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تاريخ دريافت مقاله1395/2/17 :
چکیده
مقدمــه :کیفیــت زندگــی یــک مفهــوم چندبعــدی اســت کــه عوامــل مهــم و متعــددی نظیــر وضعیــت جســمی
تاريخ پذيرش مقاله1394/10/22 :
و روانــی بــر آن تأثیــر میگــذارد .از ســویی اســترس شــغلی نیــز یکــی از عوامــل اساســی در کاهــش بهــرهوری
در ســازمانها اســت .مطالعــه حاضــر باهــدف بررســی کیفیــت زندگــی و ارتبــاط آن بــا اســترس شــغلی در
واژگان کلیدی:
پرســتاران شــاغل در بیمارســتانهای شــهر ســاری در ســال  1394انجــام شــد.
کیفیت زندگی
روش کار :مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی تحلیلــی بــود کــه بــر روی  940نفــر از پرســتاران شــاغل در کلیــه
استرس شغلی
بیمارســتانهای شــهر ســاری ،بــه روش سرشــماری انجــام شــد .گــردآوری دادههــای مطالعــه بــا اســتفاده
پرستاران
از پرســشنامه کیفیــت زندگــی  36ســؤالی و اســترس شــغلی )HSE (Health and Safety Executive
اســتاندارد انجــام گردیــد .تجزیــهو تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از آزمونهــای آنالیــز واریانــس ،تــی تســت،
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون خطــی توســط نســخه  18نرمافــزار  SPSSصــورت گرفــت.
ایران محفوظ است.
یافتههــا :اکثریــت واحدهــای موردپژوهــش بــا فراوانــی  62/2درصــد دارای کیفیــت زندگــی متوســطی بودنــد.
همچنیــن میانگیــن و انحــراف معیــار کلــی اســترس شــغلی  115/02 ± 20/94بــرآورد شــد کــه نشــاندهنده
اســترس زیــاد در پرســتاران بــود .بیــن بعــد کلــی ســامت جســمی و ســامت روانــی بــا تمــام ابعــاد اســترس
شــغلی بهاســتثنای خــرده مقیــاس کنتــرل و حمایــت مســئولین ارتبــاط معنــیداری وجــود داشــت (0/05
> .)Pهمچنیــن بیــن جنــس و نظــام کاری باکیفیــت زندگــی و نیــز بیــن ســن ،ســابقه ،وضعیــت تأهــل و نظــام
کاری بــا اســترس شــغلی افــراد ارتبــاط معنـیدار آمــاری وجــود داشــت (.)P> 0/05
نتیجهگیــری :یافتههــا نشــان داد افزایــش اســترس شــغلی پرســتاران بــر برخــی از ابعــاد کیفیــت زندگــی
آنــان تأثیــر منفــی میگــذارد .لــذا میبایســت مدیــران پرســتاری بــا آگاهــی از نتایــج ایــن پژوهــش ،بــا
برقــراری ارتبــاط صحیــح بــا پرســتاران و حمایــت آنــان در جهــت کاهــش نیازهــای فیزیکــی ،فشــارهای
روانشــناختی و مشــارکت کارکنــان در تصمیمگیریهــا در جهــت کاهــش اســترس شــغلی عمــل نماینــد کــه
متعاقبــاً ســبب افزایــش کیفیــت کاری و کیفیــت زندگــی پرســتاران میگــردد.

مقدمه

پرســتاران یکــی از مهمتریــن ارکان بخــش درمــان هســتند کــه
بــا توجــه بــه وضعیــت شــغلی ،مســئول وظایــف مهمــی از قبیــل
مراقبتهــای روحــی و روانــی و نیــز فیزیکــی بیمــار میباشــند
کــه فعالیتهــای فــوق در صــورت عــدم رعایــت اصــول ایمنــی
و نیــز آرامــش و رفــاه کاری ،در بــروز اختــاالت جســمانی و
روحــی ایــن قشــر نقــش بســزایی دارد [ .]1در خصــوص

