بررسی رابطه استرس شغلی پرستاران با وضعیت سالمت عمومی آنان
در مرکز آموزشی درمانی کمالی سال 1392
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چکیده
سابقه و هدف :در مشاغلی که در آنها ارتباط انسانی مطرح است همانند پرستاری ،تنیدگی بیشتری وجود دارد .این پدی ده
مخرب و چند بعدی میتواند با افزایش غیبت ،کاهش انرژی و بازده کاری و ایجاد بیماریهای جسمی و روح ی ب ه اف ت
کیفیت مراقبت از بیماران منجر گردد .هدف از این مطالعه بررسی رابطه استرس با وض عیت س ممت مم ومی پرس تاران و
کمک به کاهش موامل تنشزا میباشد.
مواد و روش ها :این مطالعه توصیفی -مقطعی بر روی  78پرستار با استفاده از پرسش نامه اسیپو و سممت ممومی انج ا
گرفت .پرسش نامه شامل سه بخش اطممات دموگرافیک ،شاخصهای استرس شغلی( 6بعد استرس :بارک اری نق ش ،ب ی
کفایتی نقش ،دوگانگی نقش ،محدوده نقش ،مسئولیت و محیط فیزیکی) و سممت ممومی است.
نتایج :یافتههای پژوهش نشان میدهد درخصوص ابعاد مختلف استرس شغلی  % 49/2پرستاران از نظر تناقض در نق ش و
ابها در وظایف استرس خفیف %45 ،از نظر سنگینی بار وظایف %62 ،از نظر مسئولیت و محیط فیزیک ی اس ترس ب ا یی
داشتند.
در بررسی ابعاد سممت ممومی % 48پرستاران در بعد ممیم جسمانی در ح د متوس ط و %63از لح ا اض طراب در ح د
با  %40،در بعد اختمل در کارکرد اجتمامی در حد پایین و %40از نظر افسردگی در حد پایین ارزیابی شدند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه و مقایسه با مطالعات انجا شده در همین زمینه مش خص ش د اس ترس ب ا ایج اد
فرسودگی شغلی میتواند اث رات ن امطلوبی برمملک رد پرس تاران و نی ز س ممت مم ومی آنه ا داش ته باش د .بک ارگیری
راهکارهای کاهش استرس و فرسودگی شغلی میتواند با ارتقای بهداشت روان ی پرس تاران ،ب ه اف زایش کیفی ت مراقب ت
پرستاری کمک کند .نتایج به سیستمهای بهداشتی کمک میکند تا با ایجاد شرایط کاری آرا ت ا ح دود زی ادی از اس ترس
شغلی پرستاران کم کنند.
کلمات کلیدی :استرس شغلی ،پرستار ،سممت ممومی ،اسیپو
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 9ا د ای وخی زرسدهم خعیینت پ یششتهم
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مقدمه

از میان گروه های مختلف شغلی ،ش اغمن بخ ش س ممت ب ه

انسان موجودی است که به ط ور مس تمر ب ا دنی ای خ ار در
تعامل است .طبق نظریه هانس سلیه استرس در حد تحمل هم واره

ویژه آنهایی که در محیط بیمارستان مشغول به کارند استرس ش غلی
7

با تری را تجربه میکنند .

ضروری و سازنده است و حتی شرط بقای موجودات زن ده تعام ل

این پدیده مخرب و چند بع دی م یتوان د ب ا اف زایش غیب ت،

پیوسته با محیط بیرونی و درونی و به مبارتی س ازگاری ب ا موام ل

کاهش انرژی و بازده کاری به افت کیفیت مراقبت از بیماران منج ر
8

گردد .

استرسزا میباشد.
آنهاست .شغل برای هر فرد به منوان مامل تش کیل دهن ده هوی ت

شغل و نداشتن تمایل برای برقراری ارتباط با م ددجو هنگ ا ارا ه

ت امین نیازه ای زن دگی و تش کیل دهن ده رواب ط

مراقب ت ،ب ه اف ت ش دید کیفی ت خ دمات بهداش تی و درم انی

اجتمامی ،منب

اجتمامی محسوب میشود .در مشاغلی که در آنه ا ارتب اط انس انی
مطرح است ،تنیدگی بیشتری وجود

