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   پرستاران شهر سمنانيسالمت روان بر زا يدگيعوامل تن ريثأ  تيبررس
  
 (B.Sc) زاده ميده كري، سع(Ph.D) *يگدلياهللا ب مانيا

  يني باليشناس گروه روان ،يتيعلوم ترب  ويشناس دانشكده روان دانشگاه سمنان،
  

  چكيده 
 قـرار دارد و عوامـل       ي و درمان  يهداشتان مشاغل ب  ي در صدر مشاغل پراسترس در م      يحرفه پرستار : سابقه و هدف  

 پژوهش حاضـر بـا هـدف    .دهد ين حرفه را در معرض خطر قرار م    ين ا ي شاغل ي سالمت روان  ي متعدد يشغلي  زا استرس
 .اجرا شد  پرستاران شهر سمنانيزا بر سالمت روان يدگير عوامل تنيثأ تيبررس

 بودنـد و   نفر  178 سمنان كه   شهر يها مارستاني ب يسمه پرستاران ر  يكل  عبارت بود از   يجامعه آمار : ها مواد و روش  
ـ مارسـتان فاطم  ي از سـه ب    ي تصادف يا صورت طبقه   كه به  ،باشد يم   نفر  80 يحجم نمونه آمار   ـ يه، ام ي  شـفا  ن و يمنؤرالم

 "يسـالمت عمـوم   " نامه پرسش  اطالعات شامل دو   يآور جمع ابزار . بود يبستگ ق از نوع هم   ي روش تحق  .شدندانتخاب  
(GHQ) گزاره است25 كه شامل "ي شغليفرسودگ"  آن مورد استفاده قرار گرفته است وي سؤال28ه فرم ك .  

 يهـا   گـروه يبـرا t آزمـون   رسـون و ي پيبستگ ب هميضر ها با استفاده از، نامه خوذ از پرسشأ ميها داده: ها افتهي
  : دست آمد هر بي به شرح زيجينتا ل قرارگرفت ويتحل ه ويمستقل مورد تجز

ـ  يدار ي تفاوت معن  -2 . وجود دارد  يدار ي پرستاران ارتباط معن   يسالمت روان   و ين استرس شغل  يب -1 ن سـالمت   ي ب
 .امـد يدست ن همجرد ب  پرستاران متأهل وين سالمت رواني بيدار ي تفاوت معن-3 .ده نشديمرد د  پرستاران زن و   يروان

  . وجود دارديدار ي پرستاران ارتباط معنيسالمت روان  وين سابقه شغلي ب-4
ـ  فـراوان و   يها  پژوهش حاضر، پرستاران با استرس     يها افتهيبا توجه به    : يريگ جهينت  مواجـه   يژه شـغل پرسـتار    ي

مـاران  يها در مراقبت از ب     ت عملكرد آن  يفيم با ك  ي پرستاران به شكل مستق    يشناخت جا كه سالمت روان    هستند و از آن   
ـ  از طر  يشغل پرستار  از   ي ناش يها باشد، كاهش استرس   يدر ارتباط م   ـ ي و مح  يشـناخت  ق مـداخالت روان   ي  نقـش   يط

  . را دارديش عملكرد شغلي و به تبع آن افزايش سالمت رواني در افزاياساس
  

   ياسترس شغل ،يسالمت روان زا، يدگيعوامل تن :هاي كليدي واژه
 

  مقدمه
ـ     ـ     يا  در واقـع جنبـه     يمفهوم سـالمت روان  ي از مفهـوم كل

شـود كـه     ي اطالق م  يريها و تداب   شه رو يسالمت است و به كل    
ـ     بـه  ي روان يها يمارياز ابتالء به ب    يري جلوگ يبرا  رود يكـار م
]1[.  