آســیبهای فیزیکــی ناشــی از کار ،آمــار حاصــل از مطالعــه
بــر روی پرســتاران ایرانــی در ســال  ،2014نشــان میدهــد
تقریبــاً یکچهــارم افــراد از دردهــای جســمانی مرتبــط بــاکار
ازجملــه درد کمــر رنــج میبرنــد و از هــر ســه نفــر یــک نفــر
دچــار کمردردهــای مرتبــط بــاکار میگــردد [ .]2همچنیــن 7/4
درصــد پرســتاران در هــر هفتــه بــه علــت خســتگی روحــی یــا
ناتوانــی فیزیکــی ناشــی از کار غیبــت میکننــد کــه  80درصــد
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بیشــتر از ســایر گروههــای حرف ـهای اســت [ ]3و ایــن عوامــل
باکیفیــت زندگــی آنــان در ارتبــاط بــوده و میتوانــد موجــب
اخــال در امــور زندگــی ایشــان گــردد [ .]4در صــورت مزمــن
شــدن ایــن اختــاالت ،مشــكالت اجتماعــي ،شــخصي ،اقتصادي
و روانــي بیشــماری بــراي فــرد بــه وجــود آمــده و میتوانــد
باعــث ايجــاد مشــكالت جنســي و نيــز افــت عملكــرد در فــرد
شــود [ ]5و كيفيــت زندگــي فــرد را دچــار اختــال جــدي نمايد
[ .]6از ســویی کیفیــت زندگــی یــک مفهــوم چندبعــدی اســت
کــه عوامــل مهــم و متعــددی نظیــر وضعیــت جســمی ،روانــی،
عقیــده فــردی و ارتباطــات اجتماعــی بــر آن تأثیــر دارد [.]7
یکــی از عوامــل مؤثــر در کیفیــت زندگــی شــغل میباشــد [.]8
وجــود محرکهــای فیزیکــی ،روانــی و اجتماعــی در محیــط
کار از عوامــل تنیدگــی بهحســاب میآینــد و اســترسها و
فشــارها بــر رفــاه فیزیکــی و روحی-روانــی اثــر نامطلــوب دارنــد
[ .]9از ســوی دیگــر بعضــی از مشــاغل بــا تنیدگیهــای زیــادی
همــراه بــوده و ایــن مســئله معلــول ماهیــت آن مســئولیتهای
اینگونــه مشــاغل میباشــد [ .]10درگاهــی و همــکاران
در مطالعــه خــود نشــان دادنــد دوســوم پرســتاران از کیفیــت
زندگــی خــود رضایــت نداشــتند و بیشــترین میــزان نارضایتــی
آنــان بــه نیازهــای اولیــه و پایــه زندگــی کاری و وجــود اســترس
در محیطهــای کار بــود کــه بــر زندگــی و امــور شــخصی آنــان
تأثیــر میگذاشــت [ .]11لــذا بــا توجــه بــه اجتنابناپذیــر بــودن
برخــى از عوامــل در حرفــه پرســتارى ،لــزوم پيشــگيرى از آثــار
روانــى و رفتــارى در جهــت بهبــود كيفيــت زندگــى و آمــوزش
روشهــاى مقابلــهای ازجملــه وظايــف مديــران ســازمانهاى
خدمــات بهداشــتى درمانــى میباشــد [ .]12بنابرایــن از عوامــل
مهمــی کــه در کیفیــت زندگــی پرســتاران میتوانــد اثــر ســوئی
داشــته باشــد ،تنــش شــغلی اســت کــه باعــث کاهــش رضایــت
شــغلی و تعهــد ســازمانی میگــردد [ .]13از ســویی رســالت
حرفــه پرســتاران ،ارائــه مراقبتهــای بالینــی بــا بهتریــن شــکل
ممکــن بــه بیمــاران اســت [ .]14کارایــی و بهبــود عملکــرد آنان
درنتیجــه رضایــت شــغلی و افــت خدمترســانی بــه دنبــال
نبــودن شــاخصهای ســامت روان و متعاقــب آن اســترس
شــغلی حاصــل مــی شــود [ .]15بهرامــی و همــکاران محیط کار
و بیمارســتان را در ایجــاد اســترس شــغلی و مشــکالت فیزیکــی
و روانــی در کارکنــان و بخصــوص پرســتاران مؤثــر گــزارش
کردهانــد [ ]16و غــام نــژاد نیــز ضمــن اذعــان بــه ایــن مســئله،
تأکیــد نمــوده کــه ایــن مشــکالت میتوانــد ســبب ایجــاد
اخــال در زندگــی شــخصی فــرد گــردد [ .]17توصیــف تأثیــرات
ســطوح مختلــف اســترس شــغلی بــر پیامدهایــی ماننــد ســطح
کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامت و انتخــاب راهبردهــای

پیشــگیرانه مهــم اســت [ .]19 ,18مطالعــات اندکــی بهطــور
گســترده بــه بررســی عوامــل خطــر روانــی اجتماعــی مرتبــط
باکیفیــت زندگــی و اســترس شــغلی در پرســتاران پرداختهانــد
و میبایســت ایــن مــوارد در ایــن گــروه عمیقتــر موردمطالعــه
قــرار گیــرد [ .]20بــا توجــه بــه پایــگاه دادههــای در دســترس
مطالعـهای بــا عنــوان کیفیــت زندگــی و ارتبــاط آن بــا اســترس
شــغلی در پرســتاران موجــود نبــوده و لــذا بیشــتر کیفیــت
زندگــی در پرســتاران را در ســطح متوســط بیــان نمودنــد
[ ]23-21و مــروری بــر متــون نیــز حاکــی از وجــود اســترس
شــغلی متوســط در پرســتاران اســت [ ]25 ,24 ,11بــر ایــن
قیــاس ،چــون یکــی از مؤلفههــای کیفیــت زندگــی ،ســامت
روان میباشــد ایــن مطالعــه بــا فــرض اثرگــذاری معنــیدار
اســترس شــغلی بــر ســطح کیفیــت زندگــی طراحــی شــد.
بنابرایــن بــا عنایــت بــه اینکــه ســطح کیفیــت زندگی پرســتاران
در عملکــرد آنــان در محیــط کار بســیار مهــم بــوده و در ســطح
خدمترســانی بــه بیمــاران و سیســتم درمانــی نقــش اصلــی را
ایفــا میکنــد و از ســویی وجــود محرکهــای تنـشزای فــراوان
در محیــط کار پرســتاری ،لــذا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه نتایــج
حاصــل از ایــن مطالعــه بتوانــد بســتر الزم بــرای ارزیابــی ابعــاد
کیفیــت زندگــی و اســترس شــغلی و شناســایی عوامــل خطــر
روانــی اجتماعــی و برنامهریــزی بــرای مداخــات پیشــگیرانه
بــرای طراحــی مجــدد شــغل پرســتاری جهــت افزایــش کارایــی
و اثربخشــی فعالیتهــای پرســتاران بیمارســتانها ،کمــک بــه
مدیــران و تصمیــم ســازان امــر ســامت را فراهــم نمایــد .لــذا
ایــن مطالعــه باهــدف بررســی کیفیــت زندگــی و ارتبــاط آن بــا
اســترس شــغلی در بیــن پرســتاران شــاغل در بیمارســتانهای
شــهر ســاری در ســال  1394انجــام شــد.
روشکار

