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Abstract
Background and Aim: Occupational stress in the Intensive Care Unit (ICU) has a serious impact on the health
and quality of life of nurses. Paying attention to the quality of life of nurses and reducing occupational stress can
lead to better provision of medical services in the ICU and hospital. Therefore, the present study was conducted
to determine the relationship between occupational stress and quality of life in ICU nurses in selected naval
hospitals.
Methods: In this descriptive-analytical study, 76 ICU nurses in selected naval hospitals in the south of Iran in
2019 participated. Sampling was done by census and available methods. The research tools included the 26question quality of life (WHOQOL-BREF) and occupational stress questionnaires, which were completed by
nurses, and then data were analyzed.
Results: The mean score of occupational stress and quality of life in ICU nurses in selected naval hospitals
were estimated as 42.9±1.7 and 62.3±19.1 respectively, both of which are at a moderate level. Occupational stress
has an inverse and significant relationship with quality of life in ICU nurses. Occupational stress and quality of
life had no significant relationship with any of the ICU nurses' demographic variables.
Conclusion: The findings of the present study demonstrated that there is a significant and inverse relationship
between the quality of life and occupational stress in ICU nurses, so the increase in occupational stress of ICU
nurses has a negative effect on their quality of life, and this can affect the quality of providing clinical care in
hospital. Therefore, improving the quality of life and reducing occupational stress should be on the agenda of
health officials.
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ارتباط استرس شغلي با كیفیت زندگي در پرستاران بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای
منتخب نیروی دریایي
مهران كوچک  ،1رضا محمدی ،0میرمحمد میری

⃰ 1

 1بخش مراقبتهای ویژه ،دانشکده پزشکی ،بیمارستان امام حسین ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
دریافت مقاله1041/40/12 :

پذیرش مقاله1041/40/40 :

چکیده
زمینه و هدف :استرس شغلی در بخش مراقبتهای ویژه بر سلامتی و کیفیت زندگی پرستاران تاثیر جدی دارد .توجه به کیفیت
زندگی پرستاران و کاهش استرس شغلی می تواند منجر به ارائه بهتر خدمات درمانی در بخش و بیمارستان گردد .لذا مطالعه حاضر با هدف
تعیین ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در پرستاران بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای منتخب نیروی دریایی انجام شد.
روشها :در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر تعداد  07پرستار در بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای منتخب نیروی دریایی در
جنوب کشور در سال  1911شرکت داشتند .نمونهگیری به صورت سرشماری و در دسترس انجام شد .ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای
استاندارد کیفیت زندگی  27سئوالی ( )BREF-WHOQOLو استرس شغلی بود که توسط پرستاران تکمیل شد و سپس داده ها مورد آنالیز
یافتهها :میانگین نمره استرس شغلی و کیفیت زندگی در پرستاران بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای منتخب نیروی دریایی به
ترتیب  02/1±0/1و  72/9±11/1برآورد شد که هر دو در سطح متوسطی قرار دارد .استرس شغلی با کیفیت زندگی پرستاران ارتباط معکوس
و معنیدار دارد .استرس شغلی و کیفیت زندگی با هیچ کدام از متغیرهای دموگرافیک پرستاران ارتباط معنیداری نداشتند.
نتیجهگیری :یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که بین کیفیت زندگی با استرس شغلی ارتباط معنیدار و معکوس وجود دارد ،بدین
صورت که افزایش استرس شغلی پرستاران در بخش مراقبتهای ویژه بر کیفیت زندگی آنان تأثیر منفی میگذارد و همین امر میتواند بر
کیفیت ارائه مراقبتهای بالینی در بخش ،تاثیر سوء داشته باشد .لذا بهبود کیفیت زندگی و کاهش استرس شغلی میبایست در دستور کار
مسئولین بهداشت و درمان قرار گیرد.
كلیدواژهها :استرس شغلی ،کیفیت زندگی ،پرستار ،بخش مراقبتهای ویژه.