روابـط   ،ي زندگيها وهيشستم انسان از نظر     يدر طول قرن ب   
ـ  يپزشـك   و يمسائل بهداشت   و ياجتماع خ يش از تمـام تـار     ي ب
 ي صنعت يزده برا  تالش شتاب .  شده است  يخوش دگرگون  دست

 كـه الزمـه     يني ماش يزندگ  و ينيع شهرنش يگسترش سر  شدن و 
اثـر معكـوس بـر        است، ي زندگ ين برا ي نو يها وهيآن قبول ش  

ـ  جد يمسائل بهداشـت   سالمت انسان گذاشته و     را بـه بـار      يدي
 ي و فرهنگـ   ياسـ يس ،ياقتـصاد  ،ي اوضاع اجتماع  .آورده است 

ـ   و يطـ يمح  و يبار مشكالت اجتماع   نابسامان جهان و    ،يروان
 در افـراد و جوامـع بـه وجـود           ياريمارگونه بس ي ب يها واكنش

نامـساعد شـدن     م شـدن اوضـاع و     يآورده كه خود سبب وخـ     
 افـراد   بـدون شـك سـالمت     . ست شده اسـت   يط ز يط مح يشرا

 E-mail: ibigdeli@semnan.ac.ir، 0232-3626888:  نمابر،0232-3623300 :تلفن. سنده مسئولينو *

  5/3/86: ؛ تاريخ پذيرش15/11/85: تاريخ دريافت
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 بدون حفظ سالمت    يجوامع انسان .  دارد ييسزا هت ب يجامعه اهم 
 ؛استمرار خود را حفظ كنند توانند بقا و ي  نم،ت بهداشت يرعا و
جه احـساس   يدر نت   را مختل و   ي روابط انسان  يناتوان  و يماريب

 عدم سازش و .]2[كند  ي را از انسان سلب ميبستگ هم ت ويامن
 ار مـشهود و   ي بـس  يجوامـع انـسان    در   يوجود اختالالت رفتار  

ـ        و يصـنف  در هر طبقه و    .فراوان است   ،يدر هـر گـروه و جمع
  ن در مورد همـه    يبنابرا. ]3[كنند   يم ي زندگ ياشخاص نامتعادل 

پژوه، پزشك و مهنـدس، پرسـتار و         افراد، اعم از كارگر، دانش    
به عبـارت   .  وجود دارد  ي روان يها يره، خطر ابتال به ناراحت    يغ
البتـه   .ت نـدارد ي در برابر امراض مـصون ي فرد انسان چيگر، ه يد

ـ  ي ممكن است گرفتار ناراحت    ين كه هر شخص   يدانستن ا   ي روان
 تنها منحصر   يرا بهداشت روان  يست، ز ي ن يخود كاف   خودبه ،شود

 آن  يست بلكـه هـدف اصـل      يح علل اختالالت رفتار ن    يبه تشر 
  .ست اها ي از وقوع ناراحتيريگ شيپ

ـ  يادي ز ي استرسورها يرا كه دا  ي از مشاغل  يكي باشـد   ي م
ــتار  ــغل پرس ــت يش ــتار .]4[ اس ــه پرس ــل ي در حرف  عوام

ن عوامـل   ي وجود دارد كه از جمله ا      ي متعدد ي شغل يزا استرس
 تماس مكـرر بـا      ، تعارض با همكاران   ،ي، باركار يفتيمشكل ش 

...  مـشخص و   يا  حرفـه  يهـا  تيلئوماران و مس  يرنج و مرگ ب   
زا  اشتن منابع متعـدد اسـترس      به علت دربرد   ي پرستار .باشد يم
ـ  ي حـل ناشـدن    يها تواند كشمكش  يم  را  ي شـغل  يا فـشارها  ي

 يتواند ناش يها م ن استرسي از ا  يا  كه بخش عمده   ،موجب شود 
 .]5[ باشد   يل مرتبط با نظام ادار    يا مسا ي  و ين فرد ياز روابط ب  

 يهـم بـرا     فـرد و   ي استرس در محل كـار، هـم بـرا         ياز طرف 
شود و سالمت    يوان م ا فر يها انيزسازمان موجب خسارت و     

، بـر اثـر     كـار رگذار بـر    ين عوامل تأث  يتر ن به عنوان مهم   يشاغل
جه بـا توجـه بـه       ي در نت  ؛رديگ ياسترس در معرض خطر قرار م     

ـ ي سالمت جـسم ،ت كار پرستاران  ياهم  پرسـتاران بـه   ي و روان
ماران در  يها در مراقبت از ب     ت عملكرد آن  يفيم با ك  يشكل مستق 
  .باشد يارتباط م
ـ  ارز ي كـه بـه بررسـ      ي در پژوهش  ، مثال يبرا ـ  د يابي دگاه ي

