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بهداشت کار و ارتقاء سالمت

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم ،سال 1396
میثم حسینی امیری ،*1حسین

میرزایی2

چکيده
مقاله پژوهشی

مقدمه :شواهد نشان میدهد که برخی از دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی ،سختیهایی را در محل کار
و تحصیل خود گزارش میکنند .هدف از انجام مطالعه حاضر ،بررسی ارتباط وضعیت تحصیل در دانشگاه

تاریخ دریافت97/05/28 :
تاریخ پذیرش97/08/27 :

روش بررسی :مطالعهای توصیفی  -تحلیلی بر روی  187نفر صورت گرفت .جهت انتخاب افراد از روش
نمونهگیری تصادفی ساده استفاده گردید .در مطالعه حاضر ،از پرسشنامههای اطالعات دموگرافیک،
فرسودگی مسلش و استرس شغلی موسسه سالمت و ایمنی انگلستان استفاده گردید .دادهها با استفاده از
نرم افزار  SPSS22و آمار توصیفی و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ،کای اسکوئر ،آنالیز واریانس و

ارجاع:

تی مستقل تجزیه و تحلیل گردید.

حسینی امیری میثم ،میرزایی

یافتهها 56/6 :درصد کارکنان محصل و  43/4درصد آنها غیرمحصل بودند 82 .نفر ( 77/4درصد)

حسین .بررسی ارتباط وضعیت

کارکنان محصل و  59نفر ( 72/8درصد) کارکنان غیرمحصل از استرس باالیی برخوردار بودند .همبستگی

تحصیل در دانشگاه با استرس و

آماری معنیداری بین سطح استرس و فرسودگی تمامی افراد مشاهده شد (،P-value ˂ 0/05

فرسودگی

شغلی

پرستاران و

پیراپزشکان شاغل در بیمارستانهای
دانشگاه علوم پزشکی قم ،سال
 .1396بهداشت کار و ارتقاء سالمت

 .)r = -0/323تفاوت آماری معنیداری در خستگی هیجانی ( )P-value = 0/002و عدم کفایت فردی
( )P-value = 0/001کارکنان محصل و غیرمحصل مشاهده گردید.
نتيجهگيری :بر اساس نتایج ،پیراپزشکان و پرستاران در محیط پر استرسی کار میکنند و با توجه به
نقش تحصیل در ارتقاء انگیزه شاید بتوان آن را به عنوان عاملی مهم به منظور بهبود خستگی هیجانی در
نظر گرفت.

.334-45 :)4(2 ;1397

کليد واژهها :پرستاری ،کارکنان پیراپزشکی ،استرس شغلی ،فرسودگی شغلی ،ایران

*1گروه هوشبری ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
(نویسنده مسئول)Hosseini_amiri@yahoo.com :
2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
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با استرس و فرسودگی شغلی پرستاران و پیراپزشکان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم بود.
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بررسی ارتباط وضعیت تحصیل در دانشگاه با استرس و فرسودگی شغلی پرستاران و پیراپزشکان شاغل در

بررسی ارتباط وضعيت تحصيل در دانشگاه با استرس...