دارد.1

میانجامد.9

افت کیفیت مراقبت از بیم ار از ب دترین پیام دهای فرس ودگی

فشارهای روانی ناشی از شغل از جمله استرسهایی هستند ک ه

شغلی پرستاران است .زمانی که پرستاری دچار فرسودگی میش ود،

اگر بیش از حد باشند میتوانند با ایجاد موارض جس می ،روان ی و

بیمار از توجه و مراقبت ک افی مح رو مان ده و فردی ت و حق و

رفتاری برای فرد سممت وی را به مخاطره اندازند .همچنین وج ود

انسانی او زیر سؤال میرود .به این ترتیک تعی ین س طح اس ترس و

این فشارها با تهدید اه داف س ازمانی ،م یتوان د موج ک ک اهش

سممت ممومی و مش خص ک ردن ارتب اط ب ین ای ن دو متغی ر در

کیفیت مملکرد فرد

گردد.2

پرستاران شاغل در محیطهای مختلف بالینی میتواند م دیران را در

با گسترش جهانی سازی ،ارتقای سطح رقابتها و تغییر رواب ط
استخدامی استرس به طور قابل توجهی در بهداشت ش غلی اهمی ت

تشخیص موارد خاص که نیاز به حمایت ،مش اوره و درم ان دارن د
یاری رساند.

یافته و یکی از ملل مهم زیان اقتص ادی در سرتاس ر جه ان دانس ته

در کشور ما 80،درصد ش اغلین سیس تم بهداش ت و درم ان را

می شود .همچنین شواهدی در دست است که نشان میدهد استرس

پرستاران تشکیل میدهند .با توجه ب ه ای ن ک ه س ممت جس می و

میتواند بر روی سممتی ف رد و پیام دهای مه م س ازمانی از قبی ل

روانی پرستاران و شدت استرس از موامل تعی ین کنن ده در ک اهش

بهره وری نیز تاثیر گذار

باشد3و.4

کمی وکیفی راندمان کاری بوده و با کیفیت مملکرد آنها در مراقب ت

استرس بیماری شای قرن  21است که در ش رایط مختل ف ب ر

از بیماران در ارتب اط م یباش د و نی ز ب ا ک اهش مملک رد ش غلی،

انسان اثر میگذارد و مس ئول  %30از بیماریه ا و غیب ت از ک ار در

مشکمت جسمی و روانی فراوان برای پرستاران بوجود آم ده و ب ه

پرسنل مراکز بهداشتی میباشد که س الیانه هزین های مع ادل – 300

مرور زمان در آنها ایجاد فرسودگی شغلی میکند ،و با توجه به ای ن

 400میلیون د ر را در ب ر دارد .ای ن رق م تنه ا بع د م ادی مس اله

که مرکز آموزشی درمانی کمالی کر مرکز بزرگ زنان و دارای س ه

استرس را بیان میکند در ح الی ک ه اس ترس ت اثیرات بس زایی ب ر

سطح مراقبتی در استان البرز است و دارای  NICUفعال م یباش د،

پرسنل ،خانواده آنها و بیماران میگذارد.5

همچنین به دلیل تعداد با ی مراجعین ،ضریک اشغال تخت ب ا و

استرسهای طو نی مدت میتواند منجر به فرسودگی شود .ب ر

وجود بیماران س طح  3و پ ر خط ر در بیمارس تان بام ا اف زایش

اساس الگوی تقاضا – کنترل کاراسک ( ( Karasakمش اغلی ک ه ب ا

استرس شغلی فزاینده ای در کارکنان پرستاری بیمارستان میگ ردد،

استرس کاری با همراه هستند موجک پدیدار شدن پریشانی روانی

از این رو محققین بر آن شدند تا با شناس ایی مولف هه ای م وثر ب ر

و جسمی میشوند .چنین محیطهای کاری سر انجا مناب ماطفی و

استرس شغلی و سممت ممومی پرستاران در راستای برنام ه ری زی

روانی پرستاران را تخلیه م ی کنن د و ممک ن اس ت ش رومی ب رای

برای کاهش و مدیریت استرسهای شغلی پرستاران اقدا کنند.

سندر فرسودگی باشند.6
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ش غل اف راد یک ی از مم ده ت رین د ی ل تنی دگی در زن دگی

این سندر با ایجاد تصویر منفی از خود ،نگرش منفی نسبت به
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بنفشه مشاک و همکاران

بررسی رابطه استرس شغلی پرستاران با وضعیت سالمت عمومی آنان در مرکز آموزشی درمانی کمالی سال 1392

مقیاس  7سؤالی مم م جسمانی ،اضطراب و بی خوابی ،اخ تمل در

مواد و روشها
این پژوهش در مرک ز آموزش ی –درم انی کم الی کر (اس تان
البرز) و به روش توصیفی -مقطعی با استفاده از پرسشنامه استاندارد
س ممت مم ومی و اس یپو 10ب ر روی 78پرس تار ک ه ب ه ص ورت
سرشماری در مطالعه وارد شدند ،انجا گردید .همچنین مشخصات
جمعیت شناسی افراد در قالک ده سؤال شامل سن ،ن و اس تخدا ،

