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چکیده
مقدمــه :کیفیــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران متأثــر از عوامــل مختلفــی از جملــه شغلشــان مــی باشــدکه بــر
میــزان کیفیــت خدمــات آنهــا تأثیــر میگــذارد .هــدف ایــن پژوهــش بررســی عوامــل شــغلی و دموگرافیــک
مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران بیمارســتانهای آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــود.
روش کار :پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه مقطعــی اســت کــه در ســال  1393بــر روی  620نفــر از پرســتاران و
بهیــاران انجــام شــد .نمونــه گیــری از نــوع تصادفــی ســاده بــود .اطالعــات بــا اســتفاده از فــرم کوتــاه (پرسشــنامه)
کیفیــت زندگــی ســازمان بهداشــت جهانــی مــورد بررســی قــرار گرفــت .نوبــت کار بــودن ،داشــتن شــغل دوم،
وضعیــت تأهــل ،مــدت ازدواج و اشــتغال همســر در نظــام نوبــتکاری بــه عنــوان متغییــر هــای مســتقل وارد
مطالعــه شــدند .دادههــا در نــرم افــزار  SPSSنســخه  18بــا اســتفاده از آزمونهــای آمــاری آنالیــز واریانــس ،ضریــب
همبســتگی پیرســون t ،مســتقل و رگرســیون خطــی مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافتههــا :میانگیــن ســن افــراد ،مــدت تأهــل و ســابقه کار در بیمارســتان بــه ترتیــب ± 7/32،30/81 ± 7/84
 10/61و  10/29 ± 7/68بــود .تعــداد فرزنــدان ،داشــتن شــغل دوم ،رضایــت از ســاعات ســپری شــده بــا خانــواده و
اعتقــاد بــه تأثیــر شــبکاری بــر زندگــی خانوادگــی عوامــل مؤثر بــر کیفیــت زندگــی بودنــد ( .)P > 0/05بیشــترین
ارتبــاط کیفیــت زندگــی بــا بعــد ســامت محیطــی ( )r = 0/87،P = 0/001و کمتریــن ارتبــاط بــا بعــد ســامت
اجتماعــی ( )r = 0/75،P = 0/002بــه دســت آمــد.
نتیجــه گیــری :اجتنــاب از اشــتغال در شــغل دوم ،تنظیــم علمــی برنامههــای نوبــتکاری و آموزشهــای مرتبــط
بــا مهارتهــای زندگــی در نوبــت کاران بــه افزایــش ارتقــاء کیفیــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران کمــک میکنــد.

مقدمه
یکــی از جنبههــای مهــم و اساســی زندگــی هــر شــخص کــه
همــواره در پــی دســت یافتــن بــه آن میباشــد ،کیفیــت زندگــی
اســت کــه شــاخص وســیعی بــوده و تمــام ابعــاد زندگــی از جملــه
ســامت را شــامل میشــود [ .]1عــاوه بــر ایــن کیفیــت زندگــی
در ارتبــاط بــا رضایــت منــدی و هــدف داری در زندگــی ،رشــد
شــخصی ،برخــورداری از منابــع مــادی و تمــام حوزههایــی اســت
کــه بــه نوعــی در کیفیــت زندگــی مؤثــر هســتند [ ]2و شــاخصی
بــا ارزش بــرای انــدازه گیــری وضعیــت ســامتی افــراد در زندگــی
شــخصی و اجتماعــی در تحقیقــات بهداشــت عمومــی و پزشــکی
میباشــد [ .]3مطالعــات نشــان داده اســت کیفیــت زندگــی تحــت