 پرداختـه اسـت،   شـان  خوديت سالمت روانيپرستاران از وضع 
محققان نشان دادند كه پرستاران زن نسبت بـه مـرد و متأهـل              

ـ         برخوردارنـد و    يتـر  نيي پـا  ينسبت به مجرد از سـالمت روان
ـ  ارز ل سن و سابقه كار در     ي از قب  يش عوامل ين افزا يچن هم  يابي
 مـؤثر   يت سالمت به خصوص سالمت جـسمان      ي از وضع  يمنف

  .]6[است 
 در ي شغليزا  عوامل استرس ي شدت برخ  يبه منظور بررس  

 محققان نشان دادنـد     ،كه در پرستاران انجام شد     گري د يپژوهش
حـد متوسـط را      اسـترس در  ) %47/73(تر پرسـتاران     شيكه ب 

از كـل اسـترس     ي و امت  ءاز اجزا ين امت يعالوه ب   به ،اند تجربه كرده 
د و عامل تعـارض بـا     ي مشاهده گرد  ي ارتباط مثبت آمار   يشغل

 ي شـغل  زاي  اسـترس بـين عوامـل     ن استرس را    يتر شيپزشك ب 
ـ  دموگراف يهـا  يژگين و يب. دادبه خود اختصاص    پرستاران   ك ي

 بـا شـدت اسـترس       يساعت كـار   ت تأهل و  يفقط عامل وضع  
  .]7[ داشت يدار آمار ي رابطه معنيشغل

 بــر ير اســترس شــغلينــه تــأثيگــر در زمي ديپژوهــشدر 
ــشنود ــغليخ ــ ي ش ــالمت روان در گروه ــان ي و س  از كاركن
ـ      ،ي علوم پزشك  يها دانشگاه ن اسـترس  ي نـشان داده شـد كـه ب

 يبـستگ  هم  بود و  يدار و منف   ي و سالمت روان رابطه معن     يشغل
ـ      ي شغل ين خشنود يب  .دار و مثبـت بـود      ي و سـالمت روان معن

ط ين پژوهش نـشان دادنـد كـه در شـرا       يدر ا ن  ين محقق يچن هم
ـ    ي سرسـخت  ي افـراد دارا   ،پراسترس  يش از افـراد دارا    ي بـاال ب
 و سالمت روان برخوردارند    ي شغل ين از خشنود  يي پا يسرسخت
ـ       ي و سرسخت  يت اجتماع يو حما  دار  ي با هم تعامل مثبت و معن

  .]8[ از خود نشان دادند يش از زنان سرسختيدارند و مردان ب
 وابـسته بـه دانـشگاه علـوم     يها مارستاني از بيشدر پژوه 

 ي درصـد پرسـتاران دارا     86 اصفهان مشخص شد كـه       يپزشك
 آنـان تعـارض     يزا برا  اند و عامل استرس    استرس متوسط بوده  

ـ  يبا پزشك بوده است و هر چه استرس شـغل          تـر باشـد     شي ب
  .]7[تر است  سالمت روان پرستاران كم

ـ ام شده در ا انجيها ج پژوهش يبا توجه به نتا    ن پـژوهش  ي
 پرستاران  يزا و سالمت روان    يدگي رابطه عوامل تن   يهدف بررس 

  .باشد يشهر سمنان م
  

  ها مواد و روش
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 .باشـد  ي م يبستگ  از نوع هم   ،پژوهشاين  ق در   يروش تحق 
 يكـه بـا روش تـصادف      بـود    نفر   80 شامل   ينمونه مورد بررس  

 60 كه   ؛دان  شهر سمنان انتخاب شده    ي از پرستاران رسم   يا طبقه
  .باشند ي نفر مرد م20ها زن و نفر آن

ـ    يبه منظور بررسـ     28 پرسـتاران از فـرم       ي سـالمت روان
 .اسـتفاده شـد   ) GHQ (ينامـه سـالمت عمـوم       پرسش يسؤال
ـ  ي وضـع  ي به بررس  ،نامه ن پرسش ي ا يها سؤال  فـرد در   يت روان