مطالعــه حاضــر توصیفــی تحلیلــی بــوده کــه در بیــن  940نفــر
از پرســتاران شــاغل در بیمارســتانهای ســطح شــهر ســاری در
ســال  1394انجــام پذیرفــت .جامعــه پژوهــش مطالعــه حاضــر
را کلیــه پرســتارانی کــه در تمامــی بیمارســتانهای ســطح
شــهر اعــم از دولتــی و خصوصــی بودنــد تشــکیل م ـیداد کــه
جمعـاً  8بیمارســتان بــود کــه بــه روش نمونهگیــری سرشــماری
انجــام شــد .معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل پرســتار بــودن،
داشــتن حداقــل یــک ســال ســابقه کاری ،عــدم داشــتن شــغل
دوم بــود .داشــتن تجربــه اســترس شــدید و حــاد در  6مــاه
گذشــته (همچــون فــوت ناگهانــی نزدیــکان) و عــدم تمایــل
بــه همــکاری ،معیارهــای خــروج از مطالعــه را تشــکیل دادنــد.
بــود جهــت جم ـعآوری دادههــا از ســه پرسشــنامه مشــخصات
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فــردی ،پرسشــنامه کیفیــت زندگــی  36ســؤالی و پرسشــنامه
اســترس شــغلی  )Health and Safety Executive( HSEنســخه
 7اســتفاده شــد .پرسشــنامه دموگرافیــک شــامل ســؤاالتی
درزمینــه ی ســن ،جنــس ،وضعیــت تأهــل ،وضعیــت تحصیلــی،
ســابقه کار ،شــاخص تــوده بدنــی ()BMI: Body Mass Index
و نظــام کاری بــود .پرسشــنامه کیفیــت زندگــی  36-SFدارای 36
ســؤال در هشــت خــرده مقیــاس جزئــی بــوده کــه در دو مقیاس
کلــی ســامت جســمی و ســامت روان طبقهبندیشــده
اســت ،بــه عبارتــی ســامت جســمی از مجمــوع ســؤاالت خــرده
مقیاسهــای عملکــرد فیزیکــی بــا  10ســؤال ،محدودیــت
جســمی بــا  4ســؤال ،درد جســمی بــا  2ســؤال و ســامت
عمومــی بــا  5ســؤال تشکیلشــده اســت و ســامت روان نیــز
متشــکل از مجمــوع ســؤاالت خــرده مقیاسهــای عملکــرد
اجتماعــی بــا  2ســؤال ،مشــکالت روحــی بــا  3ســؤال ،ســامت
روان بــا  5ســؤال و نشــاط بــا  4ســؤال میباشــد .همچنیــن
یــک ســؤال دیگــر بهطــور منفــرد تغییــر در وضعیــت ســامتی
فــرد را طــی دورهای بررســی مینمایــد .امتیازهــای هــر مقیــاس
از صفرتــا  100متغیــر اســت کــه صفــر بدتریــن و  100بهتریــن
وضعیــت را در مقیــاس موردنظــر گــزارش میکنــد [ .]9ایــن
پرسشــنامه توســط منتظــری و همــکاران در ســال  1385بــر
روی جمعیــت ســالم بــاالی  15ســؤال شــهر تهــران تعییــن
اعتبــار شــده و ضریــب آلفــای کــرون بــاخ  0/77تــا 0/90
گزارششــده اســت [ .]26پرسشــنامه  35 HSEســؤالی نیــز
در هفــت خــرده مقیــاس [ -1 :]27نقــش (درک درســتکاری
کارکنــان از ســازمان مــورد خدمــت خــود) بــا  5ســؤال (ســؤاالت
 -2 ،)17 ،13 ،11 ،4 ،1ارتبــاط (افزایــش تمریــن و خصوصیــت
مثبــت جهــت افزایــش ارتباطــات جمعــی و کاهــش کشــمکش
و درگیــری در محیــط کار) بــا  4ســؤال (ســؤاالت ،21 ،14 ،5
 -3 ،)34حمایــت مســئولین (میــزان حمایتــی کــه فرد از ســوی
مدیریــت و نهــاد خدمتــی خــود دریافــت میکنــد) بــا  5ســؤال
(ســؤاالت  -4 ،)35 ،33 ،29 ،23 ،8حمایــت همــکاران (میــزان
حمایتــی کــه فــرد از ســوی همــکاران خــود دریافــت میکنــد)
بــا  4ســؤال ( ســؤاالت  -5 ،)31 ،24 ،27 ،7کنتــرل (اینکــه تــا
چــه انــدازه میتــوان گفــت کــه یــک فــرد در مســیر انجــام
کارهــای خــود میباشــد) بــا  6ســؤال (ســؤاالت ،15 ،10 ،30
 -6 ،)2 ،25 ،19تقاضــا (شــامل موضوعاتــی ماننــد بــارکاری،
خصوصیــات و محیط کاری) با  8ســؤال (ســؤاالت ،12 ،9 ،6 ،18
 )22 ،20 ،3 ،16و  -7تغییــرات (نحــوه ســازماندهی و تغییــرات
نیروهــای یــک ســازمان) بــا  3ســؤال (ســؤاالت )26 ،28 ،32
تشکیلشــده اســت .در ایــن پرسشــنامه هرکــدام از مقیاسهــا
از  1تــا  5نمــره دهــی میشــوند کــه در آن  1حالــت مطلــوب و
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 5حالــت پراســترس و نامطلــوب اســت کــه بــا توجــه بــه نمــره
کلــی اســترس )0-35( ،بهعنــوان اســترس مطلــوب ،نمــره (-70
 )35اســترس کــم ،نمــره ( )70-105اســترس متوســط ،نمــره
( )105-140اســترس زیــاد و نمــره ( )140-175بهعنــوان
نامطلــوب در نظــر گرفتــه مــیشــود [ .]28ازجملــه مزایــای
ایــن پرسشــنامه میتــوان بــه مطالعــات متنــوع بــرای حصــول
روایــی محتــوی پرسشــنامه و نیــز حیطههــای متنــوع و تعــداد
ســؤاالت کــم ایــن پرسشــنامه در مقابــل پرسشــنامههای رقیــب
آن اشــاره کــرد [ .]29اعتبــار پرسشــنامه توســط آزاد مرزآبــادی
و همــکاران ( )1391موردبررســی قــرار گرفــت و بــا اســتفاده از
ارزیابــی ثبــات داخلــی حیطههــای چنــد ســؤالی تعییــن شــد.
ضریــب آلفــای کــرون بــاخ برابــر بــا  0/78بــود کــه بــر اعتبــار
مطلــوب ایــن پرسشــنامه داللــت دارد [ .]28پژوهشــگر پــس از
اخــذ مجــوز از دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران و ارائــه آن بــه
بیمارســتانهای شــهر ســاری در طــول روزهــای هفتــه (شــنبه
تــا پنجشــنبه) و دو شــیفت کاری صبــح و عصــر بهمنظــور
دسترســی بــه تمــام کارکنــان بــه بیمارســتانها مراجعــه و پــس
از بيــان اهــداف مطالعــه بهصــورت فــردی و اخــذ رضایتنامــه از
آنهــا ،پرسشــنامه در اختیــار پرســتاران قــرار داده میشــد و بــا
صــرف مدتزمــان الزم کــه متناســب بــا درخواســت پرســتار بــا
توجــه بــه حجــم کاری و ســرعت در پاس ـخدهی بــود (بهطــور
میانگیــن یــک ســاعت) ،پرسشــنامهها توســط خــود شــخص
پرســتار تکمیــل و درنهایــت توســط پژوهشــگر جمــعآوری
میشــد .جهــت آنالیــز دادههــا از نســخه  18نرمافــزار SPSS
بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و آزمونهــای آنالیــز واریانــس،
تــی تســت ،ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون خطی در
ســطح معنـیداری  0/05اســتفاده گردیــد .همچنیــن بهمنظــور
بررســی پیشفــرض نرمــال بــودن دادههــا و نیــز تعدیــل اثــر
متغیرهــای مخدوشکنندههــا بــر روی متغیرهــای اصلــی،
بــه ترتیــب از آزمونهــای کولموگروف-اســمیرونف و Partial
 Correlationاســتفاده شــد.
یافتهها