ميثم حسينی اميری و حسين ميرزایی

شغلی را به صورت پاسخ مضر جسمی و روانی تعریف میکند که

با جسم و روان انسانها و باالخره سنگینی حجم دروس مواجه

رخداد آن وابسته به عدم هماهنگی نیازمندیهای شغلی با

هستند ( .)13نتایج مطالعه شریفیفرد و همکاران در سال 1394

تواناییها ،منابع حمایتی و نیازهای فرد شاغل است ( .)1استرس

نشان داد که درصد قابلتوجهی از دانشجویان دچار فرسودگی

شغلی همانند عواملی چون کاهش فعالیت بدنی و سیگار

تحصیلی در حد متوسط و شدید میباشند ( .)14بنابراین،

کشیدن ،تهدید کننده سالمت کارکنان می باشد (.)3،2

تحصیل در حین کار ممکن است منجربه بدتر شدن وضعیت

مهمترین دالیل استرس شغلی بارکاری زیاد ،فقدان حمایت،

روحی روانی کارکنان مراقبتی شود ،بطوریکه نتایج مطالعه

آمادگی ناکافی و تعارض با سایر همکاران میباشد ( .)4عالوه

آکانسل ( )Akanselو همکاران در سال  2012نشان میدهد که

براین ،کارکنان کادر درمان به دلیل بر عهده داشتن مسئولیت

حدود  70درصد از دانشجویانی که به طور همزمان در واحدهای

تامین سالمت و درمان بیماران ،تحت تاثیر عوامل متعدد استرس

مراقبتی و درمانی شاغل هستند ،سختی و مشقت زیادی را به

زا هستند ،بنحویکه شواهد نشان میدهد  26/2درصد پرستاران

علت مسائل کاری در دانشکده گزارش میکنند و تقریبا نیمی از

دارای استرس شغلی شدید میباشند ( .)3-5مطالعات نشان داده

آنها مشکالتی را با مدیر محل کار خود دارند و  43/3درصد آن

است که استرسهای طوالنی و مداوم ،میتواند منجر به بروز

ها نارضایتی کاری را مطرح میکنند ( .)15اما نتایج مطالعه

فرسودگی شغلی شود ( ،)3-6به نحوی که ضیایی و همکاران

لوکاس ( )Lucasو همکاران در سال  2007حاکی از تاثیر مثبت

استرس زیاد را به عنوان یکی از مهمترین دالیل فرسودگی شغلی

تجارب بالینی کارکنان محصل بر پایین بودن سطح فرسودگی

ذکر میکنند (.)7

دوره تحصیل آنها میباشد (.)16

فرسودگی شغلی سندرمی متشکل از خستگی هیجانی

بنابراین بررسی تاثیر استرس و فرسودگی شغلی بر کیفیت

(کاهش انرژی و احساس تخلیه توان روحی) ،مسخ شخصیت

عملکرد بالینی و تحصیلی کارکنان مراقبتی محصل حائز اهمیت

(جدایی روانی فرد از شغل) و کفایت شخصی میباشد (.)9،8

میباشد .مطابق با بررسی متون علمی صورت گرفته ،تاکنون

فرسودگی شغلی پیامدهای نامطلوبی بر جسم و روان افراد دارد و

مطالعات محدودی در خصوص بررسی استرس و فرسودگی

از عوارض آن میتوان به کم شدن حس همکاری و

شغلی این افراد صورت گرفته است .لذا ما بر صدد آن شدیم تا

مسئولیتپذیری و متعاقبا کاهش بازدهی کاری کارکنان اشاره

پژوهشی با هدف بررسی ارتباط وضعیت تحصیل در دانشگاه با

کرد ( .)10از مهمترین فاکتورهای فرسودگی شغلی در کارکنان

استرس و فرسودگی شغلی پرستاران و پیراپزشکان

کادر درمان ،میزان بارکاری باال ،محل کار نامطلوب و

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم انجام دهیم ،تا امکان

خستهکننده و استرس زیاد میباشد ( .)12،11در مطالعه ضیایی

برنامهریزی جهت ارتقاء عملکرد بالینی و تحصیلی این افراد

و همکاران در شهر کرمانشاه 39/2 ،درصد پرستاران

فراهم آید.

شرکتکننده ،خستگی هیجانی زیاد 37/6 ،درصد مسخ شخصیت

روشبررسی

زیاد و  73/5درصد کفایت شخصی کمی را گزارش کردند (.)7

مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی میباشد .جامعه آماری

امروزه پرستاران و پیراپزشکان جهت ارتقاء سطح علمی خود

در این مطالعه ،تمامی پیراپزشکان و پرستاران شاغل در

اقدام به ادامه تحصیل مینمایند ،در صورتیکه فعالیتهای

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم بود .حجم نمونه پژوهش

پژوهشی انجام شده ،نشان میدهد که دانشجویان پرستاری و

شامل  200نفر در دو گروه کارکنان پیراپزشک و پرستار محصل
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موسسه ملی ایمنی و سالمت شغلی ( ،)NIOSHاسترس

پیراپزشکی در حین تحصیل با تنشهای روانی ،سر و کار داشتن
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مقدمه

بررسی ارتباط وضعيت تحصيل در دانشگاه با استرس...