ل شـده   يخـرده آزمـون تـشك      4 از   وپـردازد    ير م يك ماه اخ  ي
ـ  اضطراب و  ،يان جسم يها نشانه :است ، اخـتالل در    يخـواب  يب

 4سـؤال    7هـر خـرده آزمـون        ؛يافسردگ  و يكاركرد اجتماع 
كرت استفاده شده اسـت     ي ل يگذار از روش نمره   . دارد يا نهيگز

ـ  هـر    يگـذار  نمـره  ن روش، يبر اساس ا    4 يهـا  ك از سـؤال   ي
ـ  اعتبار ا  .باشد يم )3 و 2،  1،  0( آزمون به صورت     يا درجه ن ي
  و يفيتنـص  ،يسـنج  ستفاده از سه روش دوبـاره     نامه با ا   پرسش

ـ  كرونبـاخ بـه ترت     يآلفا  يـي روا  و 90/0 و 930/0،  70/0ب  ي
نامه  زمان با پرسش    هم يق اجرا ينامه از طر   ن پرسش يزمان ا  هم
 55/0 يبـستگ  ب هـم  يضـر ) M.H.Q( دلـسكس يمارستان م يب

  .]9[گزارش شده است 
مـه  نا  از پرسـش   ، پرستاران ي استرس شغل  يبه منظور بررس  

.  گزاره اسـت   25 استفاده شده است كه شامل       ي شغل يفرسودگ
ك خرده آزمـون    ي  و ينامه از سه خرده آزمون اصل      ن پرسش يا

  و يعملكرد شخـص   ،ي عاطف ي خستگ .ل شده است  ي تشك يفرع
خـرده آزمـون      و ي اصـل  يهـا   خـرده آزمـون    ،تيمسخ شخص 

جا كه در    از آن . شود ي محسوب م  ي خرده آزمون فرع   ،يريدرگ
 مثبت به كـار     يها  گزاره ،ي مربوط به عملكرد شخص    يها گزاره

 يهـا  مطابق بـا گـزاره     ها ن گزاره ي ابتدا پاسخ ا   ،برده شده است  
سپس نمرات چهار خرده آزمـون بـا هـم            و ده شد گردان قبل بر 
هـا بـه      از جمع نمرات گزاره    ينمره كل هر آزمودن   . گرديدجمع  

ـ  يدهنده استرس شغل   تر نشان  شيد كه نمره ب   مدست آ  تـر   شي ب
ـ   ييايب پا يران ضر يدر ا . باشد يم  87/0 تـا    55/0ن  ي آزمون ب

ها  ي به دست آمده از آزمودن     يها  داده .]10[محاسبه شده است    
ـ  تحل يبـرا   شـد و   يگـذار  پس از اجـرا نمـره      ب يضـر  ل آن، ي

 مـستقل بـه كـار       يها  گروه ي برا tآزمون   رسون و ي پ يبستگ هم
  .گرفته شد

  
   نتايج

مارستان شهر سمنان انتخاب    يز سه ب  پرستاران گروه نمونه ا   
ــه .شــدند ــروه نمون ــل گ مارســتان ي درصــد از ب25/36 ،از ك

ــؤمنيام ــفا ويدرصــد از ب 35 ،)ع (نيرالم ــتان ش  75/28 مارس
الت يتحـص  .ه سمنان انتخاب شـدند    يمارستان فاطم يدرصد از ب  

  . بوده استيپرستاران گروه نمونه در حد كارشناس
ع پرستاران را بر اساس يوزت به ترتيب   3 و   2 ،1ول  اجددر  
  .داده شده استها نشان  آن، تأهل و سابقه شغلي تيجنس

  تيع پرستاران براساس جنسيتوز. 1جدول
  درصد  فراواني  جنسيت

  75  60  زن
  25  20  مرد
  100  80  جمع

  توزيع پرستاران بر اساس تأهل. 2جدول 
  درصد  فراواني  تأهل
  5/87  70  متأهل
  5/12  10  مجرد
  100  80  جمع

 يشغلسابقه توزيع پرستاران بر اساس . 3جدول

  صددر  فراواني  )سال (غل شسابقه
10-1  36  45  
20-11  28  35  
30-21  16  20  

سـالمت روانـي     بستگي بين استرس شغلي و      هم ،4جدول  
  .دهد پرستاران را نشان مي

