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مقدمه :تنش شغلی ،بیماری قرن  21است که کیفیت زندگی انسان را تحت تأثیر خود قرارمی دهد .هدف از این پژوهش تعیین
همبستگی تنش شغلی و کیفیت زندگی پرستاران بخشهای ویژه مراقبتی بیمارستانهای علوم پزشکی شهر زنجان است.
روش کار :روش انجام پژوهش توصیفی– همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراقبتی
بیمارستانهای علوم پزشکی شهر زنجان در سال  1631است .نمونههای این پژوهش ،با استفاده از فرمول کوکران  167نفر به صورت
نمونه گیری در دسترس انتخاب و وارد پژوهش شدند .جمع آوری دادهها به وسیله "پرسشنامه تنش شغلی" ( Job Stress
 )Questionnaireو "فرم کوتاه  63سوالی" ( )Short Form 36 SF- 36انجام گردید که روایی و پایایی ابزارها در پژوهشهای
قبلی تأیید شده بود .دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه  27تحلیل شد.
یافتهها :ضریب همبستگی پیرسون بین تنش شغلی و کیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراقبتی بیمارستانهای
علوم پزشکی زنجان برابر  7/16بوده که با توجه به مقدار  P-value ≤ 7.71معنادار میباشد .میانگین کیفیت زندگی پرستاران و تنش
شغلی در بین پرستاران مرد و زن تفاوت معنی داری دارد .بعبارت دیگر ،کیفیت زندگی پرستاران زن به دلیل باال بودن تنش شغلی،
در مقایسه با پرستاران مرد پایینتر میباشد.
نتیجه گیری :بین تنش شغلی و کیفیت زندگی پرستاران همبستگی معنادار ،و بین کیفیت زندگی و همچنین تنش شغلی در پرستاران
مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد .به این صورت که با افزایش تنش شغلی ،کیفیت زندگی در این پرستاران کاهش پیدا میکند.
لذا برگزاری جلسات آموزشی و کارگاهی به منظور کاهش تنش شغلی و افزایش کیفیت زندگی برای پرستاران ،پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی :تنش شغلی ،بخشهای ویژه مراقبتی ،کیفیت زندگی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
کار میباشد و زمانی رخ می دهدکه انتظارات از فرد بیشتر از اختیارات
و تواناییهای او باشد ( .)1پس از کمر درد ،تنش شغلی دومین مشکل
شایع مرتبط با کار محسوب میشود ( .)1طبق گزارش سازمان جهانی
بهداشت بیش از نیمی از کارکنان کشورهای صنعتی از تنش شغلی رنج
میبرند .برای مثال در امریکا حدود  11میلیون نفر از تنش شغلی شاکی
هستند ( .)3اگرچه تنش در تمام مشاغل وجود دارد ولی در حرفههای
مرتبط با سالمتی انسان ،این موضوع اهمیت بیشتری مییابد (.)0
ازجمله مشاغل پر تنش ،پرستاری میباشد .پرستاری به دلیل نیاز به
مهارت تمرکز باال در انجام کار ،همکاری گروهی قوی و ارائه مراقبت
 21ساعته ،از تنش شغلی باالیی برخوردار است (.)8