ميثم حسينی اميری و حسين ميرزایی

( )17و طبق فرمول مقایسه دو نسبت با در نظر گرفتن ضریب

 22 ،21 ،20 ،18و  23بصورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

اطمینان  95درصد و میزان خطای  20درصد ،تعداد  162نفر

نمره باال در این پرسشنامه نشاندهنده استرس پایین میباشد و

محاسبه گردید .با در نظرگرفتن احتمال نقص اطالعات کسب

نمره پایین نشاندهنده سطح باالی استرس است .این هفت

شده از واحدهای پژوهش و به منظور افزایش دقت مطالعه ،حجم

حیطه عبارتند از :تقاضا ،کنترل (اینکه تا چه حد میتوان گفت

نمونه نهایی تعداد  200نفر در نظر گرفته شد .اطالعات

یک فرد در مسیر انجام کارهای خود میباشد) ،حمایت مسئولین،

جمعآوری شده مربوط به  13نفر از کارکنان شرکتکننده در

حمایت همکاران (خصوصیات مثبت جهت افزایش ارتباطات

مطالعه ناقص بود .بنابراین تجزیه و تحلیل آماری روی  187نفر

جمعی و کاهش درگیری در محیط کار) ،نقش (درک درست

از کارکنان محصل ( 106نفر) و غیرمحصل ( 81نفر) انجام گرفت.

نقش کاری کارکنان از سازمان مورد خدمت خود) و تغییرات

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :داشتن رضایت

(نحوه سازماندهی و تغییرات نیروهای سازمان) ( .)18روایی این

کتبی و تمایل جهت شرکت در پژوهش ،داشتن حداقل مدرک

پرسشنامه توسط آزاد مرزآبادی و همکاران ( )1389به روش

کاردانی ،داشتن حداقل  6ماه سابقه کار در بیمارستان ،نداشتن

آلفایکرونباخ و روش دو نیمه کردن به ترتیب با ضریب  0/78و

سابقه مصرف داروهای موثر بر روان (ضد افسردگی ،ضد صرع

 0/65مورد تایید قرار گرفته است .همچنین ،پایایی پرسشنامه

و  ،)...نداشتن بیماری مزمن و معلولیتی (از جمله کمردرد مزمن

حاضر توسط آزاد مرزآبادی و همکاران مورد تایید قرار گرفته

و دردهای عضالنی اسکلتی شدید) که باعث کاهش کیفیت کار

است (.)18

وی شود.

پرسشنامه فرسودگی شغلی در سال  1981توسط مسلش

پس از تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی قم ،پژوهشگر

طراحی شد که از  22گویه تشکیل شده است 9 ،گویه آن در

جهت نمونهگیری به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم

مورد خستگی هیجانی 5 ،گویه در مورد مسخ شخصیت و  8گویه

مراجعه نمود .واحدهای پژوهش ابتدا پرسشنامه مشخصات فردی

در مورد عدم کفایت شخصی میباشد .پاسخ هرگویه با نمراتی از

شامل :سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،تعداد فرزندان ،شغل ،وضعیت

صفر (هرگز) تا ( 6خیلی زیاد) سنجیده میشود .در بعد خستگی

استخدامی ،مدرک تحصیلی ،میانگین ساعت کاری در ماه طی

هیجانی ،نمره کمتر از 16پایین ،نمره  16-24متوسط و بیشتر از

شش ماه گذشته ،سابقه کار مدیریتی ،میزان اضافهکاری در ماه را

 24زیاد میباشد .در بعد کفایت شخصی ،نمره کمتر از  4پایین،

تکمیل نموده و سپس میزان استرس و فرسودگی شغلی آنها،

نمره  5-22متوسط و بیشتر از  23زیاد میباشد .در بعد عدم

بترتیب با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی موسسه سالمت و

مسخ شخصیت ،نمره کمتر از  8پایین ،نمره  8-12متوسط و

ایمنی و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ()Maslach

بیشتر از  12زیاد میباشد .در سطح کلی فرسودگی شغلی نمره

اندازهگیری شد.