تأثیــر بســیاری از عوامــل شــخصی ،اجتماعــی و محیطــی میباشــد
کــه یکــی از مهمتریــن عوامــل تاثیرگــذار ،شــغل افــراد میباشــد
[ .]5 ,4اگــر چــه داشــتن شــغل بــرای افــراد یــک منبــع مهــم
بــرای امــرار معــاش و کســب موفقیتهــای اجتماعــی اســت ،امــا
شــرایط نامناســب روانــی– اجتماعــی محیــط کار تأثیــر منفــی بــر
میــزان کیفیــت زندگــی افــراد دارد [ .]1مشــاغل پزشــکی و خدمــات
درمانــی خصوصـاً پرســتاری و بهیــاری از جملــه مشــاغلی میباشــند
کــه ذاتــاً دارای عوامــل و محرکهایــی از جملــه بــار کاری بیــش از
حــد هســتند کــه بــه عنــوان تهدیــدی جــدی بــرای رفــاه و آســایش
افــراد و ســطح کیفیــت زندگــی آنهــا بــه شــمار میرونــد [.]6
پرســتاری و بهیــاری حرفــهای هســتند کــه بــه واســطه آن
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 1کارشــناس ارشــد بهداشــت حرفــه ای ،مرکــز تحقیقــات محیــط کار ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
رفســنجان ،رفســنجان ،ایــران.
 2کارشــناس ارشــد بهداشــت حرفــه ای ،گــروه بهداشــت حرفــه ای ،دانشــکده بهداشــت  ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی بــم ،بــم ،ایــران.
 3کارشــناس ارشــد ،گــروه بهداشــت حرف ـهای ،دانشــکده بهداشــت ،کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی،
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ،کرمــان ،ایــران
 4کارشــناس ارشــد ،گــروه پرســتاری و مامایــی ،دانشــکده پرســتاری مامایــی رازی ،کمیتــه تحقیقــات
دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ،کرمــان ،ایــران
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روش کار
مطالعــه از نــوع بررســی مقطعــی بــود کــه در میــان  620نفــر از
پرســتاران و بهیــاران هــر ســه بیمارســتان آموزشــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی کرمــان در ســال  1393انجــام شــد .افــراد بــا اســتفاده از
روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده بــرای مطالعــه انتخــاب شــدند.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل ســابقه کار بیــش از  6ماه ،اشــتغال
بــه عنــوان پرســتار یــا بهیــار در ســه بیمارســتان آموزشــی منتخــب
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان و معیارهــای خــروج شــامل وجــود
ســابقه طــاق ،فــوت فامیــل درجــه یــک و عزیــزان افــراد شــرکت
کننــده در مطالعــه و حــوادث تلــخ و اســترس زای مشــابه مؤثــر بــر
کیفیــت زندگــی افــراد بودنــد .جمــعآوری اطالعــات بــا اســتفاده از
فــرم (پرسشــنامه) کوتــاه کیفیــت زندگــی ســازمان بهداشــت جهانــی
( )WHOQOL-BREEFصــورت گرفــت کــه بــا حضــور پژوهشــگر
در بیمارســتانهای مــورد مطالعــه ،ضمــن توضیــح هــدف مطالعــه
بــرای پرســتاران و بهیــاران از آنهــا خواســته میشــد کــه در فرصــت
مناســب اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامه کننــد .ســپس در روز بعــد
اقــدام بــه جمــع آوری پرسشــنامهها میگردیــد .افــراد بــدون هیــچ
گونــه اجبــار جهــت همــکاری در پژوهــش تشــویق میشــدند و
درصــورت نیــاز بــه زمــان بیشــتر بــرای تکمیــل پرسشــنامه ،مــدت
زمــان بیشــتر از یــک روز بــه آنهــا اختصــاص داده میشــد.
پرسشــنامه شــامل  26ســؤال اســت کــه کیفیــت زندگــی افــراد را
در چهــار حیطــه مرتبــط بــا ســامت یعنــی ســامت جســمانی
( ،)Physical-Healthســامت روانــی (،)Mental-Health
روابــط اجتماعــی ( )Social-Relationshipو محیــط زندگــی
( )Environmentرا در  24ســؤال مــورد بررســی قــرار میدهــد (هــر
یــک از حیطههــا بــه ترتیــب دارای  3 ،6 ،7و  8ســؤال میباشــد) و
 2ســؤال دیگــر مربــوط بــه هیــچ یــک از حیطههــا نبــوده و وضعیــت
ســامت و کیفیــت زندگــی افــراد را بــه طــور کلــی مــورد بررســی قرار
میدهــد .روایــی و پایایــی ایــن مقیــاس توســط  Nejatو همــکاران
محاســبه گردیــده اســت ،بــه طــوری کــه مقادیــر همبســتگی درون
خوشـهای و آلفــای کرونبــاخ در تمــام حیطههــا بــاالی  0/7بــه دســت
آمــد و در نمونههــای ایرانــی در حــد مطلــوب و رضایــت بخــش
گــزارش گردیــده اســت [.]11
هــر ســؤال پرسشــنامه دارای  5گزینــه بــود کــه بــا اســتفاده از یــک
طیــف از خیلــی ناراضــی تــا خیلــی راضــی و بــه صــورت یــک مقیــاس
لیکــرت نمــره گــذاری شــد .هــر فــرد میتوانســت در هــر ســؤال
میانگیــن  1تــا  5را کســب کنــد و پــس از انجــام محاســبههای الزم
امتیــازی معــادل  4تــا  20بــرای هــر حیطــه بــه تفکیــک به دســت آمد
کــه در آن نمــره  4بــه معنــای بدتریــن و نمــره  20بــه معنــای بهتریــن
وضعیــت کیفیــت زندگــی در  4حیطــه مــورد بررســی بــود .اطالعــات
دموگرافیــک نیــز در ابتــدای ســؤاالت تخصصــی مربــوط بــه کیفیــت
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مجموعـهای از وظایــف بعضـاً ســخت بــر عهــده آنهــا قــرار میگیــرد
و در محیــط کار بــا تعــدادی از استرســورهای فیزیکــی و روانــی از
جملــه نوبتهــای کاری طوالنــی ،ســختی و حجــم بــاالی کار و
اضافــه کاریهــای خواســته و ناخواســته روبــرو هســتند [ ]7همچنین
بــا توجــه بــه اینکــه پرســتاران و بهیــاران بایــد نقــش خــود را بــه