میانگیــن ســنی پرســتاران شــرکتکننده در پژوهــش ± 8/07
 33/7ســال و متوســط ســابقه خدمــت آنــان  9 ± 5/6ســال بــود.
همچنیــن متوســط شــاخص تــوده بدنــی واحدهــای موردمطالعه
 25 ± 4/7بــرآورد شــد .توزیــع فراوانــی مشــخصات جمعیــت
شــناختی واحدهــای موردپژوهــش در جــدول شــماره  1نشــان
دادهشــده اســت .نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه  13/8درصــد
واحدهــای موردپژوهــش دارای کیفیــت زندگــی مطلــوب62/2 ،
درصــد کیفیــت زندگــی متوســط و  24درصــد دارای کیفیــت
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زندگــی نامطلــوب بودنــد .واحدهــای موردپژوهــش در خــرده
مقیــاس نشــاط بــا میانگیــن و انحــراف معیــار 53/54 ± 19/28
دارای کمتریــن نمــره و در خــرده مقیــاس عملکــرد جســمی بــا
میانگیــن و انحــراف معیــار  74/88 ± 27/48دارای بیشــترین
نمــره بودنــد (جــدول  .)2بــا اســتفاده از آزمــون کولموگــروف-
اســمیرونف نرمــال بــودن دادههــا بــا  ≥ P 0/05بــه اثبات رســید.
نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه تفــاوت معنـیداری بیــن کیفیــت
زندگــی در میــان جنــس مــرد و زن وجــود دارد بهطوریکــه
مــردان از کیفیــت زندگــی باالتــری برخــوردار بودنــد و ایــن در
حالــی اســت کــه کیفیــت زندگــی در بعــد روحــی نســبت بــه
بعــد جســمی بهطــور معنــیداری در خصــوص متغیــر نظــام
کاری باالتــر بــوده اســت ( )P < 0/05بهگونـهای کــه پرســتاران
بــا نظــام کاری ثابــت نســبت بــه شــیفت در گــردش کیفیــت
روحــی مطلوبتــری داشــتند .در خصــوص ارتبــاط شــاخص
تــوده بدنــی باکیفیــت زندگــی ( )P = 0/034،r = -0/34نیــز
ارتبــاط معنــیداری مشــاهده شــد .بهمنظــور تعدیــل اثــر
متغیرهــای مخدوشکنندههــا بــر کیفیــت زندگــی ،از آزمــون
 Partial Correlationاســتفاده شــد و نتایــج حاکــی از عدمتغییــر
در متغیــر اصلــی بــود .نتایــج مطالعــه نشــان داد میانگیــن
و انحــراف معیــار نمــره کل اســترس شــغلی در هفــت خــرده
مقیــاس  115/02 ± 20/94میباشــد .خــرده مقیــاس ارتبــاط
بــا میانگیــن و انحــراف معیــار  10/9 ± 3/46کمتریــن مقــدار و
خــرده مقیــاس تقاضــا بــا میانگیــن و انحــراف معیــار ± 10/33
 27/3دارای بیشــترین نمــره بودنــد (جــدول  .)2درصــد فراوانــی
افــراد موردمطالعــه بــر اســاس خــرده مقیاسهــای اســترس
شــغلی در تصویــر  1نشــان دادهشــده اســت .نتایــج مطالعــه،
همبســتگی معنـیدار معکوســی بیــن ســن بــا اســترس شــغلی
نشــان داد ،بهگونــهای کــه بــا افزایــش ســن اســترس شــغلی
کاهــش پیــدا میکــرد ( .)P = 0/008 ،r = -0/87همچنیــن
بیــن نمــره کل اســترس باســابقه رابطــه معکــوس (= -0/95
 )P = 0/004 ،rو بــا تعــداد شــیفت رابطــه مســتقیم (= +0/8
 ) P> 0/001 ،rو نیــز بیــن نمــره کل اســترس و وضعیــت تأهــل
( )0/036ارتبــاط معن ـیداری مشــاهده شــد بهگون ـهای کــه در
افــراد مجــرد بــا میانگیــن و انحــراف معیــار ()117/5 ± 20/7
نســبت بــه متأهــل ( )114/2 ± 22/9اســترس بیشــتر بــود و
درنهایــت افــرادی کــه دارای نظــام کاری شــیفت در گــردش
بــا میانگیــن و انحــراف معیــار ( )115/7 ± 22بودنــد ،نســبت
بــه شــیفت ثابــت ( )112/4 ± 15/7ســطح اســترس شــغلی
بیشــتری را گــزارش نمودنــد ( .)P = 0/018بــرای بررســی ارتباط
بیــن کیفیــت زندگــی بــا شــاخصهای اســترس شــغلی از آزمون
آمــاری همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد .نتایــج آزمون نشــان