کار یک منبع بسیار مهم برای امرار معاش و احراز موقعیتهای اجتماعی
است .اما از طرفی ،میتواند به نارضایتی و تحلیل قوای جسمی و روانی
منجر شود .محرکهای فیزیکی ،روانی و اجتماعی محیط کار میتوانند
سبب تنش شوند ( .)1بر اساس "نظریه کنترل و تقاضا" ( control
 )theory and demandکه توسط  Karsekدر سال  1303به نقل
از یزدی ( )2ارائه شد تنش شغلی وقتی رخ میدهد که میزان تقاضای
روانی کار ،زیاد و کنترل بر روی کار یا تصمیم گیری ،کم باشد.
بحران کمبود نیروی کار در نظام بهداشت و درمان بر روی پیشگیری از
بیماریها و ارتقاء سالمتی در بسیاری از کشورها تأثیر میگذارد.
مدارکی دال بر عدم تعادل عرضه و تقاضای پرستار در بسیاری از
کشورها وجود دارد ( .)6تنش شغلی پاسخ به فشارهای ناشی از محیط
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به مردم  -1تکامل فردی و آشکارسازی شخصیتها همانند تکامل
عقالنی -1اجتماعی شدن از قبیل فعالیتهای سرگرم کننده.
محمدی ( )11در مورد کیفیت زندگی مینویسد زندگی شهری جایگاه
عقالنیت است و کالن شهر جایگاه عقل است و احساس و روابط عاطفی
جایگاهی در آن ندارد .لذا رفتار معقوالنه و حسابگرانه میتواند به کیفیت
زندگی فرد بها داده و از این منظر فرد کیفیت زندگی باالتری را تجربه
کند .از طرف دیگر ،یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی ،توجه به احساسات
و خصوصاً روابط عاطفی افراد در جامعه است .بنابراین ،این ویژگی در
کالن شهرها گم شده است پس در نتیجه این جنبه دارای آثار منفی بر
روی کیفیت زندگی است .بطور کلی کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم
کلی تعریف میشود که تمام ابعاد زیستی شامل رضایت مادی ،نیازهای
حیاتی ،به عالوه جنبههای انتقالی زندگی نظیر توسعه فردی،
خودشناسی و بهداشت اکوسیستم را پوشش میدهد .برخی دیگر نیز
کیفیت زندگی را برداشت فردی از وضعیت سالمت و میزان رضایت از
سالمت ذکر میکنند (.)11
 )11( Kumar & Bijuدر مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که
رابطه منفی بین تنش شغلی با شادی در محل کار وجود دارد .همچنین
 Yaoو همکاران ( )13عوامل خطرساز برای مقبولیت روانشناختی و
فرسودگی را در میان  111پرستار و  178پزشک  11-21ساله مورد
پژوهش قراردادند .یافتهها حاکی از همبستگی منفی و معنیدار
مقبولیت روانشناختی ()Psychological acceptability
آزمودنیها با ابعاد فرسودگی در آنها بود .در این راستا مطالعه Russel
و همکاران ( )10نشان داد که تقاضای زیاد روانی-جسمی شغلی و
کنترل نکردن خطر فرسودگی شغلی ،انواع بیماریهای روانی و جسمی
و نارضایتی شعلی را سبب میشود .نتایج پژوهش مستغنی و سروقد
( )18نتایج نشان داد که بین روان رنجور خویی با فشار روانی شغلی
پرستاران همبستگی مثبت و معنادار ولی بین برونگرایی ،تجربهپذیری
و مسئولیت پذیری و همچنین تعهد و کنترل با فشار شغلی پرستاران
رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همچنین براساس نتایج پژوهش
شاکرینیا ( ،)13بین آشفتگی اخالقی ،سرسختی روانشناختی و
فرسودگی شغلی در پرستاران همبستگی معنیدار منفی وجود دارد.
بعبارت دیگر ،بین آشفتگی اخالقی و فرسودگی شغلی پرستاران مورد
بررسی ،همبستگی مثبت وجود دارد .همچنین این پژوهش گزارش کرد
پرستاران بخش های مختلف در متغیرهای سه گانه با یکدیگر تفاوت
دارند .بررسی نتایج پژوهش فوق نشان داد با توجه به اینکه پرستاران
مشکالتی چون فشار کار ،نوبت کاری ،نوع خدمات پرستاری،
مراقبتهای پرستاری ،ارتباط با بیماران بدحال و ارتباط درون سازمانی
مواجهند ،که متعاقب آن کاهش کمیت وکیفیت خدمات ارائه شده به
بیماران و به دنبال آن نارضایتی بیماران روی میدهد .همچنین به علت
کاهش انرژی و بازده کاری افزایش غیبت از کار ،تمایل به جابجایی
کارکنان و ترک حرفه ،تاخیرهای متوالی ،افزایش هزینههای بهداشتی،
تغییرات رفتاری و جسمانی مثل احساس خستگی ،سردرد اختالل
خواب و گوارش سوء مصرف مواد اضطراب و افسردگی تضاد و تعارضات
بین فردی با همکاران مشکالت عدیدهای در کیفیت زندگی این گروه
ایجاد میگردد ( .)27بنابراین ،شناخت شیوههای مقابله با تنش که
منجر به کاهش آسیبهای ناشی از آن میشود ،از اهمیت باالیی
برخوردار است .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی تنش شغلی