عنــوان یــک عضــو مؤثــر در خانــواده ایفــا کننــد ،لــذا بــه نظــر
میرســد در ایجــاد تعــادل بیــن مســئولیتهای کاری و خانوادگــی
خــود دچــار مشــکل شــوند و بــه دلیــل درگیــری روانــی بیشــتر
و صــرف زمــان کمتــر در امــور خانوادگــی از تضــاد کار -خانــواده
بیشــتری رنــج میبرنــد [ .]8مــوارد فــوق الذکــر میتوانــد بــه
عنــوان تهدیــدی جــدی بــر روی رفــاه فیزیکــی و روحــی  -روانــی
پرســتاران و بهیــاران اثــر نامطلــوب داشــته باشــد و پیامــد آن تغییــر
در کیفیــت زندگــی باشــد [.]5
پرســتاران و بهیــاران بــه عنــوان یکــی از ارائــه دهنــدگان
مراقبتهــای بهداشــتی در سیســتمهای درمانــی ،بــه منظــور
بــرآورده کــردن نیازهــای بیمــاران بایــد در شــیفتهای مختلــف و
بــه صــورت  24ســاعته فعالیــت داشــته باشــندکه بــه نظــر میرســد
ایــن امــر تعهــدات خانوادگــی و اجتماعــی ایــن افــراد را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد [ .]9در همیــن زمینــه نتایــج حاصــل از مطالعــات
 Rajabiو همــکاران نشــان داد کــه تأثیــرات منفــی نوبــت کاری در
پرســتاران باعــث ایجــاد تعــارض خصوصــاً در دو زمینــه رضایــت
زناشــویی و رضایــت شــغلی میشــود کــه باعــث ایجــاد اثراتــی
نامطلــوب از جملــه اثــرات روانــی و کاهــش کیفیــت زندگــی آنهــا
میشــود [ .]10همچنیــن دیگــر مــواردی از جملــه شــاغل بــودن
زوجهــا [ ]8تعــداد فرزنــدان [ ]5وضــع اقتصــادی ،مذهــب ،ســن
ازدواج و تحصیــات از عوامــل تاثیرگــذار بــر ســطح کیفیــت زندگــی
و زناشــویی پرســتاران و بهیــاران میباشــند کــه تأثیــر منفــی هــر
کــدام از ایــن عوامــل باعــث میشــود کــه زندگــی رونــد طبیعــی
خــود را از دســت دهــد و در نهایــت بــه صــورت کاهــش کیفیــت
زندگــی خــود را نشــان دهــد [ .]10در ســالهای اخیــر توجــه
پژوهشــگران بــه کیفیــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران بــه عنــوان
یکــی از اصلیتریــن پرســنل در تیــم خدمــات بهداشــتی درمانــی
کــه بیشــترین تعــداد افــراد ایــن تیــم را نیــز تشــکیل میدهنــد
جلــب شــده و ارتقــا کیفیــت زندگــی ایــن افــراد نیــز مــورد تاکیــد
قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت کــه ســاعات نامنظــم
شــیفتهای کاری و اضافــه کاریهــای ناخواســته در کنــار دیگــر
عوامــل موجــود بــر روی جســم ،روان ،عملکــرد و کارایــی ،زندگــی
فــردی ،اجتماعــی و کیفیــت و رضایــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران
تاثیرگــذار اســت و باتوجــه بــه ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی عوامل
مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران بیمارســتانهای
آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان انجــام گردیــد.
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و  483نفــر ( )%77/9پرســتار ،شــاغل در ســه بیمارســتان آموزشــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بودنــد .از ایــن تعــداد  200نمونــه
( )%32/3از بیمارســتان باهنــر 200 ،نمونــه ( )%32/3از بیمارســتان
افضلــی و  220نمونــه ( )%35/4از بیمارســتان شــفاء انتخــاب شــدند.
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده ،میانگیــن و انحــراف اســتاندارد
ســن افــراد ،مــدت تأهــل ،ســابقه کار در بیمارســتان و ســابقه کار در
نظــام نوبــت کاری بــه ترتیــب 7/10،68/61 ± 7/30 ،32/81 ± 7/84
 10/29 ±و  9/36 ± 6/83بــه دســت آمــد 536 .نفــر ( )%86/5از
افــراد شــرکت کننــده در مطالعــه زن بودنــد 560،نفــر ( )%90/3در
نظــام نوبــتکاری شــاغل بودندکــه نظــام نوبــتکاری غالــب چرخشــی
نامنظــم بــود .بیــش از نیمــی از شــرکت کننــدگان در مطالعــه
( )%71/9تحصیــات لیســانس و باالتــر داشــتند و  552نفــر ()%89/0
از آنــان فقــط بــه خدمــت در بیمارســتان مشــغول بودنــد و شــغل
دومــی نداشــتند .ســایر اطالعــات در جــدول  1آمــده اســت.
 227( %38نفــر) از افــراد شــرکت کننــده در مطالعه از تعداد ســاعاتی
کــه در شــبانه روز بــا خانــواده خــود ســپری شــده بــا خانــواده راضــی
بودنــد %60/4 ،%62/3 .و  %60/2از افــراد نوبتــکار اذعــان کــرده بودند
کــه شــب کاری بــه ترتیــب بــر زندگــی فــردی ،زندگــی خانوادگــی و
زندگــی اجتماعــی آنــان تأثیــر ســوء داشــته اســت .نتایــج آزمونهــای
آمــاری آنالیــز واریانــس ،ضریــب همبســتگی پیرســون و  tمســتقل
نشــان داد شــاغل بــودن همســر ،رضایــت از ســاعات طی شــده در کنار
خانــواده ،بیمارســتانی کــه فــرد در آن شــاغل اســت ،تعــداد فرزنــدان،
ابــراز تأثیــر شــبکاری بــر زندگــی فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی فــرد
بــر هــر  4بُعــد کیفیــت زندگــی (بعــد اجتماعــی ،بعــد جســمانی ،بعــد
روانشــناختی ،بعــد محیــط زندگــی) و نمــره نهایــی کیفیــت زندگــی
مؤثــر بــوده اســت .عــاوه بــر آن طبــق آزمــون تــی تســت ،جنســیت
بــا دو بعــد جســمانی و روانشــناختی ارتبــاط معنــا دار داشــت و بــا
اســتفاده از آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون ،ســن بــا نمــره  4بعد
کیفیــت زندگــی ارزیابــی گردیــد و در نهایــت ارتباطــی معنــی دار با دو
بعــد اجتماعــی و روانشــناختی بدســت آمــد .همچنیــن بــا اســتفاده از