داد بیــن بعــد کلــی ســامت جســمی از کیفیــت زندگــی بــا
تمــام ابعــاد اســترس شــغلی بهاســتثنای کنتــرل و نیــز بعــد
کلــی ســامت روان از کیفیــت زندگــی بــا تمــام ابعــاد اســترس
شــغلی بهاســتثنای خــرده مقیــاس حمایــت مســئولین ارتبــاط
معنــیداری وجــود داشــت (( )P < 0/05جــدول .)3
جدول  :1توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی در پرستاران شاغل
در بیمارستانهای شهر ساری در سال )n = 940( 1394
خصوصیات جمعیت شناختی

تعداد

درصد

جنس
مرد

248

26/4

زن

692

73/6

وضعیت تأهل
متأهل

223

23/7

مجرد

717

76/7

وضعیت تحصیلی
96

10/2

کاردان
کارشناس

796

84/7

کارشناسی ارشد

48

5/1

نظام کاری
شیفت در گردش

745

79/3

ثابت

195

20/7

جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد کیفیت زندگی و استرس
شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر ساری در سال
)n = 940(1394
ابعاد

Mean±SD

کیفیت زندگی
محدودیت جسمی

65/53 ± 29/06

مشکالت روحی

74/88 ± 27/48

نشاط

53/54 ± 19/28

سالمت روان

61/38 ± 18/58

عملکرد اجتماعی

57/46 ± 22/32

استرس شغلی
درد جسمی

57/46 ± 22/32

سالمت عمومی

54/28 ± 19/40

عملکرد فیزیکی

69/37 ± 26/37

نقش

20 ± 3/96

ارتباط

10/9 ± 3/46

حمایت مسئولین

15/5 ± 3/4

حمایت همکاران

13/37 ± 3/5

کنترل

15/3 ± 3/78

تقاضا

27/3 ± 10/33

تغییرات

9/15 ± 2/66
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جدول  :3ضریب همبستگی ابعاد کیفیت زندگی و استرس شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر ساری در سال )n= 940( 1394
تغییرات Adjusted R2
تقاضا
کنترل
حمایت حمایت همکاران
ارتباط
نقش
استرس شغلی
مسئولین
کیفیت زندگی
عملکرد جسمی

-0/01

**-0/33

-0/14

**0/094

**-0/164

**-0/172

-0/009

0/142

مشکالت جسمی

0/221

-0/182

**

0/101

0/192

0/042

*

-0/078

**

0/16

0/066

مشکالت روحی

0/187

-0/252

-0/027

**

0/124

-0/07

**

-0/107

-0/045

0/149

نشاط

-0/06

**-0/096

**0/102

**0/182

**0/182

**-0/113

**0/215

0/085

سالمت روحی

0/035

-0/229

-0/019

-0/18

*

0/072

-0/282

0/137

0/089

عملکرد اجتماعی

*

0/074

**

-0/214

0/057

0/186

0/039

-0/298

0/195

0/039

سالمت عمومی

0/003

**-0/246

**0/124

**0/231

0/05

**-0/301

**0/237

0/121

درد جسمی

0/074

-0/214

0/057

0/186

0/039

-0/298

0/195

0/174

سالمت جسمی (بعد کلی) **0/112

**-0/335

**0/089

**0/237

-0/018

**-0/274

**0/19

0/055

**0/111

**-0/315

0/038

**0/256

*0/067

**-0/301

**0/174

0/121

سالمت روانی (بعد کلی)

**
**

*

** همبستگی در سطح  0/01معنیدار است.

**
**

**

**

**

**
**

**

*

**
**

**

**
**

**

* همبستگی در سطح  0/05معنیدار است.