کمتر از  35پایین ،نمره  36-53متوسط و نمره کمتر از 54

موسسه سالمت و ایمنی انگلستان ،پرسشنامه استرس شغلی

شدت فرسودگی زیاد را نشان میدهد .نمره باالی خستگی

را در دهه  1990میالدی به منظور اندازهگیری استرس شغلی

هیجانی و مسخ شخصیت با نمره پایین در کفایت شخصی،

کارگران و کارمندان انگلیسی طراحی کرده است .این پرسشنامه

سطوح باالی فرسودگی شغلی را نشان میدهد ( .)19روایی

شامل  35گویه با هفت حیطه در مورد مسائل شغلی میباشد و

پرسشنامه حاضر ،توسط فیلیان مورد تایید قرار گرفته است

پاسخ هرگویه بصورت هرگز (نمره صفر) ،به ندرت (نمره یک)،
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حجم نمونه با توجه به میزان استرس شغلی در مطالعه مشابه

میباشد .در این پرسشنامه گویههای ،16 ،14 ،12 ،9 ،6 ،5 ،3
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و غیرمحصل بود که به صورت تصادفی ساده وارد مطالعه شدند.

بعضی اوقات (نمره دو) ،اغلب (نمره سه) و همیشه (نمره چهار)

بررسی ارتباط وضعيت تحصيل در دانشگاه با استرس...

ميثم حسينی اميری و حسين ميرزایی

مجدد با ضریب همبستگی  0/78تایید شده است (.)20

( )18/50 ± 10/83و غیرمحصل ( )23/55 ± 11/16نشان داد

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  ،SPSS22آمار

( .)P-value = 0/002همچنین ،نتایج این آزمون تفاوت آماری

توصیفی (گزارش میانگین و انحراف معیار ،میزان و درصد

معنیداری بین میانگین نمره عدم کفایت شخصی کارکنان

فراوانی) و آزمونهای آماری تحلیلی (نظیر آزمونهای تی

محصل ( )28/75 ± 6/83و غیرمحصل ( )25/69 ± 5/13نشان

مستقل ،کایاسکوئر ،تحلیل واریانس چندمتغیری و ضریب

داد (.)P-value = 0/001

همبستگی پیرسون) استفاده شد .برای آزمونهای انجام شده،
کد تایید کمیته اخالق پژوهش حاضر از دانشگاه علوم پزشکی
قم ( )IR.MUQ.REC.1396.88می باشد.

نتایج آزمون کایاسکوئر تفاوت آماری معنیداری بین
خستگی هیجانی کارکنان و وضعیت تحصیل آنها نشان داد
( .) P-value =0/013عالوهبراین ،نتایج این آزمون تفاوت آماری
معنیداری بین عدم کفایت شخصی کارکنان و وضعیت تحصیل

یافتهها

آنها نشان داد ( ،)P = 0/013بطوریکه اکثر کارکنان محصل از

تعداد  187نفر ( 106نفر کارکنان محصل و  81نفر کارکنان

سطح خستگی هیجانی پایین ( 56/6درصد) ،مسخ شخصیت

غیرمحصل شاغل در بیمارستان) در این مطالعه شرکت کردند.

متوسط ( 45/3درصد) و عدم کفایت شغلی پایینی ( 77/4درصد)

میانگین سنی کارکنان محصل و غیر محصل به ترتیب ± 6/75

برخوردار بودند .اکثر کارکنان غیرمحصل از سطح مسخ شخصیت

 33/43و  30/53 ± 6/87سال گزارش شد .میانگین نمره کل

( 55/6درصد) ،عدم کفایت شغلی ( 92/6درصد) و خستگی

استرس شغلی کارکنان  102/22 ± 13/32بود و میانگین نمره

هیجانی ( 38/3درصد) متوسطی برخوردار بودند (جدول .)3

کل فرسودگی شغلی آنها  57/37 ± 13/43گزارش گردید.

همانطوری که در جدول دو مشخص است بین دو گروه از

نتایج آزمون تیمستقل تفاوت آماری معنیداری را بین دو گروه

لحاظ میانگین نمره کل استرس شغلی ،نمره تقاضا ،کنترل،

کارکنان از نظر میزان سابقه مدیریت (سال) ،میانگین ساعت

حمایت مسئولین ،حمایت همکاران ،ارتباط ،نقش و تغییرات

کاری و اضافهکاری در ماه نشان نداد ( .)P-value ˃ 0/05جدول

تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد ( .)P-value > 0/05نتایج

یک ،توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک کارکنان شرکتکننده

آزمون کایاسکوئر تفاوت آماری معنیداری بین استرس شغلی

در مطالعه را نشان میدهد.