فراوانی درصد
جنسیت ( 620نفر)
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536

86/5

مرد

84

13/5

تحصیالت ( 620نفر)
دیپلم

137

22/1

فوق دیپلم

45

7/3

لیسانس

410

66/1

باالتر

28

4/5

Downloaded from journal.iehfs.ir at 10:38 +0330 on Sunday December 8th 2019

یافتهها
از  620نفــر شــرکت کننــده در این مطالعــه 137 ،نفــر ( )%22/1بهیار

جدول  :1فراوانی متغیرهای دموگرافیک کیفی مورد بررسی در مطالعه
( 620نفر)
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زندگــی از قبیــل ســن ،جنــس ،ســابقه کار ،مدت ازدواج ،ســابقه شــیفت
کاری ،اشــتغال در نظــام نوبــتکاری وجــود داشــت و شــرکت کننــدگان
در مطالعــه اقــدام بــه پاســخگویی بــه آنهــا مینمودنــد .پــس از جمــع
آوری اطالعــات ،دادههــا در دو ســطح آمــار توصیفــی و اســتنباطی بــا
اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری  SPSSنســخه  ،18در ســطح معنــی داری
 0/05مــورد تجزیــه و تحیــل قــرار گرفتنــد .در ســطح آمــار اســتنباطی
از آزمونهــای رگرســیون خطــی و ضریــب همبســتگی پیرســون جهــت
بررســی عوامــل مؤثــر بــر  4بعــد کیفیــت زندگــی اســتفاده شــد.
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شاغل بودن در نظام نوبت کاری
بلی

560

90/3

خیر

60

9/7

نظام نوبت کاری ( 620نفر)
ثابت صبح

60

9/6
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9

1/5
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24

3/9

چرخشی منظم
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16/8
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68/2
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89/0
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57/1
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شاغل بودن همسر در نظام نوبت کاری (446
نفر)
بلی

134

30

خیر

312
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242

39
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136

21/9

دو فرزند

179

28/9

سه فرزند و باالتر

63

10/2

ابراز تأثیر خیلی زیاد و زیاد شیفت کاری (560
نفر نوبتکار)
بر زندگی فردی

349

62/3

بر زندگی خانوادگی

338

60/4

بر زندگی اجتماعی

337

60/2
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بعد اجتماعی بعد جسمانی بعد رواشناختی بعد محیط زندگی نمره کلی کیفیت زندگی