شــکل  :1درصــد فراوانــی افــراد پرســتاران شــاغل در بیمارســتانهای شــهر ســاری در ســال  1394بــر اســاس خــرده مقیاسهــای اســترس شــغلی
()n =940

بحث

ایــن مطالعــه کــه باهــدف تعییــن ارتبــاط بیــن کیفیــت زندگی
بــا اســترس شــغلی انجــام شــد ،نشــان داد میــان برخــی از
ابعــاد کیفیــت زندگــی بــا اســترس شــغلی ارتبــاط وجــود دارد،
بهگونـهای کــه افزایــش اســترس شــغلی پرســتاران بــر کیفیــت
زندگــی آنــان تأثیــر منفــی میگــذارد .نتایــج مطالعــه حاضــر
نشــان داد کــه بیــش از نیمــی از پرســتاران کیفیــت زندگــی
خــود را در حــد متوســط بیــان داشــتند درحالیکــه تنهــا 13/8
درصــد دارای کیفیــت زندگــی مطلــوب بودنــد .ایــن یافتــه بــا
نتایــج حاصــل از مطالعــات فالحــی خشــکناب ( ،)1387خاقانی
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زاده ( )1388و  )2003( Beaudoin ...همخوانــی داشــت [,24
 )2006( Sveinsdóttir .]31 ,30در مطالعــه خــود مینویســد
رســالت حرفــه پرســتاران بهعنــوان یکــی از مهمتریــن اعضــاء
گــروه بهداشــتی و درمانــی نظــام ســامت بــوده و متعاقبــاً
تحتفشــارهای گوناگــون ذهنــی و جســمی قــرار دارد کــه
میتــوان دلیــل آن را فشــردگی کاری در ســاعات روز برشــمرد،
چراکــه پرســتاران موظفانــد همزمــان چندیــن بیمــار
را پایــش کننــد و ایــن امــر میتوانــد بــه دلیــل تکــرار در
روزهــای متوالــی ،ســبب کمتوجهــی ایشــان بــه اصــول ایمنــی
در حیــن کار و متعاقــب آن ســبب آســیبهای جســمانی و

نصیری زرین قبائی و همکاران

روانــی و بهتناســب بــر کیفیــت زندگــی آنــان تأثیــر بگــذارد و
در ســطح متوســطی نســبت بــه ســایر اقشــار جامعــه گردانــد
[ .]32از طرفــی بهتناســب جنــس افــراد پرســتار کــه در ادامــه
روز موظــف بــه رســیدگی در امــور شــخصی و خانوادگــی
خویــش هســتند ،ایــن آســیبها و خســتگیهای ناشــی از
کار میتوانــد در انجــام آن امــور و حتــی رفتارهــای عاطفــی
بــا افــراد خانــواده دخیــل بــوده و بهتناســب ســبب کاهــش
کیفیــت زندگــی و بیمیلــی آنــان بــه انجــام کارهــای روزمــره
همچــون ورزش یــا ســایر امــور مربــوط بهســامتی گــردد.
کیفیــت زندگــی پرســتاران در بعــد نشــاط پایینتریــن نمــره
را بــه خــود اختصــاص داد کــه میتــوان دلیــل فوقالذکــر
را بــرای توجیــه ایــن یافتــه تعمیــم داد .از طرفــی اســترس
شــغلی واحدهــای موردمطالعــه در حــد زیــاد بــرآورد شــد
کــه ایــن یافتــه بــا نتایــج حاصــل از مطالعــات خاقانــی زاده
( )2006( Sveinsdóttir ،)1388و  )2015( Mcvicarهمســو
بــود [ )2014( Roh .]33 ,32 ,24مینویســد اســترس شــغلی
یــک ســندرم جســمانی-روانی بــه همــراه خســتگی اســت کــه
منجــر بــه رفتــار و نگــرش منفــی نســبت بــه خــود ،کار ،خانواده
و مددجویــان شــده و ســبب کار غیــر مولــد و غیبــت از کار،
اخــاق پاییــن و عــدم رضایــت شــغلی مــیشــود و از عــدم
تمرکــز و تنشهــای روحــی و ذهنــی آنهــا منشــأ میگیــرد
[ .]34ایــن آرامــش در محیــط کار جــز از ســوی مســئولین و
همــکاری صحیــح و بیمنــت همــکاران و نیــز عــدم وارد آمــدن
فشــار کاری حاصــل نمیشــود .چهبســا بســیاری در محیــط
خــارج از کار تنشهایــی داشــته باشــند ولــی مســلماً محیــط
کاری آرام و توجــه همــراه بــا لطــف مســئولین میتوانــد
محیطــی آرام و کارآمدتــر بــرای فــرد ایجــاد کنــد و در ایــن
صــورت اســت کــه بــازده کاری افزایشیافتــه و متعاقبــاً
آســیبهای حاصلــه بــه کار و نیــز فــرد انجــام دهنــده کاهــش
خواهــد یافــت .نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد بیــن بعــد
کلــی ســامت جســمانی تنهــا بــا بعــد کنتــرل رابطــه معنـیدار
وجــود نــدارد و بــا ســایر خــرده مقیاسهــا ارتبــاط وجــود
داشــت .بــا توجــه بــه تعاریــف هرکــدام از خــرده مقیاسهــای
اســترس شــغلی ،میتــوان بعــد جســمانی کیفیــت زندگــی را
از عوامــل مهــم در اســترس شــغلی برشــمرد چراکــه اختــال
در عملکــرد جســمانی و نیــز محدودیــت و درد جســمی در
طــول شــیفتهای کاری میتوانــد موجــب ایجــاد اســترس
در انجــام امــور روزمــره کاری شــود .لــذا توجــه بهســامت
جســمانی در طــول زندگــی و نیــز رعایــت اصــول ایمنــی
کاری ،میتوانــد بهنوعــی باعــث افزایــش اعتمادبهنفــس فــرد
در انجــام امــور روزمــره شــغل خویــش گــردد کــه ایــن امــر