آدرس :بخش مراقبتهای ویژه ،دانشکده پزشکی ،بیمارستان امام حسین ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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استرس مرتبط با کار یا استرس شغلی به یکی از علل عمده
نگرانیهای بهداشت روانی در جوامع مدرن تبدیل شده است.
استرس شغلی باعث بروز نگرانیهایی در زمینه سلامت روانی افراد
میشود که به صورت یک الگوی واکنشی احساسی ،ادراکی،
رفتاری و فیزیولوژیکی به جنبههای نامطلوب محتوای شغلی،
سازمانی و محیطی محل کار تعریف میگردد .تأثیر استرس شغلی
بر بیماریهای فیزیکی و ذهنی قابل توجه است .سطوح بالای
استرس میتواند باعث اخلال در عملکرد کارکنان شده و همچنین
تأثیر منفی بر نگرش و رفتار آنها داشته باشد .مطالعاتی نشان داده
که گونههای فعال اکسیژن ( )ROSدر موقعیتهای استرسزا
میتوانند باعث ایجاد استرس اکسیداتیو گردد ،که در نتیجه باعث
ایجاد پدیده  Agingو بیماریهای دژنراتیو مرتبط با سن ( Aged
 )related degenerative diseasesشود (.)1،2
اگرچه استرس شغلی در تمام مشاغل وجود دارد ولی در
حرفههایی که با سلامتی انسان سروکار دارند این موضوع اهمیت و
فراوانی بیشتری پیدا میکند ( .)9در این بین ،حرفه پرستاری به
دلیل تخصصی بودن ،پیچیدگی و نیاز به مدیریت موقعیتهای
اضطراری ،جزو مشاغل با استرس بالا و چالشی محسوب میگردد.
موارد زیادی در حرفه پرستاری باعث استرس میشوند که از این
میان میتوان به ماهیت پر استرس شغل ،تعارض با همکاران ،کار
کردن در محیطی که سوپروایزرها و مدیران از کارکنان حمایت
نمیکنند ،اشاره کرد .استرس شغلی در پرستاران به عنوان یکی از
اجزای مهم سیستم بهداشتی درمانی دارای اثرات زیادی بر کیفیت
مراقبتهای بالینی است ( .)0از سوی دیگر این استرس شغلی با
افزایش حوادث کاری ،تأخیر و غیبت از کار و نیز کاهش بهره وری
و تعهد سازمانی به افت کیفیت مراقبت از بیماران منجر میگردد.
شورای بینالمللی پرستاری اعلام میکند کارکنانی که تحت
استرس شغلی بالایی قرار دارند 94 ،درصد بیشتر دچار حوادث کاری
میشوند ( .)2تحقیقات نشاندهنده وجود تنش شغلی و تحلیل
جسمی و روانی زیاد در پرستاران هستند که منجر به غیبت در محل
کار ،برخورد میان کارکنان و جابجایی ،اختلال در سلامتی و ناتوانی
در انجام وظایف ،آسیبپذیری در ارتباطات حرفهای ،کاهش
کیفیت مراقبت بالینی ارائه شده و نهایتاً نارضایتی و ترك شغل
میشود ( .)7در مطالعه لطیفزاده و همکاران ،نیمی از پرستاران
استرس شغلی بالا داشتند که این میزان به سن ،جنس ،وضعیت
تاهل ،سطح تحصیلات ،وضعیت اشتغال ،شیفت کاری ،تجربه کار،
محل کار و تعداد فرزندان بستگی داشت ( .)0در میان عوامل
استرسزا روانی ،مهارت ناکافی کمترین ( 92درصد) و نداشتن
تعطیلات آخر هفتهای ( 00درصد) بیشترین تاثیر را روی استرس
داشتهاند (.)8
پرستاران در قسمتهای مختلف بیمارستان همچون بخشها،
اورژانس ،درمانگاهها ،اتاقهای عمل و بخشهای مراقبت ویژه