نام متغیر
جنسیت*

0/179

0/0001

0/0001

0/66

0/005

بهیار -پرستار*

0/621

0/059

0/165

0/841

0/222

شاغل بودن همسر*

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

شاغل بودن همسر در نظام نوبت کاری*

0/0001

0/027

0/026

0/18

0/006

داشتن شغل دوم *

0/091

0/711

0/077

0/542

0/234

اشتغال در نظام نوبت کاری*

0/914

0/049

0/525

0/151

0/161

رضایت از ساعات طی شده در کنار خانواده*

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

وضعیت تأهل*

0/0001

0/0001

0/0001

0/123

0/0001

بیمارستان**

0/011

0/012

0/022

0/033

0/004

تحصیالت**

0/641

0/065

0/253

0/514

0/254

تعداد فرزندان**

0/0001

0/004

0/006

0/019

0/0001

نوع نظام نوبت کاری**

0/213

0/033

0/324

0/001

0/018

ابراز تأثیر شبکاری بر زندگی فردی**

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

ابراز تأثیر شبکاری بر زندگی خانوادگی **

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

تأثیر شبکاری بر زندگی اجتماعی**

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

سن (سال) ***

0/004

0/079

0/007

0/065

0/009

مدت ازدواج (سال) ***

0/515

0/029

0/825

0/684

0/411

سابقه کار در بیمارستان (سال) ***

0/223

0/354

0/081

0/324

0/059

سابقه شیفت کاری (سال) ***

0/062

0/273

0/014

0/254

0/061

نوع آزمون* :تی مستقل ** ،آنالیز واریانس *** ،ضریب همبستگی پیرسون P > 0/05 .اختالف معنی دار
جدول  :3ضرایب همبستگی محاسبه شده در  4بعد کیفیت زندگی با استفاده از آزمون Pearson Correlation
متغییر

36

بعد اجتماعی

بعد جسمانی

بعد روانشناختی

بعد محیط زندگی

بعد اجتماعی

1

بعد جسمانی

0/52

1

بعد روانشناختی

0/56

0/62

1

بعد محیط زندگی

0/59

0/64

0/61

1

نمره کلی کیفیت زندگی

0/75

0/85

0/83

0/87

نمره کلی کیفیت زندگی

1
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جدول  :2نتایج بررسی ارتباطات متغیرهای دموگرافیک پرستاران وبهیاران هر سه بیمارستان آموزشی کرمان با میانگین نمره  4حیطه کیفیت زندگی و
نمره نهایی کیفیت زندگی با استفاده از آزمونهای تک متغیره

] [ DOI: 10.21859/joe-04035

آزمــون تــی تســت شــاغل بــودن همســر در نظــام نوبــت کاری در
ســه بعــد اجتماعــی ،جســمانی و روانشــناختی معنــا دار بدســت
آمــد و شــاغل بــودن در نظــام نوبــت کاری و مــدت ازدواج بــا بعــد
جســمانی و ســابقه نوبــت کاری بــا بعــد روانشــناختی معنــی دار
بدســت آمــد (جــدول .)2
دامنــه نمــره ابعــاد کیفیــت زندگــی بیــن  0تــا  5بــود کــه میانگیــن
نمــره بعــد اجتماعــی در گــروه مــورد مطالعــه  ،2/53 ± 0/93در بعــد
جســمانی  ،2/92 ± 0/69در بعــد روانشناســی  ،2/74 ± 0/71در

بعــد محیــط زندگــی  2/93 ± 0/63و میانگیــن نمــره کلــی کیفیــت
زندگــی افــراد  2/83 ± 0/59بدســت آمــد .همچنیــن بــه منظــور
بررســی و تعییــن ارتبــاط و همبســتگی هــر چهــار بعــد کیفیــت
زندگــی و نمــره کلــی کیفیــت زندگــی از آزمــون همبســتگی
پیرســون اســتفاده شــد کــه در آن ضریــب همبســتگی نمــره کل
کیفیــت زندگــی بــا بعــد محیــط زندگــی دارای باالتریــن مقــدار
( )r = 0/87و ضریــب همبســتگی کیفیــت زندگــی بــا بعــد اجتماعــی
دارای کمتریــن مقــدار ( )r = 0/52بدســت آمــد( .جــدول .)3
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عوامل باقیمانده در مدل