  بستگي بين استرس شغلي و سالمت رواني هم .4 جدول
    سالمت رواني  استرس شغلي

 بستگي پيرسون ضريب هم  1  511/0

00/0  0  p-vaIue  
80  80  N 

  بستگي پيرسون ضريب هم  511/0  1
0  00/0  p-value  
80  80  N 
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 511/0تـوان گفـت كـه        هـاي جـدول مـي      به داده اه  با نگ 
بستگي بين سالمت رواني و استرس شغلي پرستاران وجـود          هم

ط سالمت روانـي پرسـتاران ارتبـا       بين استرس شغلي و    دارد و 
  .داري وجود دارد يمعن

ن پرستاران مرد و زن     ي را ب  يسه سالمت روان  ي مقا ،5جدول  
 ،)-386/1( مـشاهده  t مقدار ،ن كهيبا توجه به ا   . دهد ينشان م 
ـ  )66/2(  جـدول  tتـر از     كوچك  يدرجـه آزاد   بـا (باشـد    ي م

78=df(، ـ    يدار ن  ي معن 01/0سطح    در  يدار يست و تفاوت معن
  .زن وجود ندارد  مرد و پرستارانين سالمت روانيب

 پرستاران متأهل و مجـرد      يسه سالمت روان  يمقا ،6جدول  
 ،)420/0( مـشاهده    tكه مقدار    نيبا توجه به ا    .دهد يرا نشان م  
ــك ــر از  كوچ ــدول tت ــه آزاد )66/2( ج ــا درج  df=78 ي ب

 پرستاران متأهل   ين سالمت روان  ي ب يدار ي تفاوت معن  ،باشد يم
  .شود يده نميو مجرد د

ـ  يبستگ  هم ،7جدول   ـ         ي ب  ين سـابقه شـغل و سـالمت روان
  .دهد يپرستاران را نشان م
بستگي بـين     توان گفت كه هم     هاي جدول مي      با نگاه به داده   

 مي باشد و بـين سـالمت        226/0سابقه شغلي و سالنت رواني      
 .دار وجود دارد رواني و سابقه سغلي ارتباط معني

  
  د و زن پرستاران مريسه سالمت رواني مقا.5جدول 

p-value  t جدول  t گروه  تعداد  ميانگين  انحراف استاندارد  خطاي ميانگين  درجه آزادي  مشاهده  
  زن  60  53/21  793/11  522/1

016/0  66/2  386/1-  78  
  مرد  20  65/17  162/7  601/1

  رواني سالمت

  
  مجرد مقايسه سالمت رواني پرستاران متأهل و. 6جدول 

p-value  t جدول  t درجه آزادي  مشاهده  
خطاي 
  ميانگين

  گروه  تعداد  ميانگين  انحراف استاندارد

  متأهل  70  76/20  416/11  365/1
90/0  66/2  420/0  78  

  مجرد  10  20/19  596/6  086/2
  سالمت رواني

  ين سابقه شغل و سالمت رواني بيبستگ  هم.7جدول 
    سابقه شغل  يسالمت روان

  رسوني پيبستگ ب هميضر  1  226/0
044/0  0  p-value  
80  80  N 

 رسوني پيبستگ ب هميضر  226/0  1

0  44/0  p-value  
80  80  N 

  
  گيري بحث و نتيجه

 رابطـه عوامـل     ين پژوهش كـه بررسـ     يبا توجه به هدف ا    
ـ   يزا و سالمت روان    يدگيتن ه يفرضـ  چهـار  ،باشـد  ي پرستاران م

 ين استرس شـغل   يرابطه ب   پژوهش يه اصل ي فرض .دين گرد يتدو
 شـامل   يات فرعـ  يباشد و فرضـ    ي پرستاران م  يوانو سالمت ر  

مـرد، تفـاوت سـالمت        پرسـتاران زن و    يتفاوت سالمت روان  
 با سالمت   يمجرد و رابطه سابقه شغل      پرستاران متأهل و   يروان
  .باشد ي پرستاران ميروان