کارکرد اجتمامی و فرسودگی است .نمره مربوط ب ه ه ر س ؤال ب ه
صورت (  ) 1-2-3-4و حداکثر نمره آزمودنی در کل  84بود .نمره
با تر بیانگر سممت ممومی کمتر در آن زیر مقیاس

است.11

ضریک همبستگی  0/90با بهره گیری از فهرست مم م مصاحبه
بالینی برای روایی این پرسشنامه گزارش شده است .12

وضعیت تاهل ،تعداد فرزندان ،نوبت کاری ،س نوات ک اری ،س ابقه
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بیماری جسمی و روانی ،سمت س ازمانی ،س ابقه مص رف الک ل و
دخانیات آورده شد.
پرسشنامه استرس ش غلی اس یپو ب ر مبن ای طی ف  5درج های

جمعیتشناسی

لیکرت از یک تا پنج نمرهگذاری گردید که در ش ش بع د اس ترس

تعداد فرزند

0

33

2/43

1-3

46

57/7

رسمی

33

2/43

پیمانی

33

2/43

طرحی

11

4/11

قراردادی

2

1/3

5-1

23

30

شغل از فرد انتظار دارد) مرتبط با تناسک میزان مهارت ،تحص یمت

6-10

28

37

11-15

16

21

و ویژگیهای آموزشی و تجربی فرد با نیازهای محیط کار است .بعد

>15

9

12

در گردش

51

5/64

دهد و چگونگی ارزیابی آن) مرتبط با آگاهی ف رد از اولوی ته ا و

شک

12

5/14

انتظارات محیط کار و معیارهای ارزشیابی است .بعد چهار محدوده

صبح

12

15/4

پرستار

70

90

سرپرستار

3

3/8

سوپروایزر

3

3/8

مترون

1

1/4

سابقه بیماری

بله

18

23

محیط فیزیکی (سر و صدا ،رطوبت ،گرد و غبار،گرم ا و س رما و)...

جسمی

خیر

59

77

سابقه بماری

بله

4

5

مرتبط با شرایط نامسامد محیط فیزیکی است که فرد در مع رض آن

روانی

خیر

72

95

است .پایایی این پرسشنامه ب ا اس تفاده از ض ریک آلف ای کرونب ا

امتیاد

بله

77

8/97

خیر

1

1.3

شغلی ) OSI(Occupational Stress Inventoryو ه ر بع د ش امل ده
سؤال طبقه بندی گردیده است (بارکاری نق ش ،ب ی کف ایتی نق ش،

وضعیت استخدا

دوگانگی نقش ،محدوده نقش ،مسئولیت و محیط فیزیکی) .بعد اول
بارکاری نقش(مد حمایت ز در سنگینتر شدن وظایف شغلی)
مرتبط با چگونگی پاسخگویی شخص نسبت به تقاضای محیط ک ار
است .بعد دو بی کفایتی نقش(مد تناسک بین مه ارته ا وآنچ ه

سو دوگانگی نقش(ابها در وظایفی که از فرد انتظار میرود انج ا

نقش (احساس شک و تردید در بیان مطالبات و روشن نبودن حدود

سنوات خدمت

وضعیت شیفت

مرتبه شغلی

اختیارات) مرتبط با تضادهای فرد از نظر وجدان کاری ونقشی است
که از او انتظار میرود .بعد پنجم مسئولیت (احساس فشار ناش ی از
کار با همکارانی که مشکل ساز هستند) مرتبط با احساس مسئولیت
فرد از نظر کارایی و رفاه دیگران در محیط ک ار اس ت .بع د شش م

0/82تعیین شد.
پرسش نامه س ممت مم ومی

()General Health ( )GHQ-28

 )Questionaireبا  28سؤال در مقیاس  4درجهای لیکرت در  4زی ر
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جدددو  :1توزی

فراوان ی پرس نل بخش ها برحس ک متغیره ای

234

جمعیتشناسی نشان میدهد.