مشغول به فعالیت هستند .در این بین ،پرستاران بخش مراقبتهای
ویژه قسمتی از جامعه پرستاری هستند که به دلیل شغل پراسترس،
مهم و حساسی که بر عهده دارند در معرض حوادث و استرسورهای
مختلفی مانند درد ،رنج و مرگ بیمار ،تعارض با پزشکان و
همکاران ،سختی کار ،شرایط کاری حساس ،هستند .با این شرایط
کاری پر استرس و به عبارتی استرس شغلی که در بین پرستاران
بخش مراقبتهای ویژه رواج بیشتری دارد و همچنین تاثیرات
منفی که این استرس شغلی بر عملکرد و همچنین کیفیت زندگی
پرستاران میگذارد ،ضرورت انجام مطالعات در این زمینه احساس
میشود (.)1،14
کیفیت زندگی در پرستاران که با جان انسانها سروکار دارند
حائز اهمیت است تا بتوانند خدمات بالینی موثرتری را ارائه دهند.
افرادی که از کیفیت زندگی مطلوبتری برخوردارند ،عملکرد
حرفهای مناسبتری دارند .بدین منظور کیفیت بالاى زندگى
کارکنان تبدیل به یک موضوع مهم در بسیارى از سازمانها از
جمله سازمانهاى بهداشتى درمانى از دهه  1104گردیده است.
کیفیت زندگی دارای محدوده گستردهای است که تحت تأثیر
وضعیت جسمانی ،روانی ،باورهای فردی و ارتباطات اجتماعی فرد
قرار میگیرد .همچنین توجه به بعد روانی و جسمی در کیفیت
زندگی میتواند باعث افزایش کارایی افراد و جلوگیری از چالشهای
روانی شود ( .)11مشاغل سخت بر درك فرد از ابعاد محیطی،
اجتماعی و جسمانی کیفیت زندگی اثرات منفی دارند (.)12
پرستاران بخش مراقبتهای ویژه به دلیل ماهیت شغلی که دارند،
باید از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار باشند تا بتوانند مراقبتهای
بالینی را به شکل مطلوب برای بیماران بدحال ارائه دهند و این در
صورتی میسر است که پرستاران از نظر روانی ،رضایت کاری و در
واقع جنبههای مختلف زندگی در سطح مطلوبی قرار داشته باشند
(.)19
انجام پژوهشهای مختلف در مورد کیفیت زندگی مىتواند
مسئولین را یارى دهد تا با مفهوم کیفیت زندگى آشنا شده و ترغیب
به اختصاص بودجه و امکانات بیشتر برای ایجاد تغییرات مطلوب
در محیط کار شوند تا شرایط بهتر و زمینه مناسبترى را براى
فعالیت پرستاران در بخش مراقبتهای ویژه فراهم نمایند .همانطور
که اشاره شد با بهبود کیفیت زندگى مىتوان سلامت جسمانى و
روانى نیروى کار را تامین کرد ،از طرف دیگر ضرورى است کیفیت
زندگى پرستاران در بیمارستانهاى وابسته به نیروهاى مسلح و به
طور خاص نیروی دریایی ارزیابى گردد تا با تعیین عوامل مرتبط با
کیفیت زندگى پرستاران بخش مراقبتهای ویژه شاغل در
بیمارستانهاى نظامى و ارتقاى آن ،از توانمندیهاى بالقوه کارکنان
در ارائه خدمات بالینی به افراد جامعه استفاده شود (.)10
مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط استرس شغلی با کیفیت
زندگی در پرستاران بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای
منتخب نیروی دریایی در جنوب کشور انجام شد.
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روشها
مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر در سال  1911در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارستانهای منتخب نیروی دریایی در جنوب
کشور انجام شد .جامعه پژوهش در این مطالعه شامل همه پرستاران
شاغل رسمى و تمام وقت و داراى مدرك کارشناسى و بالاتر در
بخش مراقبتهای ویژه بودند .نمونهگیری با روش در دسترس و
به طور سرشماری انجام گرفت و همه پرستاران واجد شرایط با در
نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند.
معیار ورود به مطالعه شامل
 حداقل یک سال تجربه کار در بخش مراقبتهای ویژه
 داراى مدرك کارشناسى و بالاتر در رشته پرستاری
 عدم ابتلا به بیماریهای مزمن
 عدم مصرف مواد مخدر
 سابقه بیماری روانی
 نبود بحرانهای شدید مانند مرگ عزیزان درجه یک ،طلاق،
ورشکستگی اقتصادی در  7ماه گذشته.
معیارهای خروج
 پرستارانی که تمایل به حضور در مطالعه نداشتند.
 پرسشنامههای ناقص.
ابزارهای پژوهشي