دهد كه بين اسـترس شـغلي و      هاي پژوهش نشان مي     يافته
 كه ايـن    ، وجود دارد  داري يسالمت رواني پرستاران ارتباط معن    

هاي قبلـي در زمينـه بررسـي         يافته با نتايج حاصل از پژوهش     
هنـگ  آ  هـا بـا سـالمت روانـي، هـم          استرس شغلي و رابطه آن    

چنين با نتايج حاصل از پژوهش در زمينـه تـأثير            هم. باشد مي
هنـگ  آ  استرس شغلي بر خشنودي شغلي و سـالمت روان هـم          

  . باشد مي
ين بود كه بين سـالمت روانـي        يافته ديگر پژوهش حاضر ا    

 كه بـا نتـايج      ،داري ديده نشد   يمرد تفاوت معن   پرستاران زن و  
باشـد، برخـي    هنـگ نمـي  آ هـاي قبلـي هـم    حاصل از پژوهش  
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تـري   اند كه مردان از سالمت روانـي بـيش         تحقيقات نشان داده  
يافته سوم اين بـود كـه بـين         ]. 11[نسبت به زنان برخوردارند     

ـ         سالمت رواني پرستارا   داري  ين متأهـل و مجـرد تفـاوت معن
كه به بررسي   ] 7[وجود ندارد كه با پژوهش مهرابي و همكاران         

 شـان ارزيابي ديدگاه پرستاران از وضعيت سالمت روانـي خود        
ها نتيجـه گرفتنـد كـه پرسـتاران          آن.  مغايرت داشت  ،پرداختند

متأهل نسبت به پرستاران مجـرد از وضـعيت سـالمت روانـي             
  .ردارندتري برخو پايين

هاي پژوهش حاضر نشان داد كه بين سـابقه          چنين يافته  هم
داري وجـود دارد     يشغل و سالمت رواني پرستاران ارتباط معن      

باشـد   هنـگ مـي   آ  هـاي قبلـي هـم      كه اين يافتـه بـا پـژوهش       
]4،11،12.[  

در حال حاضر پرستاران عالوه بر ايـن كـه هماننـد افـراد              
مـاعي، اقتـصادي،    هاي محـيط اجت    زا جامعه در معرض استرس   

هاي فراوان ويژه    با استرس .  قرار دارند  ...فرهنگي، خانوادگي و  
 با توجه به نتايج اين پژوهش       ،شغل پرستاري نيز روبرو هستند    

دهد   نشان مي هاي ديگر انجام شده در اين مورد، كه          و پژوهش 
باشد  زا با سالمت رواني پرستاران در ارتباط مي        عوامل تنيدگي 

 سالمت جـسمي و روانـي پرسـتاران بـه شـكل             جا كه  و از آن  
هـا در مراقبـت از بيمـاران در      مستقيم بـا كيفيـت عملكـرد آن       

هاي ايـن قـشر از جامعـه          باشد، بايد كوشيد استرس    ارتباط مي 
هاي ناشي از شـغل پرسـتاري را از طريـق            خصوص استرس  به

تـشكيل  هـاي فـردي،      چون مشاوره  شناختي هم  مداخالت روان 
هاي مقابلـه    اري، گروه درماني و افزايش مهارت     ي هاي هم  گروه

چنين مـداخالت محيطـي نظيـر بهبـود روابـط            با استرس و هم   
هاي حمايت اجتماعي و شغلي       پرستار، افزايش شبكه   -پزشك

  .و تغيير در ساعات كاري كاهش داد
چنين براساس تحقيقات صورت گرفته متغيرهايي مانند        هم
حجـم كـار، سـابقه      ( كـار    هاي شغلي، مسائل مربوط به     ويژگي

) رفت و ارتباطـات    هاي فشرده، محدوديت پيش    اشتغال، رقابت 
هاي اجتماعي در بروز فرسودگي شغلي در پرستاران         و حمايت 

هـايي را كـه بـراي كـاهش          ثر بوده و الزم است همه روش      ؤم
شود، به كمك طلبيـد تـا بـا ارائـه      كار گرفته مي  هفشار رواني ب  

 بتوانند از فرسودگي شغلي رهـايي       هاي مناسب پرستاران   كمك
  ].11،12[يابند 
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