نیــز بهنوبــه خــود موجــب بهتــر شــدن بــازده کاری و رضایــت
مســئولین و نیــز حمایــت همــکاران در محیــط کار خواهــد
گردیــد )2003( McGrath .بیــان میکنــد عوامــل جســمانی
کــه موجــب اســترس شــغلی مــیشــود شــامل حجــم کاری
زیــاد ،ســاعات طوالنــی و کمبــود حمایــت و ناتوانــی در رهــا
نشــدن از کار و اســتراحت اســت کــه ایــن عوامــل میتوانــد
موجــب آســیبهای اســکلتی عضالنــی در فــرد پرســتار گــردد
و بهتناســب عــاوه بــر اینکــه موجــب افــت کیفیــت زندگــی
فــرد میگــردد ،باعــث ایجــاد اســترس در محیــط کار نیــز
خواهــد شــد [ .]35همچنیــن بیــن بعــد کلــی ســامت روحــی
بــا تمــام ابعــاد اســترس بهاســتثنای حمایــت مســئولین نیــز
ارتبــاط معنــیدار داشــت .بعــد روانــی کیفیــت زندگــی از
عوامــل بســیار مؤثــر بــر اســترس شــغلی اســت بهطوریکــه
برخــورداری از ســامت روان باعــث افزایــش اعتمــاد و
همبســتگی شــده و زمینــه را بــرای بــروز اســترس کنتــرل
میکنــد [ ]36ولــی ازآنجاکــه حرفــه پرســتاری در بیــن ســایر
حرفههــا بــه دلیــل موقعیــت ویــژهای کــه برخــوردار اســت
و شــاغالن آن دائمــاً در معــرض عوامــل خطــر بیشــماری
ماننــد مســائل عاطفــی مربــوط بــه بیمــار ،شــرایط ســخت
محیــط کار ،ســاعات کار زیــاد ،شــیفت شــبکاری و حجــم
بــاالی کار در موقعیــت حســاستری هســتند و بنابرایــن بــا
افزایــش فشــارهای روانــی ،عاطفــی ،افســردگی تــوأم روبــرو
هســتند [ .]26مطالعــات اپیدمیولــوژی نشــان میدهنــد کــه
عوامــل روانــی در طــول زندگــی همچــون فشــارهای اقتصــادی،
حجــم بــاالی کاری ،عــدم ارتبــاط صحیــح مســئولین باکارمنــد
و نیــز کشــمکش و درگیــری در محیــط کار در بــه وجــود
آمــدن اســترس شــغلی نقــش اساســی دارد بنابرایــن ایــن
موضــوع میتوانــد مبیــن ایــن باشــد کــه نــوع کیفیــت
زندگــی بهتناســب بــر ســطح اســترس در محیــط کار مؤثــر
بــوده و بالعکــس ،وجــود اســترس در محیــط کار نیــز باعــث
آســیب بهســامت روحــی فــرد پرســتار میگــردد کــه نمــود
آن در زندگــی شــخصی فــرد بــارز خواهــد بــود .در خصــوص
ارتبــاط کیفیــت زندگــی بــا ویژگیهــای جمعیــت شــناختی
نیــز همانطــور کــه  )1997( Ferguson & Marrasعوامــل
فــردی را در بــروز آســیبهای حاصلــه بــر شــرایط و کیفیــت
زندگــی مؤثــر دانســتهاند [ ،]37در ایــن مطالعــه نیــز بیــن
بعضــی از ایــن عوامــل مثــل جنــس ،نظــام کاری و شــاخص
تــوده بدنــی باکیفیــت زندگــی رابطــه معنــیداری مشــاهده
شــد بهنحویکــه در خصــوص متغیــر جنــس ســطح کیفیــت
زندگــی در مــردان بیشــتر از زنــان بــود کــه ایــن یافتــه نیــز
بــا نتایــج حاصــل از مطالعــات علــی افســری ( ،)1394درگاهــی
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( )1388و چوبینــه ( )1386همخوانــی داشــت [ .]34 ,11 ,8آنــان ازنظــر دور داشــت .همچنیــن از دیگــر محدودیتهــای
همچنیــن بعــد روحــی کیفیــت زندگــی در پرســتاران بــا نظــام ایــن مطالعــه ،اســتفاده نکــردن از روشهــای معتبرتــر ســنجش
کاری ثابــت نســبت بــه شــیفتی باالتــر بــود کــه علــت آن را نیز بالینــی همچــون مصاحبــه بــه دلیــل مشــغله کاری پرســتاران
میتــوان بــه دلیــل اطمینــان خاطــر از آینــده شــغلی و متــداوم یــا عــدم همــکاری ایشــان در ایــن امــر میباشــد.
بــودن شــغل نســبت بــه کســانی کــه بهصــورت قــراردادی و بــه
تعــداد شــیفتهــای کاری حقــوق دریافــت میکننــد ،اشــاره نتیجهگیری
کــرد و نیــز میانگیــن شــاخص تــوده بدنــی در زنــان نســبت بــه بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه ،میــان بعضــی از ابعــاد کیفیــت
مــردان بیشــتر بــود و بیشــتر در آســتانه چاقــی قــرار داشــتند زندگــی بــا اســترس شــغلی ارتبــاط وجــود دارد ،بدیــن شــکل
کــه وزن بــاال نیــز یکــی از مهمتریــن علــل آســیبهای کــه افزایــش اســترس شــغلی پرســتاران بــر کیفیــت زندگــی
اســکلتی عضالنــی و متعاقــب آن اخــال در کیفیــت زندگــی آنــان تأثیــر منفــی میگــذارد .لــذا در خصــوص کاهــش
میباشــد .در خصــوص ارتبــاط متغیــر اســترس شــغلی بــا اســترس شــغلی میبایســت مدیــران پرســتاری بــا آگاهــی از
مشــخصات جمعیــت شــناختی نیــز نتایــج نشــان داد ســطح نتایــج ایــن پژوهــش ،بــا برقــراری ارتبــاط صحیــح با پرســتاران
اســترس شــغلی بــا ســن پرســتاران ارتبــاط معنـیدار معکــوس و حمایــت آنــان و ایجــاد محیــط مناســب بــرای ادامــه فعالیــت
دارد بهگونـهای کــه بــا افزایــش ســن ،ســطح اســترس کاهــش حرفـهای پرســتاران از بــروز اســترس شــغلی بکاهنــد؛ بنابرایــن