تجزیه و تحلیل آماری دادهها
برای بررسی تأثیر همزمان متغیرهای دموگرافیک و استرس
شغلی بر متغیرهای کیفیت زندگی از روش همبستگی پیرسون
استفاده شد .برای بررسی ارتباط استرس شغلی ،کیفیت زندگی و
متغیرهای دموگرافیک ،با توجه به وابسته بودن متغیرهای پاسخ از
تحلیل آماری  MANOVAاستفاده شد .تمامی آنالیزها با نرمافزار
آماری  SPSS 22انجام گردید .مقدار  pکمتر از  4/42بعنوان سطح
معنیداری لحاظ شد.
ملاحظات اخلاقي
در تمامی مراحل مطالعه محققین پایبند به اصول معاهده
هلسینکی بودند .ضمن توضیح کامل در مورد فواید شرکت در
مطالعه ،اخذ رضایتنامه کتبی و اجازه آگاهانه از تمامی پرستاران
شرکت کننده ،اولین و مهمترین قدم جهت شروع کار در این طرح
تحقیقاتی بود .حفظ کامل تمامی اطلاعات مربوط به پرستاران
بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای متنخب نیروی دریایی
بصورت محرمانه در برگههای اطلاعاتی ،از دیگر اقدامات جهت
رعایت ملاحظات اخلاقی در این طرح تحقیقاتی بود .از طرف دیگر
تمام اطلاعات بصورت گروهی و بدون نام منتشر شد .انجام این
پژوهش هیچگونه هزینهای به پرستاران بخش مراقبتهای ویژه در
بیمارستانهای نیروی دریایی تحمیل نکرد .از پرستاران داوطلب
برای اجرای پژوهش رضایتنامه کتبی و آگاهانه کسب شد .در این
تحقیق ازادی فردی پرستاران بخش مراقبتهای ویژه در
بیمارستانهای منتخب نیروی دریایی رعایت شد و برای ایشان
توضیح داده شد که شرکت آنها در این طرح کاملاً اختیاری و
داوطلبانه است و هر لحظه میتوانند از مطالعه خارج شوند.
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روش اجرا
ضمن رعایت ملاحظات اخلاقی و انجام هماهنگیهای لازم با
مسئولین بیمارستانها و بخش مراقبتهای ویژه و همچنین حفظ
محرمانگی اطلاعات در بیمارستانهای متنخب نیروی دریایی،
اطلاعات لازم با استفاده از سه پرسشنامه جمعآوری شد .پژوهشگران
با حضور در بخش مراقبتهای ویژه پرسشنامهها را در اختیار
پرستاران قرار میدادند تا در زمان مناسب توسط ایشان تکمیل
گردد و تحویل داده شود .پرسشنامههایی که بیش از  14درصد
دادهها ناقص بود ،از مطالعه کنار گذاشته شدند.
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پرسشنامه دموگرافیک :اطلاعات مربوط به سن ،جنس،
وضعیت تاهل ،میزان تحصیلات ،و سابقه کار ثبت شد.
پرسشنامه استرس شغلي :این پرسشنامه دارای  12سؤال
در  7زیرشاخه شامل مطالبات ،کنترل ،حمایت مدیران ،حمایت
همکاران ،ارتباطات و نقش است .پاسخ ها بر اساس مقیاس لیکرت
به صورت همیشه ( 1امتیاز) ،اغلب ( 2امتیاز) ،گاهی ( 9امتیاز) ،به
ندرت ( 0امتیاز) و هرگز ( 2امتیاز) سنجیده میشود .مجموع
امتیازات بین  12-02است و نحوه سطحبندی به این ترتیب است؛
نمرات بین  12تا  94معادل استرس شغلی شدید ،نمرات بین 94
تا  02معادل استرش شغلی متوسط و نمرات بالای  02معادل
استرس شغلی بسیار کم است .پایایی و روایی این پرسشنامه توسط
فرجی و همکاران بر اساس ضریب آلفا کرونباخ  01درصد ارزیابی
شده است ( .)12در مطالعه حاضر نیز آلفای کرونباخ  82درصد
برآورد شد.
پرسشنامه كیفیت زندگي (:)BREF-WHOQOL
این پرسشنامه  27سوالی دارای  0زیرمقیاس و یک نمره کلی است.
این زیرمقیاسها عبارتند از سلامت جسمی ،سلامت روان ،روابط
اجتماعی ،سلامت محیط اطراف و یک نمره کلی .در ابتدا یک نمره
خام برای هر زیرمقیاس به دست میآید که از طریق فرمول به
نمرهای استاندارد بین  4تا  144تبدیل میشود .نمره بالاتر