در طی دو دهه گذشته کیفیت زندگی یکی از مهمترین موضوعات
پژوهشهای بالینی بوده است .از نظرروان پزشکان ،دیدگاه انسان و
رفتارهای او بر اساس کیفیت زندگی تأثیر میگذارد .لذا عوامل متنوع
زیستی انسان بر عوامل روانی اجتماعی او اثر گذاشته و بالعکس از آن
اثر میپذیرد .بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت ،سالمتی عبارت
است از احساس آسایش و آرامش در جسم ،روان و محیط ( .)1با گذشت
زمان و ارتقای سطح بهداشت و سالمت جوامع انسانی ،توجه افراد جامعه
انسانی از طول عمر و درمان به سمت مسائل ذهنی و عینی در مورد
رفاه و کیفیت زندگی تغییر کرده است و سنجش سالمت عمومی به
عنوان پیامدی از سطح سالمت در نظام بهداشت و درمان کاربرد
گستردهای یافته است (.)3
کیفیت زندگی از نظر لغوی به معنای چگونگی زندگی کردن است .با
وجود این ،مفهوم آن برای هر کس منحصر به فرد است و با دیگران
متفاوت است .سازمان بهداشت جهانی ،درک فرد از وضعیت کنونیاش
با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی میکند و ارتباط آن
ادارکات با هدفها ،انتظارها ،استانداردها و اولویتهای موردنظر فرد را
کیفیت زندگی تعریف میکند ( . )17واژه کیفیت زندگی نخستین بار
توسط  Pighoدر سال  1327در کتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرار
گرفت .کیفیت زندگی را نمیتوان به سادگی برابر با وضعیت شرایط
سالمت ،سبک زندگی ،رضایت از زندگی ،حالت ذهنی ،یا رفاه دانست،
زیرا یک مفهوم چند بعدی شامل ادراک فرد و دیگر جنبههای زندگی
میباشد  .ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی ،اهداف ،انتظارات،
ارتباطات و نیازهایشان در متن فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی
میکنند میباشد ( .)3کیفیت زندگی را سالمت و ارتقاء عاطفی،
اجتماعی و جسمی افراد و توانایی آنها برای انجام وظایف روزمره
میداند .اجزای کیفیت زندگی ،ساختار کلی کیفیت زندگی را نشان
میدهد .بعالوه ،کیفیت زندگی درک افراد از موقعیت خود در زندگی
در حیطههای فرهنگی ،ارزشهای نظامی ،روابط ،آرزوها و
نگرانیهایشان میباشد (.)11
کیفیت زندگی مفهومی است که از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه
نظریهپردازان شاخه های مختلف علوم اجتماعی و مطالعات توسعه و
مدیران و کارگزاران سیاست اجتماعی قرار گرفته است .این توجه تحت
تأثیر بروز پیامدهای منفی حاصل از فرایند صنعتی شدن ،سیاستهای
متمرکز بر رشد اقتصادی و تحول در رویکردهای نظری و سیاستهای
علمی توسعه بوده است .کیفیت زندگی از بدو تولد پیدایش بشر و در
طی قرون متمادی مطرح بوده و هر جا سخنی از آن به میان میآمده
عمدتاً بعد جسمانی آن در نظر بوده و کمتر به بعد سالمت روانی آن
اشاره شده است .سازمان بهداشت جهانی در سال  1337ضمن تأیید به
مسئوالن کشورها در راستای تأمین سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی
جامعه همراه به این مطلب تاکید دارد که این سه بعد به دیگری برتری
ندارد ( .)12در اینجا به شرح مفهوم کیفیت زندگی از نگاه برخی از
نظریهپردازان پرداخته میشود.
مختاری و نظری به نقل از  )16( Flanaganپنج حیطه را در
گروهبندی کیفیت زندگی مطرح میکند که عبارتند از -1 :خوب بودن
جسمی و مادی شامل رفاه مادی و تأمین مالی و بهداشتی و شخصی
 -2ارتباط با سایرین همانند ارتباط با همسر و فرزند/فرزندان ،ارتباط با