سطح معناداری

بعد اجتماعی
نام بیمارستان

0/001

تعداد فرزندان

0/0001

شاغل بودن همسر

0/039

ابراز تأثیر منفی نوبت کاری بر زندگی خانوادگی

0/0001

بعد جسمانی
شاغل بودن همسر

0/007

ابراز تأثیر منفی نوبت کاری بر زندگی خانوادگی

0/001

ابراز تأثیر منفی نوبت کاری بر زندگی اجتماعی

0/04

بعد روانشناختی
شاغل بودن همسر

0/014

رضایت از ساعات سپری شده با خانواده

0/033

تعداد سالهای نوبت کاری

0/022

ابراز تأثیر منفی نوبت کاری بر زندگی خانوادگی

0/0001

بعد محیط زندگی
تعداد فرزندان

0/002

داشتن شغل دوم

0/002

ابراز تأثیر منفی شبکاری بر زندگی خانوادگی

0/0001

نتایــح آزمــون رگرســیون خطــی بــا روش  backwardنشــان داد
متغیرهــای باقــی مانــده در مــدل در بعــد اجتماعــی 4 ،متغیــر
بیمارســتانی کــه فــرد در آن شــاغل اســت ،تعــداد فرزنــدان ،شــاغل
بــودن همســر و ابــراز تأثیــر منفــی نوبــت کاری بــر زندگــی خانوادگی
بــوده اســت و نیــز پــس از تکــرار آزمــون جهــت متغیرهــای مؤثــر در
بعــد جســمانی کیفیــت زندگــی 4 ،متغیــر تعــداد فرزنــدان ،شــاغل
بــودن همســر ،ابــراز تأثیــر منفــی نوبــت کاری بــر زندگــی خانوادگــی
و ابــراز تأثیــر منفــی نوبــت کاری بــر زندگــی اجتماعــی در مــدل باقی
ماندهانــد .بــرای بــار ســوم مــدل رگرســیون خطــی جهــت یافتــن
متغیرهــای مؤثــر در بعد روانشــناختی 4 ،متغیر شــاغل بودن همســر،
رضایــت از ســاعات ســپری شــده بــا خانــواده ،تعــداد ســالهای
نوبــت کاری و ابــراز تأثیــر منفــی نوبــت کاری بــر زندگــی خانوادگــی
بــه عنــوان متغیرهــای مؤثــر معنــادار در مــدل باقــی ماندنــد .در بعــد
محیــط زندگــی نیــز ســه متغیــر تعــداد فرزنــدان ،داشــتن شــغل دوم
و ابــراز تأثیــر منفــی شــبکاری بــر زندگــی خانوادگــی بــه عنــوان
عوامــل مؤثــر معنــی دار در مــدل باقــی ماندنــد .در پایــان همچنیــن
جهــت بررســی عوامــل دموگرافیــک مؤثــر بــر نمــره نهایــی کیفیــت

بحث
امــروزه سیســتمهای پرســتاری بنــا بــه افزایــش روزافــزون نیــاز
جامعــه ،مجبــور بــه اســتفاده از پرســنل خــود بــه صــورت نوبــت
کار میباشــند کــه در پــی آن متحمــل عــوارض روحــی و جســمی
بســیاری شــده و منجــر بــه کاهــش کیفیــت زندگــی ایــن افــراد
میشــود [ .]12در ایــن مطالعــه چهــار بعــد کیفیــت زندگــی شــامل
اجتماعــی ،جســمانی ،روانشــناختی و محیــط زندگــی در پرســتاران و
بهیــاران ســه بیمارســتان آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان
بررســی شــد 227( %38 .نفــر) از افــراد شــرکت کننــده در مطالعه از
تعــداد ســاعاتی کــه در شــبانه روز بــا خانــواده خــود ســپری شــده بــا
خانــواده راضــی بودنــد %60/4 ،%62/3 .و  %60/2از افــراد نوبتــکار
اذعــان کــرده بودنــد کــه شــب کاری بــه ترتیــب بــر زندگــی فــردی،
زندگــی خانوادگــی و زندگــی اجتماعــی آنــان تأثیــر ســوء داشــته
اســت ،ایــن نتیجــه در ارتبــاط بــا نتایــج حاصــل از مطالعــات Costa
و  Boughattasمبنــی بــر تأثیــر ســوء نوبــت کاری در زندگــی
فــردی ،خانوادگــی و ایجــاد ناهماهنگــی در روابــط کاری و اجتماعــی
و کاهــش میــزان ســاعات حضــور افــراد در کانــون خانــواده و ارتبــاط
بــا دیگــر اعضــای خانــواده میباشــد [.]14 ,13
شــاغل بــودن همســر و تعــداد فرزنــدان نیــز از جملــه عوامــل تأثیــر
گــذار بــر کیفیــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران شــناخته شــده
اســت .در خانوادههایــی کــه هــر دو زوج شــاغل باشــند تداخــل
در نقشــهای کاری و خانوادگــی افزایــش یافتــه و همیــن امــر باعــث
کاهــش کیفیــت زندگــی در خانــواده میشــود [ .]8همچنیــن بــا
افزایــش تعــداد فرزنــدان رابطــه بیــن زن و شــوهر (بــه خصــوص
رابطــه جنســی) کــم شــده و مــادران وقــت بیشــتری را بــرای
نگهــداری از فرزنــدان خــود میگذارنــد کــه امــر باعــث کاهــش
رضایــت زناشــویی و بــه تبــع آن کاهــش کیفیــت زندگــی آنهــا
میشــود [ .]15از دیگــر نتایــج مطالعــه ارتبــاط معنــی دار جنســیت
بــا دو بعــد جســمانی و روانشــناختی و ارتبــاط معنــی دار ســن بــا دو
بعــد اجتماعــی و روانشــناختی بــود .بــا افزایــش ســن در پرســتاران
و بهیــاران بــه دلیــل مواجــه بــا مســئولیتهای بیشــتر در اجتمــاع
و محیــط خانــواده ،کیفیــت زندگــی آنهــا بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار
میگیــرد و همچنیــن زنــان عــاوه بــر فعالیتهــای اجتماعــی و
شــغلی نقشهــای دیگــری همچــون مراقبــت از فرزنــدان را نیــز بــر
عهــده دارنــد کــه ایــن عوامــل در کنــار هــم ســبب تحلیــل انــرژی
و تأثیــر بــر میــزان کیفیــت زندگــی آنهــا و همچنیــن باعــث کاهــش
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تعداد فرزندان