نشاندهنده کیفیت زندگی بهتر است .در مطالعه پیشین پایایی
آزمون-بازآزمون برای زیرمقیاسها به صورت سلامت جسمی 00
درصد ،سلامت روانی  00درصد ،روابط اجتماعی  02درصد و سلامت
محیط  80درصد به دست آمده است ( .)17در مطالعه حاضر نیز
میزان آلفای کرونباخ در پرستاران بخش مراقبتهای ویژه 82
درصد برآورد گردید.
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میانگین و انحراف معیار نمره استرس شغلی در پرستاران بخش
مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای منتخب نیروی دریایی
 02/1±0/1بدست آمد که در سطح متوسطی قرار دارد .میانگین و
انحراف معیار کیفیت زندگی پرستاران  72/9±11/1میباشد که
نشانگر کیفیت زندگی متوسط است .نتایج نشان داد که کیفیت
زندگی و استرس شغلی با هیچکدام از متغیرهای دموگرافیک ارتباط
معنیداری نداشتند (جدول( )2-جدول .)9-با این حال ،ارتباط
استرس شغلی با کیفیت زندگی معنی دار بدست آمد (جدول.)0-

نتایج
میانگین سن  70پرستار بخش مراقبتهای ویژه در
بیمارستانهای منتخب نیروی دریایی شرکتکننده در مطالعه
حاضر  92/1±8/8سال بود و  00/8درصد ( 94نفر) مردان و 22/2
درصد زنان ( 90نفر) بودند 29/1 .درصد ( 17نفر) مجرد و 92/8
( 20نفر) درصد پرستاران دارای مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد
بودند 90/9 .درصد ( 22نفر) از پرسنل سابقه کمتر از  14سال
داشتند (جدول.)1-

جدول .1-اطلاعات دموگرافیک  70پرستار بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای منتخب نیروی دریایی شرکتکننده در مطالعه
دموگرافیک
سن (سال)

جنس
سطح تحصیلات
وضعیت تاهل
سابقه كار (سال)

تعداد ()%

)90/9( 22
)04/9( 20
)22/0( 12
)00/8( 94
)22/2( 90
)70/2( 09
)92/8( 20
)29/1( 17
)07/1( 21
)90/9( 22
)04/9( 20
)22/0( 12

 24-94سال
 94 -04سال
بیشتر از  04سال
مرد
زن
کارشناسی
کارشناسی ارشد
مجرد
متاهل
کمتر از  14سال
 14تا  24سال
بالاتر از  24سال

جدول .0-ارتباط متغیرهای دموگرافیک با کیفیت زندگی در پرستاران بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای منتخب نیروی دریایی ( 70نفر)

جنس
وضعیت تاهل
تحصیلات
سابقه كار (سال)

4/01
4/11
4/12
4/00
4/71

4/78
4/01
4/01
4/81
4/82

جدول .3-ارتباط متغیرهای دموگرافیک با استرس شغلی در پرستاران بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای منتخب نیروی دریایی ( 70نفر)
سن (سال)
جنس
وضعیت تاهل
تحصیلات
سابقه كار (سال)

p-Value

F

4/71
4/07
4/91
4/28
4/92

4/81
4/99
4/77
4/20
4/02

كیفیت زندگي
استرس شغلي

P value=4/42

Pearson Correlation= -4/421
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سن (سال)