مییافــت کــه علــت آن را میتــوان در تجربــه فــرد و آشــنا هرگونــه مداخلــه جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی و کاهــش
بــودن بــه نحــوه برخــورد بــا مشــکالت و موانــع کاری توجیــه اســترس شــغلی میبایســت بــه ترتیــب بــر کاهــش نیازهــای
نمــود .ایــن یافتــه نیــز بــا مطالعــات  ،)2014( Yadaشــاکرنیا فیزیکــی ،فشــارهای روانشــناختی ،افزایــش ســطح کیفیــت
( )1390و  )2003( Cimeteهمخوانــی داشــت [ .]38 ,18 ,15زندگــی و مشــارکت کارکنــان در تصمیمگیریهــا متمرکــز
در خصــوص ســابقه کار نیــز ارتبــاط معن ـیداری بــرآورد شــد شــود .همچنیــن پیشــنهاد میشــود چنیــن پژوهشــی در
کــه ایــن مــورد نیــز همچــون ســن پرســتاران بــر باتجربــه نقــاط دیگــر هــم بــه مرحلــه اجــرا درآیــد و نیــز بهمنظــور
بــودن و نیــز آشــنایی بــا کلیــه جوانــب کار و راههــای مقابلــه صحــت یافتههــای پژوهــش ،خصوصــاً در مــوارد بهکارگیــری
یافتههــا در موقعیــت بالینــی ،عــاوه بــر اســتفاده از پرسشــنامه
بــا عوامــل اســترسزا در محیــط کار اشــاره دارد.
مطالعــه حاضــر محدودیتهایــی داشــت .در خصــوص کیفیــت کیفیــت زندگــی کاری ،روشهــای دقیــق بالینــی همچــون
زندگــی ،عوامــل محیطــی و عوامــل روانــی تأثیــر قابلتوجهــی مصاحبــه ســاختاریافته نیــز بهکاربــرده شــود.
بــر روی نحــوه پاســخگویی بــه ســؤاالت دارد کــه نمیتــوان
ایــن عوامــل را کنتــرل نمــود .بســیاری از کارکنــان پرســتاری سپاسگزاری
همزمــان در بخشهــای دیگــر همچــون بخشهــای پژوهــش حاضــر نتیجــه طــرح تحقیقاتــی مصــوب معاونــت
روانپزشــکی نیــز مشــغول بــه کار بودنــد و امــکان جداســازی تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران بــه
اختصاصــی موجــود در بخشهــای مختلــف کــه بــر کیفیــت شــماره  94/20میباشــد .بدینوســیله پژوهشــگران کمــال
زندگــی پرســتاران تأثیــر دارد بهصــورت کامــل وجــود تقدیــر و تشــکر را از مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی
نداشــت .در خصــوص اســترس شــغلی نیــز باوجــود اســتفاده از مازنــدران ،مدیــران مراکــز پژوهشــی کلیــه بیمارســتانهای
پرسشــنامه اختصاصــی ،نمیتــوان تأثیــر عوامــل غیــر شــغلی ســطح شــهر ســاری و همچنیــن کلیــه پرســتاران عزیــز و
را هنــگام تکمیــل پرسشــنامه و درنهایــت محاســبه اســترس زحمتکــش شــرکتکننده در ایــن پژوهــش اعــام میدارنــد.
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Abstract
Introduction: Quality of life is a multidimensional concept influenced by various physical
and psychological factors. Moreover, Job stress is one of the most important factors
regarding reduced productivity in organizations. The present study was performed to
determine quality of life and its relationship with job stress among nursing staff of hospitals
of sari, during year 2015.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 940 individuals among
nursing staff of hospitals of Sari, during year 2015. The samples were selected by the
census sampling method. Data were gathered using particular questionnaires of quality of
life (SF-36) and HSE Health and Safety Executive (HSE) for Job stress. Collected data
were analyzed by Analysis of Variance (ANOVA), t-test, Pearson's correlation and Linear
Regression using the SPSS software (V18).
Results: The majority of samples with frequency of 62.2%, had a moderate quality of life.
Also, the Mean ± Standard Deviation (SD) of job stress was 115.02 ± 20.94 that represents
a great amount of stress in nurses. Also a significant correlation was observed between
general aspects of physical health and mental health with all aspects of job stress except
control and support of authorities (P < 0.05). In addition, the relationships between
gender, work, body mass index and quality of life disorders, and also between history,
marital status, working system and job stress were significant (P < 0.05).
Conclusions: The findings showed that increases in job stress have a negative effect
on some aspects of quality of life. Therefore, nursing managers by being aware of this
issue, with proper communication and support can reduce the physical requirements
and psychological pressure. Furthermore, managers should attempt to increase staff
participation in decision-making in order to reduce job stress and thus increase job quality
and improve overall quality of life.

