطراب مرگ در
نمونه ای از دانشجویان پرستاری پرداخت .یافته ها حاکی از آن بود که دانشجویان آموزش دیده در
مقایسه با گروه کنترل کاهش در اضطراب مرگ را نشان دادند.
روانشناسی جدید سعی دارد توجه خود را صرفاً به مشکالت روانی معطوف نسازد و بیشتر بر
جنبه های مثبت زندگی تاکید کند.همزمان با گسترش جنبش روان شناسی مثبت نگر 5در دهه اخیر
(سلیگمن،استین ،پارک و پیترسون 6 )2005 ،روی آوردن به کنش وریهای مثبت ،تجربه های مثبت
و نیرومندی های سازش یافته انسانی 7مانند  :خوش بینی  ،8شادکامی ،9شوخ طبعی 10و غیره به طور
فزآینده ای در حال گسترش است.خوش بینی یکی از خصوصیات مثبت انسان است که طی دو دهه
گذشته توجه ویژه ای را در روانشناسی و علوم اجتماعی به خود جلب کرده است .خوش بینی به مواردی
اشاره دارد که در آن معموال پیامدهای مثبت مورد انتظارند و این پیامدها به عنوان عوامل ثابت ،کلی و
درونی در نظر گرفته می شوند.خوشبینی و به طور کلی ،باورهای مثبت بر بیماری و سالمت روانی و
جسمانی انسان تاثیر زیادی می گذارند(پيترسون.)2000 ،
بالسی،)2008(11در مطالعه ای بر روی پرستاران نشان داد که پرستاران آموزش دیده در زمینه تقویت
هیجان در مقایسه با پرستارانی که چنین آموزشی را نگذراندند ،از خوش بینی باالتری برخوردارند.
1. Inci
2. Payne,Dean & Kalus
3. Chuenchen, Delben, Forston & Lewis
4. Mooney
5. positive psychology
6. Seligman, Steen , Park , Peterson
7. adaptive human strengths
8. optimism
9. happiness
10. humor
11. Balci
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لودانز،لبساک و لبساک،)2008(1در طی مطالعه ای روی پرستاران تمامی بخش های بیمارستان در
آمریکای غربی ،نشان دادند که همبستگی مثبت معنی داری میان خوش بینی و عملکرد پرستاران در
تمامی بخش های بیمارستان وجود دارد.
عبدالخالق ،)2006(2در مطالعه ای نشان داد که خوش بینی به طور منفی با اضطراب مرگ مرتبط است
در حالی که بدبینی رابطه مثبتی با اضطراب مرگ دارد.
در پژوهشی که توسط اسمائیل ،)2000(3انجام گرفت یافته ها حاکی از آن بود که رابطه مثبت و
معنی داری میان خوش بینی با تنهایی و اضطراب مرگ وجود دارد.
انواع مختلفی از الگوهای غلبه ای و مکانیزم های دفاعی برای انواع مختلف مرگ استفاده می شوند.
یکی از الگوهای غلبه ای شوخ طبعی است .طبق گفته فروید 4شوخ طبعی باالترین مکانیزم دفاعی است.
شوخ طبعی به عنوان راهی برای مواجه شدن با مشکالت زندگی مطرح است .یک مهارت بقا برای
فاصله گرفتن از یک مشکل(رایس.)2009،
شوخی فعالیت جهان شمول و به طور کلی مثبتی است که افراد متعلق به بافت های اجتماعی و
فرهنگی متفاوت در سراسر جهان آن را تجربه می کنند .این اصطالح به کیفیتی از عمل گفتار و نوشتار
اشاره دارد که موجب سرگرمی و تفریح می شود(مارتین.)2007 5
تاتانوبک ،)1996(6در مطالعه ای به بررسی تاثیر شوخ طبعی در پرستاران پرداخت.یافته های تحقیق
نشان داد که :الف) شوخ طبعی به پرستاران در کنار آمدن با شرایط دشوار و بیماران دشوار کمک
می کند .ب) شوخ طبعی باعث احساس پیوند میان پرستاران با بیماران و همچنین پرستاران می گردد .ج)
شوخ طبعی در پرستاران با تجربه بیش تر از پرستاران تازه کار می باشد.
در تحقیقی که توسط مادسلی و همکاران )2007(7انجام شد نتایج در مرحله اول نشان دادند که رابطه
منفی معنی داری میان میزان اضطراب ،و میزان شوخ طبعی در دانشجویان وجود دارد(.)0/32
ترولر )2003(8در تحقیق خود در رابطه با واکنش اعضاء خانواده در مقابل مرگ یکی از اعضا و
استفاده از شوخ طبعی دریافت که خانواده هایی که از شوخ طبعی استفاده کردند ،آرامش هیجانی،
کاهش در ناراحتی ،و کنار آمدن با مرگ اعضا را نشان دادند.
در پژوهشی دیگر ماگر ،)1990( 9طی تحقیقی برروی دانشجویان نشان داد که تعامل معني داری میان
اضطراب مرگ و شوخ طبعی وجود دارد.
1. Luthans,Lebsack & Lebsack
2. Abdel-khalek
3. Ismail
4. Freud
5. Martin
6. Tatano Beck
7.Mawdsely et al
8. Troller
9. Mager
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ریچمن ،)2006-2007( 1در خالل روان درمانی بر روی بیماران سالخورده ،میان شوخ طبعی و
اضطراب مرگ رابطه معنی دار پیدا کرد.
لذا با توجه به مطالب ارائه شده هدف این پژوهش این است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین
اضطراب مرگ ،خوش بینی و شوخ طبعی پرستاران زن بیمارستان گلستان اهواز تفاوت وجود دارد ؟
روش پژوهش

جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرستاران زن شاغل در  7بخش کلی اورژانس ،مراقبت های
ویژه،کلیه،جراحی،اعصاب و روان،اتاق عمل و داخلی و اطفال بیمارستان گلستان اهواز در سال 1389
بود.از این جامعه آماری  200نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.جهت انتخاب نمونه
ابتدا فهرست کلیه پرستاران از دفتر پرستاری بیمارستان گلستان اخذ و سپس به طور تصادفی آزمودنی ها
انتخاب شدند.تعداد نمونه به تفکیک بخش های بیمارستان به شرح زیر می باشد:
اورژانس 35:نفر ،مراقبت های ویژه 57:نفر،کلیه 26:نفر،جراحی 26:نفر،اعصاب و روان 8:نفر،داخلی
و اطفال 29:نفر.
ابزار اندازه گیری

مقیاس اضطراب مرگ کالت لستر :فرم ابتدایی این مقیاس توسط کالت-لستر ()1969طراحی شد .این
مقیاس ،حاوی  32پرسش است.در ایران برای اولین بار طی پژوهشی ،نادری و اسماعیلی(،)1387فرم
تجدید نظر شده این مقیاس را روی نمونه ای به جمع  200نفر از دانشجویان اجرا کردندکه ضریب اعتبار
آن از طریق همبسته کردن با مقیاس اضطراب مرگ تمپلر 0/57 3و در سطح معنی داری P=0/001
به دست آمد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه و بترتیب ضرایب  0/89و 0/68
به دست آمد .در پژوهش حاضر اعتباراین پرسشنامه از طریق همبسته کردن با مقیاس ترس از مرگ
تمپلرمحاسبه و ضریب  0/40در سطح معنی داری  p <0/01به دست آمد و پایایی آن نیز به دو روش
آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه و به ترتیب ضرایب  0/78و  0/50حاصل شد.
پرسشنامه خوش بینی(:4)ASQاینپرسشنامهیکمقیاسخودگزارشیاستکهتوسطپیترسونوهمکاران
 ،1982(5به نقل از موحد ،)1382،تهیه و تدوین گردیده و توسط شهنی ییالق ،موحد و شکرکن()1383
به فارسی برگردانده شده است .در مطالعات پیترسون و همکاران (1982به نقل از موحد )1382،ضریب
پایایی این آزمون بین  0/ 44تا 0/ 69متغیر بود.شهنی ییالق و همکاران ( )1383ضرایب پایایی این
2

1. Richman
2. Collet- Lester-Fear of Death Style
3. Templer
4. Attributional Style Questionaire
5. Peterson & et al
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پرســــشنامه را به روش های آلفای کرونباخ ،اسپیرمن-براون 1و گاتمن 2به ترتیب برابر0 /067 ،0/75
و 0 /67بدست آورد.در تحقیق حاضر اعتبار این آزمون از طریق همبسته کردن نمره های آن با پرسشنامه
امیدواری میلر 3محاسبه و ضریب اعتبار به دست آمده  0/30و در سطح p≤0/04معني دار می باشد.
پایایی پرسشنامه خوشبینی  ASQبه دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه و به ترتیب ضرایب
0/88و 0/88به دست آمد.
4
مقیاس شوخ طبعی مارتین و لفکورت :این مقیاس شامل  7سوال می باشد که به وسیله مارتین و لفکورت
در سال  1983معرفی شد .اعتبار این آزمون توسط گلستانه و جایروند( ،)1380بر روی صد نفر از
دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز اعتباریابی شد که نتایج به دست آمده کامال رضایت بخش بود.
همچنین محققان مذکور با استفاده از روش بازآزمایی ،پایایی این آزمون را مورد بررسی قرار دادند که
ضریب پایایی به دست آمده برابر 0/64بود که از نظر روان سنجی در حد قابل قبول است.در پژوهش
حاضر برای تعیین اعتبار این پرسشنامه نمره کل این آزمون بانمره آزمون شادکامی آکسفورد همبسته
شد که ضریب 0/30در سطح معني داری  p≤ 0/05به دست آمد.پایایی این پرسشنامه به روش آلفای
کرونباخ محاسبه شد که ضریب  0/21به دست آمد.
يافتههاي پژوهش
جدول شماره  .1ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها از لحاظ وضعیت تاهل،سابقه کاری و نوبت کاری
وضعیتتاهل
فراوانی