p-Value

F
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پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائهدهنده خدمات بهداشتی
باید از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار باشند تا بتوانند مراقبتهای
بالینی را به شکل مطلوب به مددجویان ارائه دهند ( .)19،10مطالعه
حاضر به منظور تعیین ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در
پرستاران بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای منتخب نیروی
دریایی در جنوب کشور انجام شد .یافتهها نشان داد که کیفیت
زندگی پرستاران در سطح متوسطی قرار دارد که با نتایج حاصل از
مطالعات پیشین همچون فلاحی خشکناب و همکاران ،و محمدی
و همکاران همخوانی دارد ( .)10،18پرستاران به عنوان یکی از
مهمترین اعضاء گروه بهداشتی و درمانی نظام سلامت هستند و
متعاقباً تحت فشارهای گوناگون ذهنی و جسمی قرار دارند که
میتوان دلیل آن را فشردگی کاری در ساعات شبانهروز برشمرد،
چرا که پرستاران موظفاند همزمان چندین بیمار را پایش کنند و
این امر میتواند به دلیل تکرار در روزهای متوالی ،سبب کم توجهی
ایشان به اصول ایمنی در حین کار و متعاقب آن سبب آسیبهای
جسمانی و روانی و به تناسب بر کیفیت زندگی آنان تأثیر بگذارد
( .)11همین پرستاران نقشهای دیگری همچون والد ،همسر... ،
نیز در جامعه دارند که در ادامه روز موظف به اجرای آن هستند ،لذا
آسیبها و خستگیهای ناشی از کار میتواند در انجام آن امور و
حتی رفتارهای عاطفی با افراد خانواده خدشه وارد کند و سبب
کاهش کیفیت زندگی و بیمیلی آنان به انجام کارهای روزمره
همچون ورزش یا سایر امور مربوط به سلامتی گردد (.)1،14
در مطالعهای نشان داده شده که پرستاران بخش مراقبتهای
ویژه در مقایسه با پرستاران شاغل در بخشهای عمومی ،با استرس
بیشتری مواجه هستند که مستلزم آگاهی و اقدام مناسب برای
افزایش بهداشت روانی و رضایت شغلی این گروه است .استرس
شغلی منجر به رفتار و نگرش منفی نسبت به خود ،کار ،خانواده و
مددجویان شده و سبب کار غیرمولد و غیبت از کار ،اخلاق پایین و
عدم رضایت شغلی میشود ( .)24در مطالعهای  McGrathو
همکاران نشان دادند عوامل جسمانی که موجب استرس شغلی
میشود شامل حجم کاری زیاد ،ساعات طولانی و کمبود حمایت
است که این عوامل میتواند موجب آسیبهای اسکلتی عضلانی
در پرستاران شود و علاوه بر اینکه موجب افت کیفیت زندگی
میگردد ،باعث ایجاد استرس در محیط کار نیز شود ( .)21پرستاران
بخش مراقبتهای ویژه در معرض عوامل خطر بیشماری مانند
مسائل عاطفی مربوط به بیمار ،شرایط سخت محیط کار ،ساعات
کار زیاد ،شیفت شب و حجم بالای کار قرار دارند و بنابراین با
افزایش فشارهای روانی ،عاطفی ،افسردگی توأم روبرو هستند
( .)11مطالعات اپیدمیولوژی نشان میدهند که عوامل روانی در
طول زندگی همچون فشارهای اقتصادی ،حجم بالای کاری ،عدم
ارتباط صحیح مسئولین با کارمندان و نیز تعارض در محیط کار در
به وجود آمدن استرس شغلی نقش اساسی دارد ،بنابراین این