والدین و خویشاوندان  -6فعالیتهای جمعی و اجتماعی از قبیل کمک
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 -1بیشتر اوقات :شرایط یا احساس موردنظر در عمل تقریباً وجود دارد.
نمرههای هر مقیاس از صفر تا  177متغیر است که صفر بدترین و 177
بهترین وضعیت را در مقیاس مورد نظر گزارش میکند؛ بعبارت بهتر،
هر آزمودنی که در پاسخدهی به این پرسشنامه نمره  177کسب کند
نشانگر میزان کیفیت زندگی باالی وی میباشد و بالعکس (.)22
این پرسشنامه در مورد  201معلم مدرسه مورد آزمـون قـرار گرفت.
میـزان پایایی محاسبه شده با اسـتفاده از آلفـای کرونبـاخ 7/83
بدسـت آمـد و میـزان روایـی بـرای کـل پرسشنامه  7/32و برای سه
بخش از آن به ترتیـب روابـط بـین فـردی ( 7/7،83/88وضـعیت
جسمانی) و ( 7/81عالئق شغلی) ذکر شده است .پایایی پرسشنامه
مذکور نیز در این پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه  7/36بدست آمده
است (.)26
"فرم کوتاه  63سوالی" ( )SF-36دارای  63سؤال است و از هشت
مقیاس تشکیل شده است که هر مقیاس متشکل از  2تا  17عبارت
است .زیرمقیاسهای این پرسشنامه عبارتند از :کارکرد جسمی ،اختالل
نقش بخاطر سالمت جسمی ،اختالل نقش بخاطر سالمت هیجانی،
انرژی/خستگی ،بهزیستی هیجانی ،کارکرد اجتماعی ،دردو سالمت
عمومی همچنین از ادغام زیر مقیاسها دو زیرمقیاس کلی دیگر به
دست میآید که عبارتند از:
 زیر مقیاس سالمت جسمی :جمع زیرمقیاسهای کارکرد جسم،اختالل نقش بخاطر سالمت جسمی ،درد و سالمت عمومی
 زیرمقیاس سالمت روانی :جمع زیرمقیاسهای اختالل نقش بخاطرسالمت هیجانی ،انرژی/خستگی ،بهزیستی هیجانی و کارکرد اجتماعی
نمره گذاری "فرم کوتاه  63سوالی" :در سؤاالت 63-61-22-27-2-1
به گزینه  1نمره  ،177به گزینه  2نمره  ،01به گزینه  6نمره  ،17به
گزینه  1نمره  21و به گزینه  1نمره صفرداده شد؛ در سؤاالت -1-1-6
 12-11-17-3-8-0-3به گزینه  1نمره صفر ،به گزینه  2نمره  17و
به گزینه  6نمره  177داده شد؛ در سؤاالت -18-10-13-11-11-16
 13به گزینه  1نمره صفرو به گزینه  2نمره  177داده شد ،در سؤاالت
 67-20-23-26-21به گزینه  1نمره  ،177به گزینه  2نمره  ،87به
گزینه  6نمره  ،37به گزینه  1نمره  ،17به گزینه  1نمره  27و به گزینه
 3نمره صفر داده شد؛ در سؤاالت  61-23-28-21-21به گزینه  1نمره
صفر ،به گزینه  2نمره  ،27به گزینه  6نمره  ،17به گزینه  1نمره ،37
به گزینه  1نمره  87و به گزینه  3نمره  177داده شد و در سؤاالت
 61-66-62به گزینه  1نمره صفر ،به گزینه  2نمره  ،21به گزینه 6
نمره  ،17به گزینه  1نمره  01و به گزینه  1نمره  177داده شد (.)21
روایی و پایایی این ابزار توسط منتظری و همکاران ( )21در جامعه
ایرانی نیز ،سنجیده شده است .تحلیل عاملی انجام شده است که یک
ساختار دو عاملی (اجزای جسمی و روانی) به دست آمده که به صورت
مشترک  31/3درصد پراکندگی نمرات را توجیه نموده است .میانگین
 8بعد به صورت جداگانه به این شرح است :عملکرد جسمانی  31درصد،
محدودیت ایفای نقش به دالیل جسمانی  177درصد ،محدودیت ایفای
نقش به دالیل عاطفی  177درصد ،خستگی یا نشاط  177درصد،
سالمت عاطفی  33درصد ،عملکرد اجتماعی  177درصد ،درد 177
درصد و سالمت عمومی نیز  177درصد بدست آمد .ضمناً نمره کلی 8
بعد نیز  38/80درصد بدست آمد .این مطلب بیانگر این است که در
جامعه ایرانی عملکرد جسمانی و سالمت عاطفی در بین ابعاد کیفیت

وکیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراقبتی
بیمارستانهای علوم پزشکی شهرزنجان انجام شد.

روشکار
روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری
شامل کلیه پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراقبتی بیمارستانهای
علوم پزشکی شهر زنجان در سال  1631بودند که در مقطع زمانی
اجرای پژوهش در لیست بیمارستانهای آیت اله موسوی و ولیعصر شهر
زنجان به فعالیت مشغول بودند .تعدادنمونه در سطح اطمینان  7/31با
استفاده از فرمول کوکران به صورت زیر محاسبه گردید .در فرمول
کوکران برای واریانس جامعه از برآوردگر تقریبی آن یعنی  p*qاستفاده
شده است .فرمول کوکران:
2
𝛼𝑍 × 𝑁(
)𝑝× 𝑝×(1−

=

𝑛

)𝑝2 𝑝×(1−
𝛼𝑍𝜀 2 (𝑁−1)+

=𝑛

𝑛

= 130.87 ~ 130

187.278
1.44

=

)(195×1.962 +0.5+0.5
)0.052 × 194+(1.962 +0.5+0.5

 = Nتعداد جامعه ()131
 = εخطای برآورد ()7/71
با سطح اطمینان %31
 = Pاحتمال موفقیت ()7/1
بنابراین ،طبق فرمول مذکور 167 ،نفر نمونه وارد پژوهش شدند که از
روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.
مالک ورود به آزمون پرستارانی بودند که حداقل  3ماه از فعالیت آنها
گذشته باشد و دارای حداقل مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد
باشند.
گردآوری دادهها در پژوهش حاضر به وسیله دو ابزار انجام گردید-1 :
"پرسشنامه تنش شغلی" )" -2(Job Stress Questionnaireفرم
کوتاه  63سوالی" (" .)Short Form 36 (SF- 36پرسشنامه تنش
شغلی" توسط  )21( Philip & Riceدارای  10عبارت طراحی شد.
پرسشنامه مذکور شامل سه خرده مقیاس روابط بین فردی ،وضعیت
جسمانی و عالیق شغلی میباشد .جمالت اولیه پرسشنامه ،برای
سنجش مشکالت موجود در روابط بین فردی و رضایت یا عدم رضایت
شغلی تدوین شده است .پس از آن به وضعیتهای جسمانی که موجب
خستگی روزمره فرد میشوند پرداخته شده است ،و سومین بعد این
پرسشنامه به عالیق شغلی (عالقمندی به کار) اختصاص داده شده است
(" .)21پرسشنامه تنش شغلی" دارای لیکرت  1درجهای میباشد-1 :
هرگز (اصالً در شرایط کاری یا احساس شما وجود ندارد)  -2بندرت
(شرایط با احساس موردنظر در  21درصد اوقات وجود دارد)  -6گاهی
اوقات :شرایط یا احساس موردنظر در  17درصد مواقع وجود دارد-1 .
اغلب (شرایط یا احساس موردنظر در  01درصد مواقع وجود دارد) -1
بیشتر اوقات (شرایط یا احساس موردنظر در عمل تقریباً وجود دارد).
نمره دهی این پرسشنامه نیز به این صورت است:
 -1هرگز :اصالً با شرایط کار یا احساس شما تطبیق ندارد.
 -2بندرت :شرایط با احساس موردنظر در  21درصد اوقات وجود دارد.
 -6گاهی اوقات :شرایط یا احساس موردنظر در  17درصد مواقع وجود
دارد.
 -1اغلب :شرایط یا احساس موردنظر در  01درصد مواقع وجود دارد.
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نتایج آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر کیفیت
زندگی و مقیاسهای آن با متغیر تنش شغلی و مقیاسهای آن ثبت
شده است (جدول  .)1نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی و تنش
شغلی ،همبستگی غیر مستقیم و معناداری در سطح خطای یک درصد
وجود دارد (جدول .)1
نتایج آزمون  tبرای مقایسه میانگین کیفیت زندگی در دو گروه
پرستاران زن و مرد در جدول  2ثبت شده است .میتوان گفت به لحاظ
کیفیت زندگی در تمام ابعاد ،غیر از اختالل نقش بخاطر سالمتی
جسمی و درد ،تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود داشت .با توجه
به مقادیر میانگین متغیر در دو گروه زن و مرد نتایج نشان داد که در
تمام مقیاسهای کیفیت زندگی ،میانگین کیفیت زندگی در گروه مردان
نسبت به زنان بیشتر است.
نتایج آزمون  tبرای مقایسه میانگین تنش شغلی در دو گروه پرستاران
زن و مرد در جدول  6ثبت شده است .میتوان گفت تنش شغلی در
تمام ابعاد آن غیر از وضعیت جسمانی ،تفاوت معناداری بین این دو
گروه وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگین متغیر در دو گروه زن و
مرد نتیجه گیری میشود که در تمام مقیاسهای تنش شغلی میانگین
تنش شغلی در گروه مردان از زنان کمتر است.