0/022

] [ DOI: 10.21859/joe-04035

جدول  :4نتایج اجرای آزمون رگرسیون خطی و گزارش عوامل باقیمانده
در مدل در پرستاران و بهیاران هر سه بیمارستان آموزشی کرمان

زندگــی بــا اســتفاده از مــدل رگرســیون خطــی ،چهــار متغیــر تعــداد
فرزنــدان ،داشــتن شــغل دوم ،رضایــت از ســاعات ســپری شــده بــا
خانــواده و ابــراز تأثیــر منفــی شــبکاری بــر زندگــی خانوادگــی در
مــدل باقــی ماندنــد.
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دوم ،تنظیــم علمــی برنامههــای نوبــت کاری ،آموزشهــای مرتبــط
بــا مهارتهــای زندگــی در شــبکاران ازجملــه مــواردی اســت کــه
بــه افزایــش ارتقــاء کیفیــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران کمــک
میکنــد.
سپاسگزاری
نویســندگان مقالــه بــر خــود الزم میداننــد کــه مراتــب تقدیــر و
تشــکر را از مســئولین و تمــام پرســنل درمانــی بیمارســتانهای
آموزشــی اعــام نماینــد.
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نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نقــش مهــم و خطیــر پرســتاران و بهیــاران در نظــام
ســامت و مراقبتهــای بهداشــتی اجتنــاب از اشــتغال در شــغل
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کیفیــت مراقبــت و حمایــت از بیمــاران میشــود [.]16 ,12
در ایــن پژوهــش بیشــترین میانگیــن نمــره کیفیــت زندگــی ( )2/93و
همچنیــن باالتریــن مقــدار همبســتگی آن ( ،)r = 0/87بــا بعــد محیط
زندگــی و پایینتریــن نمــره کیفیــت زندگــی ( )2/53و کمتریــن مقدار
همبســتگی آن ( )r = 0/52در ارتبــاط بــا بعــد محیــط اجتماعــی بــه
دســت آمــد کــه بــا توجه بــه وضعیــت ســامت اجتماعــی پرســتاران و
بهیــاران ایــران از جملــه پاییــن بــودن میــزان حقــوق ماهیانــه ،امکانات
رفاهــی ،پاداشهــای نقــدی و غیرنقــدی ،و همچنیــن شــفاف نبــودن
دورنمــای شــغلی و عــدم وجــود جایــگاه حرفــهای ایــن رشــته در
اجتمــاع قابــل توجیــه اســت [ .]17نتایــج حاصــل از آزمون رگرســیون
خطــی نشــان داد  4متغیــر تعــداد فرزنــدان ،شــاغل بــودن همســر
و ابــراز تأثیــر منفــی نوبــتکاری بــر زندگــی خانوادگــی و زندگــی
اجتماعــی از عوامــل مؤثــر بــر فعالیتهــای روزمــره زندگــی ،ظرفیــت
کاری و انــرژی ،درد و خــواب میباشــد .عهــده دار بــودن چندیــن
نقــش در زندگــی پرســتاران و بهیــاران (همســر ،فرزنــد ،مــادر یــا پدر)
و فشــارهای شــغلی در جهــت ســازگاری بــا تقاضاهــای شــغلی در کنار
درگیریهــای جســمی و عاطفــی ایــن حرفــه ،بعــد جســمانی زندگــی
پرســتاران را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد چــرا کــه خســتگی ،درد ،بــی
خوابــی و غیــره همگــی متعاقــب کار ســنگین پرســتاری قابــل پیــش
بینــی میباشــد [.]18
از دیگــر نتایــج رگرســیون خطــی ارتبــاط حیطــه ســامت روانــی
پرســتاران و بهیــاران بــا چهــار متغیــر شــاغل بــودن همســر ،رضایــت
از ســاعات ســپری شــده بــا خانــواده ،تعــداد ســالهای نوبــت کاری
و ابــراز تأثیــر منفــی نوبــت کاری بــر زندگــی خانوادگــی بــود .شــب
کاری و کار طوالنــی بــا بیمــاران بدحــال ،ایفــای نقــش حمایتــی در
ارتبــاط بــا بیمــاران ســالمند و ارائــه مراقبتهــای ویــژه بــه بیمــاران
خــاص در طــول دوره اشــتغال بــر روی ســامت روانــی افــراد
تاثیرگــذار میباشــد [ ]18همچنیــن همــکاری و حمایــت همســر
در امــور زندگــی باعــث کاهــش اثــر نامطلــوب یــک نقــش در نقــش
دیگــر شــده و بــا کاهــش تداخــل در وظایــف کاری و خانوادگــی
ســبب بهبــود وضعیــت ســامت پرســتاران و بهیــاران میگــردد کــه