درصد

وضعیت نوبت کاری

سابقه کاری بر حسب سال

متاهل

مجرد

بیشتر از  10سال

10سال

٥سال

کمتر از  3سال

چرخشی

ثابت

111

89

51

10

75

45

152

48

55/5

44/5

25/5

14/5

37/5

22/5

76

24

طبق یافته های مربوط به جدول شماره ،1فراوانی آزمودنی های متاهل 118نفر است که بیشتر ازفراوانی
آزمودنی های مجرد( 89نفر) ،می باشد.همچنین ،فراوانی آزمودنی هایی که دارای سابقه کاری کمتر از
سه سال هستند  45نفر می باشد،آزمودنی هایی که دارای سابقه کاری  5و  10و بیشتر از  10سال هستند
به ترتیب  29 ،75و  51نفر می باشد .بر اساس جدول مذکور ،فراوانی آزمودنی ها در شیفت چرخشی
 152نفر و باالتر از فراوانی آزمودنی ها در شیفت ثابت 48 ،نفر می باشد.
1. Spirman- Brown
2. Guttman
3. Miller
4. Martin & Lefcourt
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فرضیههای پژوهش

 )1بین اضطراب مرگ پرستاران زن بخش های مختلف بیمارستان تفاوت وجود دارد.
 )2بین خوش بینی پرستاران زن بخش های مختلف بیمارستان تفاوت وجود دارد.
 )3بین شوخ طبعی پرستاران زن بخش های مختلف بیمارستان تفاوت وجود دارد.
جدول شماره .2نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات اضطراب مرگ،
خوش بینی و شوخ طبعی پرستاران زن شاغل در بخش های مختلف بیمارستانی
DF

DF

فرضيه

خطا
712

1/24
1/24

0/20
0/20
0/01

F

سطح معني داري
0/20

نام آزمون

مقدار

آزمون اثر پياليي

0/16

24

آزمون المبداي ويلكز

0/85

24

611

آزمون اثر هتلينگ

0/17

24

694

1/24

آزمون بزرگترين ريشه روي

0/10

6

178

2/84

همان طوري كه درجدول شماره 2مشـــاهده می شود سطوح معني داري یکی از آزمون ها ،بيانگر
آن است كه بين پرستاران زن شاغل در بخش های مختلف بیمارستانی حداقل از لحاظ يكي از متغيرهاي
اضطراب مرگ،خوش بینی وشوخ طبعی تفاوت معني داري وجود دارد.
جدول شماره  .3نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ نمرات اضطراب مرگ،خوش بینی
و شوخ طبعی پرستاران زن شاغل در بخش های مختلف بیمارستانی
متغيرها

مجموعمجذورات درجه آزادي ميانگينمجذورات

F

سطح معني داري()p

اضطراب مرگ

73/33

6

29 /55

20/2

0/046

خوش بيني

5726/50

6

954/42

1/74

0/11

شوخ طبعی

30

6

5

0/73

0/63

همانطوری که در جدول شماره  3مالحظه می شود بین پرستاران شاغل در بخش های مختلف
بیمارستان از لحاظ اضطراب مرگ تفاوت معنی داری مشاهده می شود .به عبارتی دیگر پرستاران زن
شاغل در بخش های مختلف بیمارستانی ( F =20/2و  ) p≤0/046از لحاظ اضطراب مرگ تفاوت
معنی داری با همدیگر دارند ،لیکن از لحاظ سایر متغیرها تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود.
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جدول شماره . 4نتایج آزمون تعقیبی شفه و حداقل تفاوت معنادار
یا  LSDبرای مقایسه میانگین نمرات اضطراب مرگ پرستاران زن
شاغل در بخش های مختلف بیمارستان
بخش