امتیازهای مربوط به پرسنل بر اساس دستورالعمل پرس ش نام ه
اسیپو مشخص میگردد و بر اساس آن در هر حیطه تعیین م یش ود

درخصوص ابعاد مختلف استرس شغلی  49/2درصد پرس تاران

که فرد دارای سطوح استرس شغلی است و در این مقیاس به چه ار

از نظر تناقض در نقش و ابها در وظایف اس ترس خفی ف ،از نظ ر

سطح کمتر از س طح طبیع ی ،اس ترس طبیع ی ،اس ترس متوس ط و

س نگینی ب ار وظ ایف ( ،)45%مس ئولیت و مح یط فیزیک ی ()62%

استرس شدید مشخص گردیده است .پس از جم آوری دادهها ب ه

اس ترس ب ا یی داش تند .در بررس ی ابع اد س ممت مم ومی % 48

وسیله نر افزار  SPSSویرایش  16م ورد تجزی ه و تحلی ل آم اری

پرستاران در بعد ممیم جسمانی در ح د متوس ط و  %63از لح ا

قرار گرفته و همچنین ضریک همبستگی پیرسون محاسبه شد.

اضطراب در حد با  % 40،در بعد اختمل در ک ارکرد اجتم امی در
ح د پ ایین و % 40از نظ ر افس ردگی در ح دپایین ارزی ابی ش دند
(جدول .)2

جدول  1توزی فراوانی پرسنل بخشها را بر حسک متغیره ای

جدو  :2توزی فراوانی پرسنل بخشها بر اساس شدت استرس شغلی و سممت ممومی
متغیرها

ابعاد سممت ممومی

پایین

شدت

باال

متوسط

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تناقض در نقش

31

49/2

18

23

16

23

سنگینی بار وظایف

13

20/4

20

34

30

45

مسئولیت

9

14/7

18

23

36

62

محیط فیزیکی

9

14/7

15

27/9

67

62

سطح کلی استرس

16

25/2

18

23

31

45/2

ممیم جسمانی

13

19

32

48

17

30

اضطراب

11

17

10

23

41

63

اختمل در کارکرد اجتمامی

26

40

17

24/7

21

34/7

افسردگی

30

48

24

35/6

12

15

سطح کلی سممت

19

30/3

21

32/3

23

38

جدو  :3بررسی همبستگی بین نمرات کلی سممت ممومی و استرس شغلی پرسنل مورد پژوهش
استرس شغلی

سالمت عمومی

متغیرها
استرس شغلی

-

0/484

سممت ممومی

0/484

-
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یافتهها

ابعاد استرس شغلی
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میگردد.16

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ب ه منظ ور بررس ی اس ترس ش غلی و س ممت
ممومی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی کمالی شهر کر
و تعیین نحوه ارتباط بین این متغیرها انجا شد .یافتهها نشان داد که
از نظر استرس شغلی در ابعاد مختلف  45درص د پرس تاران از نظ ر
سنگینی بار وظایف و  62درصد از نظر محیط فیزیکی و مس ئولیت،
استرس با یی داشتند.
نتایج مطالع ه رحم انی و همک اران( )1389ب ر روی پرس تاران
بین استرس شغلی و سممت ممومی و همچنین فرسودگی شغلی و
سممت ممومی وجود دارد.8
نت ایج مطالع ات ساواتس کی ( )2006( (Sawatzkyب ر روی
پرستارهای بخشهای ویژه در کانادا نشان داد که فضای بخش ویژه
و فشار کاری با از مهم ترین مناب تنشزا در این گروه بود.13
میزان اس ترس در پرس تاران در نوب ته ای ک اری ثاب ت و در
گردش با هم اختمف معن ی داری نداش تند .در ص ورتی ک ه طب ق
مطالعه خداویسی در سال  ،84بیشترین استرس در پرس تاران دارای
نوبت کاری ثابت شک بوده است که دلیل آن را چنین بیان ک رد :در
شک کاری ریتمهای بیولوژیک و بهخصوص ری تم خ واب ب ه ه م
می خورد و همچنین شیفت شک از نظر زمانی طو نی بوده و تعداد
پرسنل کمتری نسبت به شیفتهای دیگر دارد که میتوان د اس ترس
بیشتری ایجاد کند .این پژوهش تاییدی بر مطالعه حاضر میباشد.14
ارتباط معنی دار بین استرس شغلی و س ممت مم ومی ک ه در
مطالعه حاضر مش خص گردی د همراس تا ب ا یافت هه ای مب رت و
همکاران است که دریافتند بین حجم کار با (یکی از ابعاد اس ترس
شغلی) و سممت ممومی ضعیف همبستگی وج ود دارد .چان