موضوع میتواند مبین این باشد که کیفیت زندگی به تناسب بر
سطح استرس در محیط کار مؤثر بوده و بالعکس ،وجود استرس
در محیط کار نیز باعث آسیب به سلامت روانی پرستاران میگردد
که نمود آن در زندگی شخصی فرد بارز خواهد بود (.)8،14
در مطالعه حاضر استرس شغلی پرستاران بخش مراقبتهای
ویژه با متغیرهای دموگرافیک ارتباط معنیداری نداشت که شاید
علت آن مربوط به کم بودن حجم نمونه باشد .این نتایج با یافتههای
نجفی و همکاران ( )22همسو است ولی با نتایج  Floو همکاران
( )29و ایزدی و همکاران ( )20که نشان دادند استرس شغلی با
وضعیت تاهل دارای رابطه معنیداری است ،در تضاد میباشد.
کیفیت بالای زندگی به عنوان شرط و پیشزمینه اساسی
توانمندسازی منابع انسانی موردنیاز سیستم مراقبت بهداشتی
درمانی شناخته شده است و با توجه به این که پرستاری شغلی
پراسترس محسوب می شود؛ توجه به مشکلات روانشناختی و تاثیر
آن بر کیفیت زندگی و رضایت از زندگی مهم است و با توجه به
نتایج مطالعات قبلی و مطالعه حاضر لازم است که توجه بیشتری به
مسئله استرس شغلی پرستاران در بخش مراقبتهای ویژه انجام
شود .یکی از شیوههای مهمی که سازمان می تواند از کارکنان خود
حمایت کند ،فراهم آوردن آموزشهای لازم است .چنانچه آموزشها
برای کارکنان ضرورت داشته باشد ،تنها در دسترس بودن آموزش
کافی نیست ،بلکه فراهم آوردن تسهیلات و زمان مناسب به ویژه
ارائه آموزش در محیط کاری بسیار مهم است .از جمله تدابیر
مناسب برای این پرستاران ،که میتواند به عنوان یکی از مهمترین
ابعاد توسعه و بهسازی این منبع انسانی محسوب شود ،آموزش
مدیریت استرس است .با آموزش روشها و تکنیکهای لازم،
پرستاران میتوانند به روش مناسب بر استرس خود غلبه کرده و از
اثرات نامطلوب تنشهای شغلی بکاهند (.)22،27
مطالعه حاضر همچون بسیاری از مطالعات دیگر ،محدودیتهایی
دارد که در تعمیم یافتههای آن باید احتیاط شود .در خصوص کیفیت
زندگی ،عوامل محیطی و عوامل روانی تأثیر قابل توجهی بر روی
نحوه پاسخگویی به سؤالات دارد که نمیتوان این عوامل را کنترل
کرد .در خصوص استرس شغلی نیز با وجود استفاده از پرسشنامه
استاندارد ،نمیتوان تأثیر عوامل غیرشغلی را هنگام تکمیل
پرسشنامه و در نهایت محاسبه استرس ،از نظر دور داشت .همچنین
از دیگر محدودیتهای این مطالعه ،استفاده نکردن از روشهای
معتبرتر سنجش بالینی همچون مصاحبه به دلیل مشغله کاری
پرستاران یا عدم همکاری ایشان در این امر بود.
پیشنهاد میگردد نتایج پژوهش حاضر به مسئولین
بیمارستانهای نیروی دریایی ،برای طراحی راهکارهایی جهت
ایجاد محیط کاری مناسب ،فراهم نمودن تسهیلات رفاهی و
انگیزشی و ایجاد امنیت روانی در پرستاران ارائه شود .همچنین
نتایج این پژوهش میتواند در زمینه آموزش و طراحی کوریکولوم
آموزشی رشته پرستاری جهت تدریس در طول دورههای آموزشی
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 بدینوسیله نویسندگان بر خود لازم:تشکر و قدرداني
میدانند که از مسئولین بیمارستانهای منتخب نیروی دریایی در
 سرپرستاران و پرستاران محترم تشکر و قدردانی،جنوب کشور
.نمایند که بدون همکاری آنان انجام این پژوهش میسر نبود
همچنین از خانم نرگس میرهاشمی و خانم اعظم اصغری که در
. صمیمانه قدردانی میشود،جمع آوری داده ها کمک شایانی داشتند
 همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله:نقش نویسندگان
،با بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر
.مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند
 نویسندگان تصریح می کنند که هیچ گونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

دانشجویان با هدف ارائه راهکارهای مدیریت استرس و ارائه
.راهکارهای بهبود کیفیت زندگی به کار گرفته شود

نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین کیفیت زندگی با
 بدین ترتیب،استرس شغلی ارتباط معنیدار و معکوس وجود دارد
که افزایش استرس شغلی پرستاران در بخش مراقبتهای ویژه بر
کیفیت زندگی آنان تأثیر منفی میگذارد و همین امر میتواند بر
. تاثیر سوء داشته باشد،کیفیت ارائه مراقبتهای بالینی در بخش
لذا بهبود کیفیت زندگی و کاهش استرس شغلی میبایست در
،دستور کار مسئولین بهداشت و درمان قرار داشته باشد تا در انتها
.ارائه خدمات بهداشتی درمانی برای بیماران ارتقا یابد
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