میانگین

1

1

اورژانس

121/94

2

مراقبت های ویژه

131/78

✓

3

کلیه

132/20

✓

4

جراحی

131

✓

5

اعصاب و روان

123/30

6

اتاق عمل

135/88

✓

7

داخلی و اطفال

130/37

✓

2

3

4

✓

✓

✓

5

6

7

✓

✓

همان طور که در جدول شماره 4مشخص شده است بین پرستاران بخش اورژانس با پرستاران
بخش های مراقبت های ویژه ،کلیه ،جراحی ،اتاق عمل و داخلی و اطفال از لحاظ اضطراب مرگ
تفاوت معنی داری به دست آمده است .به بیان دیگر با توجه به میانگین های پرستاران زن بخش
اورژانس در اضطراب مرگ ،بخش اورژانس از اضطراب مرگ کمتری برخوردارند .این در حالی
است که پرستاران اتاق عمل بیشترین میانگین نمرات اضطراب مرگ را به خود اختصاص داده اند.
بحث و نتیجه گیری

طبق جدول شماره  3مشاهده شد که بین پرستاران زن بخش های مختلف بیمارستان از لحاظ اضطراب
مرگ تفاوت معنی داری وجود دارد( F =2/20و ) p≤0/046بنابراین فرضیه اول پژوهش تایید گردید.این
یافته با تحقیقات اینسی(،)2009پاین و همکاران(،)1998چوچن و همکاران( )2006و مونی( )2005همخوانی
دارد.البته قابل ذکر است با مروری که بر منابع صورت گرفت آشکار گردید که مطالعه حاضردر ایران تا
كنون انجام نشده و آماری در این زمینه در دسترس نیست .از دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که پرستاران
بخش اورژانس در مقایسه با سایر بخش ها از اضطراب مرگ کمتری برخوردارند درحالی که پرستاران اتاق
عمل ،بیشترین اضطراب مرگ را تجربه می کنند.پرستاران به خاطر ماهیت شغلی خود بیش از سایر افراد با
بیماران بدحال و روبه مرگ و خانواده او ارتباط برقرار می کنند .هرچند تکرار وقوع این مسئله برخورد با آن
را راحت تر نمی کند .مراقبت از بیمار،آرامش و تسلی دادن به او و خانواده اش از دشوارترین مراقبت های
پرستاری هستند.چون پرستاران ارتباط نزدیک با بیماران در معرض مرگ و اعضای خانواده آنها دارند ،این
بدان معنی است که آنها در موضع دفاع از حیات بیمار قرار دارند .در این رابطه چنین به نظر می رسد که
فعالیت در اتاق عمل و سرو کار داشتن با جان بیمار به دلیل حساسیت فوق العاده و استرس و فشار روانی که
بر اعضاء تیم پزشکی بخصوص پرستاران وارد می شود بیش از سایر بخش ها می تواند زمینه ساز اضطراب از
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جمله اضطراب مرگ باشد.نگرش تیم بهداشتی از جمله پرستاران نسبت به مرگ از زندگی و شرایط شغلی
و فردی آنان نشأت می گیرد و تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند :حوزه فعالیت آنان،سن،جنس،مذهب و
تجارب قبلی از مرگ و بیماری می باشد .بنابراین پرستاران که نقش محوری را در سیستم بهداشتی-درمانی
به عهده دارند،باید اطالعات و دانش خود را در زمینه مرگ و راه های سازگاری و تطابق با چنین بحران هایی
ارتقاء دهند .همچنین طبق جدول شماره  3مشاهده شد که بین پرستاران زن بخش های مختلف از لحاظ
خوش بینی تفاوت معنی داری وجود نداشت ( p≤11و  ) F =1 /74بنابراین فرضیه دوم پژوهش تایید نشد.
نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های پیشین همچون بالسی ( ،)2008لودانز ،لبساک و لبساک ()2008
همخوانی نداشت .همچنین بین پرستاران بخش های مختلف از لـــحاظ شـوخ طبعی تفاوت معنی داری
به دست نیامد( p≤0/ 63و ) F =0/73بنابراین فرضیه دوم مورد تایید قرار نگرفت .نتایج حاصل از این فرضیه
با یافته های پیشین نظیر تاتانوبک ( )1996همخوانی نداشت.فشارهاي اجتماعي ناشي از جو سازمان يا اداره،
آموزش هاي خاص كه براي برقراري ارتباط با بيماران و ساير مراجعه كنندگان وجود دارد و ضوابط و
مقررات حاكم بر يك محيط اجتماعي می تواند در بروز اين خصوصيات و ويژگي ها موثر باشد،بيمارستان نيز از
اين قاعده مستثني نيست و از اين رو از لحاظ خوش بيني و شوخ طبعي بين پرستاران تفاوتي مالحظه نشد.اين قبيل
فشارهاي ناشي از محيط كاري سبب می شود چنين رفتارهايي در همه ي پرستاران و در همه ي بخش ها يكسان
باشد.قابل ذکر است که در زمینه متغیرهای مذکور در جامعه پرستاران ،تحقیقات منسجمی در داخل و خارج از
کشور صورت نگرفته و از این رو یافته های به دست آمده می تواند زمینه ساز تحقیقات گسترده تر باشند.
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