و

همکاران( )2009نیز به این نتیجه رسیدند که ک اهش اس ترسه ای
محیط کار به همراه افزایش میزان حمایت از پرستاران میتواند منجر
به تقویت سممت روان آنها شود .15مطالعات زیادی اثرات اس ترس
بر سممت جسمی و روانی پرستاران را بررسی کرده ان د .از جمل ه
نتایج تحقیق مبرت و همکاران( )2004نشان داد که استرس شغلی
کیفیت کار پرستاری را کاهش داده ،احتمال ابتمی فرد به بیماریهای
روانی را با برده و منجر به بروز برخی بیماریهای جسمانی در فرد

بیش از موامل دموگرافیک در ایجاد استرس شغلی دخیل هستند .در
حالی که در مطالعه دکار ( )2004بین جنس یت و اس ترس ش غلی
ارتباط معنیداری مشاهده گردید .12مقیلین ژاد و همک اران ()2010
نیز در مطالعه خود اذمان داش تند ک ه س طح اس ترس پرس تاران ب ا
وضعیت تاهل ارتباط معنی داری دارد. 17هم سو با مطالع ه حاض ر،
مطالعه خلیل زاده و همکاران ( )2005نیز نشان داد که در وض عیت
استخدا تفاوت معنی داری بین پرستاران رسمی و پیم انی و حت ی
طرحی از لحا استرس شغلی وجود ن دارد .18در پژوهش ی دیگ ر
ممز و همکاران بی ان کردن د ک ه ب ین ج نس ،س ابقه ک ار ،ن و
استخدا  ،وضعیت تاهل با استرس شغلی ارتباط معنی داری وج ود
ندارد.11
با توجه به نتایج بدس ت آم ده ،ای ن مطالع ه ب ه سیس تمه ای
بهداشتی کمک می کند تا با ایجاد شرایط کاری آرا تا حدود زیادی
از استرس شغلی پرستاران ک م کنن د .جه ت نی ل ب ه ای ن ه دف،
حمای ت س ازمانی و اجتم امی ،همچن ین ف راهم آوردن من اب و
فرصته ای ارتب اطی بیش تری ز اس ت .م دیران بای د ش رایطی
فراهمکنند که پرسنل درباره خود و شرایط کاری که ایج اد اس ترس
میکند به راحتی صحبت کنن د .نت ایج ای ن پ ژوهش م یتوان د در
خدمات پرستاری مورد استفاده قرار گرفته و مسئولین به مواملی که
باما اختمل در بهداشت روانی پرستاران میشود  ،توج ه بیش تری
مبذول نمایند .با بهره گیری از کمک مشاوران مجرب و و استفاده از
تجارب آنها در محیطهای درمانی میتوان بهداشت و سممت روانی
پرستاران را ارتقاء داد .در نهایت با توجه به مسئولیت خطیر و مه م
پرستاران در مراقب ت و بازگردان دن س ممتی و آرام ش ب ه بیم ار،
ضروری است که همه مسئولین به کاهش استرسه ای ش غلی ای ن
قشر توجه بیشتری داشته باشند.
از محدودیت های پژوهش میت وان ب ه م د تفکی ک نت ایج در
بخش های مختلف اشاره کرد زیرا هر بخش دارای موام ل اس ترس
زای متف اوتی اس ت .مح دود ش دن جامع ه آم اری ب ه پرس تاران
بیمارستان زنان و زایم ان کم الی ک ر از جمل ه مح دودیت ه ای
پژوهش میباشد .این پژوهش فقط در م ورد نمون های از پرس تاران
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شاغل در بخشهای ویژه در تهران نشان داد ارتباطی معن ادار منف ی

تجزیه و تحلیل اطممات نشان میدهد ک ه فاکتوره ای ش غلی
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تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از یافتههای طرح پژوهش ی مص وب دانش گاه
 ب ر خ ود ز.پ م یباش د/92/143 ملو پزشکی البرز به ش ماره
میدانیم که از تمامی پرستاران مزیز مرکز آموزش ی درم انی کم الی
کر که با پاسخهای صادقانه خود ما را در انجا این پژوهش ی اری
. قدردانی و تشکر نماییم،نمودند
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 لذا در تعمیم نتایج آن به پرس تاران س ایر،شهر کر انجا پذیرفت
.شهرهای کشور احتیاط باید کرد
پیشنهاد می شود پژوهشی جهت بررسی تاثیر استرس شغلی ب ر
میزان رضایتمندی شغلی افراد و یا میزان سممت روان اف راد انج ا
 این تحقیق با گستره، توصیه می گردد برای تعمیمپذیری بیشتر.شود
بازتری در بخ شه ای متف اوت و در بیمارس تانه ای بخ شه ای
.ممومی نیز انجا شود
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