زندگی ،دارای پایینترین نمره بوده و نشانگر ضرورت توجه به این
موضوع است.
برای گردآوری دادهها ،پرسشنامه برای پرستاران شاغل در بخشهای
ویژه مراقبتی بیمارستانهای علوم پزشکی شهر زنجان (بیمارستان آیت
اهلل موسوی و ولیعصر) به صورت حضوری توزیع گردید و درخواست شد
تا پس از تکمیل عودت دهند .در این مطالعه برای بیان توصیفی دادهها
و تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی از قبیل جداول فراوانی،
درصد  ،میانگین و انحراف استاندارد بهره گرفته شد .در قسمت آزمون
فرضیهها با توزیع طبیعی ،از ضریب همبستگی پیرسون ،استفاده گردید.
دادهها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه  27دادهها مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
یافتهها نشان داد میانگین سنی نمونه مورد مطالعه  20±1/8بوده است
همچنین بیشترین درصد مربوط به سابقه کار در بازه  17-11سال با
میزان  68درصد بوده است و از لحاظ بخش محل خدمت بیشترین
درصد مربوط به پرستاران بخش  ICUو  CCUبا میزان  86درصد
بوده است .بر اساس جدول از بین  167نفر پاسخ دهنده 177 ،نفر (00
درصد) زن و  67نفر ( 26درصد) مرد بودند.
جدول  :1ضریب همبستگی بین تنش شغلی و کیفیت زندگی
روابط بین فردی

وضعیت جسمانی

عالیق شغلی

تنش شغلی(کل)

کارکرد جسمی

)7/11( 7/738

)7/3( 7/713

)7/613( -7/781

)7/302( 7/760

متغیر ها
اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی

)7/73( -7/131

**)7/773( -7/228

)7/333( -7/771

)7/723(* -7/131

اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی

**)7/777( -7/616

*)7/716( -1/100

*)7/723( -7/131

**)7/777( -7/671

انرژی/خستگی

**

)7/771( -7/213

)7/606( -7/703

**

)7/777( -7/608

**

)7/771( -7/218

بهزیستی هیجانی

**

)7/777( -7/621

**

)7/777( -7/631

**

)7/777( -7/611

)7/128( -7/161

*

کارکرد اجتماعی

)7/72( -7/271

درد

)7/173( 7/706

سالمت عمومی

**

سالمت جسمی

*

سالمت روانی

**

)7/777( -7/166

کیفیت زندگی (کل)

**

)7/777( -7/127

)7/176( 7/111
*
*

)7/777( -7/673

)7/762( -7/188

)7/111( -7/111

)7/722( 7/271

)7/717( -7/181

)7/121( -7/161
)7/170( -7/112
)7/718( -7/101

)7/131( -7/731

)7/188( 7/113
*

)7/711( -7/213

)7/632( -7/781
**

)7/777( -7/602

**

)7/777( -7/627

)7/731( 7/132
**
*

)7/771( -7/237

)7/716( -7/108

**

)7/777( -7/638

**

)7/777( -7/631

* سطح خطای  1درصد
** سطح خطای  1درصد

بحث
و  18/13گزارش داد .همچنین یافتهها نشان داد که همبستگی بین
تنش شغلی و کیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه
مراقبتی بیمارستانهای علوم پزشکی زنجان در سطح خطای یک
درصد ،قابل پذیرش است .بعبارت دیگر ،بین تنش شغلی و کیفیت
زندگی پرستاران مرد ،همبستگی غیر مستقیم وجود دارد .لذا هر اندازه
که میزان تنش پرستاران باال باشد ،سطح کیفیت زندگی وی پایین
خواهد بود و بالعکس.

پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین تنش شغلی و کیفیت
زندگی پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراقبتی بیمارستانهای علوم
پزشکی شهر زنجان در  167نمونه انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد
 00درصد شرکت کنندگان زن و  26درصد آنها مرد بودهاند .نتایج
میانگین و انحراف معیار متغیر کیفیت زندگی را به ترتیب  127/81و
 00/87و انحراف معیار متغیر سالمت جسمی را به ترتیب  261/63و
 86/06و میانگین و انحراف معیار برای متغیر سالمت روانی را 183/18
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جدول  :2مقایسه میانگین کیفیت زندگی و زیرمقیاس های آن در پرستاران مرد و زن شاغل در بخشهای ویژه مراقبتی
آزمون tبرای مقایسه میانگین دو گروه مستقل