ایــن امــر بــه دلیــل شــاغل بــودن همســر نادیــده گرفتــه شــده و
منجــر بــه درگیریهــای ذهنــی و تهدیــدی بــرای ســامت روانــی
افــراد میشــود [ .]19عوامــل دموگرافیــک مؤثــر بــر نمــره نهایــی
کیفیــت زندگــی بــا اســتفاده از مــدل رگرســیون خطــی شــامل تعداد
فرزنــدان ،داشــتن شــغل دوم ،رضایــت از ســاعات ســپری شــده بــا
خانــواده و ابــراز تأثیــر منفــی شــبکاری بــر زندگــی خانوادگــی بودند.
در تأییــد ایــن نتایــج میتــوان بیــان کــرد کــه بــا افزایــش تعــداد
فرزنــدان پــدر و مــادر بیشــتر در فکــر تأمیــن نیازهــا و خواســتههای
فرزنــدان بــوده و حتــی در بعضــی از مــوارد افــراد جهــت تحقــق ایــن
هــدف بــه شــغل دومــی مشــغول میشــوند .فــرد بــا داشــتن شــغل
دوم اگــر چــه از نظــر درآمــد و مباحــث مــادی بــه نوعــی خودکفایــی
دســت پیــدا میکنــد امــا عمـ ً
ا از نظــر روانــی و خســتگی جســمانی
واقع ـاً رنــج میبــرد و میــزان کیفیــت و ایمنــی کار در هــر دو مــورد
بــه نســبت پایینتــر اســت .اســترس و شــرایط کاری در پرســتاران
و بهیــاران باعــث میشــود فــرد از میــزان ســاعاتی کــه در کنــار
خانــواده اســت احســاس رضایــت نداشــته باشــد کــه تأثیــر تمــام
ایــن مــوارد کاهــش کیفیــت زندگــی پرســتاران و بهیــاران میباشــد
([.]21 ,20
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Abstract
Introduction: the quality of life of nurses and nurse aides is under the influence of various
factors including the occupational ones, which affect the quality of their services. The
purpose of this research was to investigate the occupational and demographic factors
effective on the quality of life of nurses and nurse aides working in teaching hospitals
affiliated to Kerman University of Medical Sciences.
Methods: the present research was a cross-sectional one conducted in 2014 on 620 nurses
and nurse aides. Simple random sampling method was utilized. The data were collected via
the World Health Organization Quality of Life short form (questionnaire). Shift working,
having a second job, marital status, length of marriage and having a shift working spouse
were the independent variables of this study. Data were analyzed in SPSS 18 software using
analysis of variance (ANOVA), Pearson’s correlation coefficient, independent t and linear
regression statistical tests.
Results: the average age, length of marriage and work experience in hospital were ± 32.81
7.30 ± 10.61 ,7.84 and 7.68 ± 10.29, respectively. The number of children, having a second
job, satisfaction from the hours spent with family, and belief in the effect of night work on
family life were factors effective on quality of life (P > 0.05). The highest relationship of
quality of life was with environmental health (r = 0.87, P = 0.001) and the lowest was with
social health (r = 0.75, P = 0.002).
Conclusions: Avoiding to have a second job, scientific planning of shift work schedules
and trainings relevant to life skills in shift workers would help improve the quality of life of
nurses and nurse aides.