کیفیت زندگی

میانگین  ±انحراف معیار

مقدار T

P-Value

2/13

*7/76

کارکرد جسمی
26/0 ± 01/1
12/1 ± 81/1

زن
مرد

7/11

اختالل نقش به خاطر سالمتی جسمی
زن
مرد

66/3 ± 11/2
21 ± 11

زن
مرد

21/62 ± 38/3
3/71 ± 33

7/31

7/33

درد
7/77

*7/72

2/12

سالمت عمومی
10/13 ± 63/1
3/63 ± 10/2

زن
مرد

*7/72

2/28

زیر مقیاس سالمت جسمی
11/81 ± 220/2
21/78 ± 211/6

زن
مرد

**7/77

1/10

اختالل نقش به خاطر سالمتی هیجانی
60/3 ± 17
21/8 ± 02/2

زن
مرد

**7/76

1/71

انرژی/خستگی
13/11 ± 12/1
11/81 ± 12/6

زن
مرد

**7/77

1/33

بهزیستی هیجانی
13/73 ± 63/1
12/73 ± 11/1

زن
مرد

*7/71

2/11

کارکرد اجتماعی
16/30 ± 11
0/1 ± 37/1

زن
مرد

**7/77

1/11

زیر مقیاس سالمت روانی
13/0 ± 101/1
63/80 ± 263/1

زن
مرد

1/63

کیفیت زندگی (کل)

7/77

00/21 ± 172/30
63/36 ± 181/16

زن
مرد

جدول  :3مقایسه میانگین تنش شغلی و زیر مقیاسهای آن در پرستاران مرد و زن شاغل در بخشهای ویژه مراقبتی
آزمون  tبرای مقایسه میانگین دو گروه مستقل

تنش شغلی

مقدار T

میانگین
روابط بین فردی
زن
مرد

1/23
81
01/3

وضعیت جسمانی
زن
مرد

1/12

3/12

7/777

28
27/1

تنش شغلی
زن
مرد

7/16

38/8
31/1

عالیق شغلی
زن
مرد

P-Value
7/777

1/01
181/8
113/0

17
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یافتههای این پژوهش با مطالعه  Bosmaو همکاران ( Lin ،)12و
همکاران ( ،)21جهانبخش گنجه و همکاران ( )23و ستوده اصل و
همکاران ( )20همخوانی دارد .یافتههای پژوهش انجام شده گزارش
میکنند پرستارانی که در معرض تنشهای زیادی قرار دارند در مقایسه
با افرادی که با میزان تنش کمتری مواجهند ،سالمتی کمتری دارند.
طبق این پژوهشها ،فشارهای شغلی زیاد هنگامی به وجود میآیند که
تقاضاهای شغلی و بارکاری زیاد باشد و کنترل شغلی کم باشد .پیداست
افراد نسبت به مسائل و مشکالتی دچار تنش خواهند شد که اطالعات
و تجربه کمی در کنترل آن داشته باشند .هرچه افراد در محیط کاری
ازکنترل کمتری در تصمیم گیری و حل مسئله و کنترل زمان ،کنترل
روش برخوردار باشند ،تنش و بیماری بیشتری را تجربه میکنند و
برعکس هرچه افراد در محیط کاری ازکنترل بیشتری در تصمیم گیری
و حل مسئله و کنترل زمان برخوردار باشند ،تنش و بیماری کمتری را
تجربه خواهند نمود ( .)23همچنین تنش میتواند در بدن اثرات زیانبار
داشته باشد .بنابراین ،اگرکنترل شغلی باال باشد ،کیفیت زندگی کاری
بهبود یافته در نتیجه تنش شغلی و بیماریهای جسمی کاهش مییابد
و برعکس اگر کنترل شغلی پایین باشد کیفیت زندگی کاری کاهش
یافته و تنش شغلی و بیماریهای جسمی افزایش مییابد (.)12
همچنین یافتهها نشان داد بین کیفیت زندگی پرستاران و تنش شغلی
پرستاران مرد و زن تفاوت وجود دارد .به این صورت که میانگین کیفیت
زندگی در گروه مردان نسبت به زنان بیشتر است .میانگین و انحراف
معیار "پرسشنامه تنش شغلی" نیز به ترتیب  103/71و 20/12
میباشد .همچنین در تمام مقیاسهای تنش شغلی ،میانگین تنش
شغلی در گروه مردان از زنان کمتر میباشد .بنابراین ،به طور کلی
میتوان نتیجه گرفت کیفیت زندگی پرستاران مرد نسبت به پرستاران
زن ،باالتر و تنش شغلی آنها کمتر میباشد .نتایج اکثر مطالعات (-23
 ،)61مؤید یافته پژوهش حاضر میباشد .به گونهای که این مطالعات
نیز نشان دادند با افزایش سن ،کیفیت زندگی پرستاران در حیطههای
جسمی ،روانی و زندگی شخصی کاهش مییابد.
با توجه به ماهیت کاری متفاوت در بخشهای مختلف ،این یافتهها قابل
توجیه است .ریشه تفاوتهای موجود در فرسودگی شغلی پرستاران
میتواند در متفاوت بودن ماهیت تنشهای شغلی موجود در بخشهای
مختلف باشد .با توجه به اینکه تنش پرستاران شاغل در بخش
مراقبتهای ویژه ،مربوط به مرگ بیماران است ،در بخشهای دیگر
همچون بخش جراحی ،پرستاران عمدتاً با تنشهای سازمانی مانند
گرانباری نقش و برخورد با همکاران مواجه هستند .به طور عمده در

شغل پرستاری ،عواملی مانند نوبت کاری ،فشارکاری زیاد ،تعارض با
همکاران ،مشاهده رنج و مرگ بیماران ،مسئولیت حرفها و مسائل
مرتبط با نظام اداری ،جزء تنشهای شغلی محسوب میشود که این
تنشها در درازمدت به تنش شغلی منتهی میشود.

نتیجه گیری
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بین تنش شغلی و کیفیت
زندگی در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراقبتی همبستگی
معناداری وجود دارد .بعبارت دیگر ،نتایج حاکیست کیفیت زندگی
پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراقبتی به دلیل وجود تنش شغلی،
پایین میباشد و هر اندازه که میزان تنش شغلی این افراد افزایش
مییابد ،کیفیت زندگی آنها به همان میزان ،کاهش پیدا میکند.
همچنین بین کیفیت زندگی و تنش شغلی پرستاران مرد و زن شاغل
در بخشهای ویژه مراقبتی تفاوت معناداری وجود دارد .به این صورت
که تنش شغلی پرستاران زن شاغل در بخشهای ویژه مراقبتی به نسبت
پرستاران مرد ،بیشتر میباشد که بالطبع این امر ،کیفیت زندگی آنها
پایینتر میشود.
ازجمله محدودیتهای این پژوهش درخواست پاسخ به سؤاالت در اول
شیفت که پرستاران دارای حوصله و شاداب بوده و احتمال همکاری
زیاد بود چون ساعات پایانی ،پرستاران خسته بودند .همچنین احتمال
ارائه پاسخهای غیرواقعی شرکت کنندگان وجود دارد که میتواند ناشی
از سوگیری باشد .از دیگر محدودیتهای این پژوهش وجود امکان تأثیر
عوامل مستقیم و غیرمستقیم خانوادگی بر میزان تنش شغلی و کیفیت
زندگی پرستاران میباشد که این امر از کنترل پژوهشگر خارج بود.
برگزاری دورههای آموزشی جهت آموزش راهبردهای مقابلهای مؤثر و
مدیریت تنش در کاهش تنش شغلی و افزایش کیفیت زندگی این گروه
از پرستاران ،پیشنهاد میشود.

سپاسگزاری
این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی
مصطفی محمدی و به راهنمایی خانم سیده سوسن رئوفی کالچایه
میباشد .از کلیه مسئولین پژوهشی دانشگاه آزاد واحد زنجان ،مسئولین
بیمارستانهای مورد پژوهش و به خصوص پرستاران بخش مراقبتهای
ویژه که در انجام این پژوهش خالصانه یاری نمودند ،صمیمانه
سپاسگزاری میشود.
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Abstract
Introduction: Job stress is one of the important issues in the 21st century which affects the quality of
human’s life. The present research aimed to determine the correlation between job stress and quality of life
of nurses who work in Intensive Care Units of Zanjan Medical Sciences hospitals in Iran.
Methods: This was a descriptive-correlational study. The statistical population consisted of all the nurses
who worked at the Intensive Care Units of medical sciences hospitals of Zanjan city in 2015. Using
Cochran’s Formula, 130 nurses were selected and participated in the survey. Data collection was conducted
through “Job Stress Questioners” and “Short Form 36” (SF-36), the validity and reliability of which had
been measured in previous studies. The collected data was analyzed by SPSS 20.
Results: The results showed a significant correlation between job stress and the quality of life of nurses
(0.43) (P ≥ 0.05). In this respect, there was a significant difference between job stress and the quality of life
of male and female nurses. Analysis indicated that due to the high job stress of female nurses, they had a
lower quality of life compared to their male counterparts.
Conclusions: This study revealed a significant correlation between job stress of nurses and their quality of
lives. Moreover, it showed that female nurses had a lower level of quality of life. As such, to reduce the stress
and enhance the quality of life of Intensive Care Unit nurses, it is recommend to design and arrange training
and workshop sessions.
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