کارکنان و وضعیت تحصیل آنها نشان نمیدهد (P-0/477

جدول دو ،وضعیت فرسودگی و استرس شغلی کارکنان

=  ،valueجدول  .)4همانطوری که در جدول پنج مشخص

شرکتکننده در پژوهش را نشان میدهد .نتایج آزمون تی

است در کارکنان مورد بررسی با افزایش استرس شغلی،

مستقل تفاوت آماری معنیداری بین دو گروه کارکنان از نظر

فرسودگی شغلی و زیرمقیاسهای مربوط به آن شامل خستگی

نمره کل فرسودگی شغلی و زیر مقیاس مسخ شخصیت نشان

هیجانی ،مسخ شخصیت و عدم کفایت شخصی افزایش

نداد ( .) P-value ˃ 0/05اما نتایج این آزمون تفاوت آماری

مییابد.
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ضریب اطمینان  95درصد ( 5درصد =  )αمدنظر بود.

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v2i4.446

( .)20همچنین پایایی این ابزار توسط فیلیان به روش آزمون

معنیداری بین میانگین نمره خستگی هیجانی کارکنان محصل

بررسی ارتباط وضعيت تحصيل در دانشگاه با استرس...

ميثم حسينی اميری و حسين ميرزایی

سن

22 -32
33 -43
 ≤ 44سال

)48/1( 51
)43/4( 46
)8/5( 9

)70/4( 57
)24/7( 20
)4/9( 4

)57/8( 108
)35/3( 66
)7/0( 13

جنس

مرد
زن

)37/7( 40
)62/3( 66

)35/8( 29
)64/2( 52

)36/9( 69
)63/1( 118

وضعیت تاهل

متاهل
مجرد
مطلقه

)79/2( 84
)19/8( 21
)0/9( 1

)69/1( 56
)27/2( 22
)3/7( 3

)74/9( 140
)23/0( 43
)2/1( 4

مقطع تحصیلی

کاردان
کارشناس
کارشناس ارشد

)72/6( 77
)24/5( 26
)2/8( 3

)7/4( 6
)14/8( 12
)77/8( 63

)44/9( 84
)52/4( 98
)2/7( 5

وضعیت استخدامی

رسمی
پیمانی
طرحی
سایر

)54/7( 58
)20/8( 22
)3/8( 4
)20/8( 22

)33/3( 27
)18/5( 15
)33/3( 27
)14/8( 12

)45/5( 85
)19/8( 37
)16/6( 31
)18/1( 34

تعداد فرزندان

ندارد
1
2
3

)29/2( 31
)29/2( 31
)34/9( 37
)6/6( 7

)5/7( 40
)50/9( 23
)43/4( 11
)8/6( 7

)38/0(71
)28/9( 54
)25/7( 48
)7/5( 14

شغل

هوشبری
اتاق عمل
فوریت پزشکی
پرستار
ماما

)31/1( 33
)19/8( 21
)12/3( 13
)31/1( 33
)5( 6

)7/4( 6
)14/8( 12
)0(0
)77/8( 63
)0(0

)20/9( 39
)17/6( 33
)7/0( 13
)51/3( 96
)3/1( 6

میزان ساعتکاری در ماه

 ≥ 100ساعت
101 -199
 ≤ 200ساعت

)5/7( 6
)50/9( 54
)43/4( 46

)1/2( 1
)34/6( 28
)64/2( 52

)3/7( 7
)43/9( 82
)52/4( 98

اضافهکاری در ماه

دارد
ندارد

)25/5( 27
)74/5( 79

)11/1( 9
)88/9( 72

)80/7( 151
)19/3( 36

سابقه مدیریت

1 -9
 ≤ 10سال

)91/6( 97
)8/4( 9

)96/4( 78
)3/6( 3

)92/8( 175
)7/2( 12

متغير
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کارکنان محصل
فراوانی (درصد)

کارکنان غيرمحصل
فراوانی (درصد)

کل
فراوانی (درصد)

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v2i4.446

جدول  :1مشخصات فردی واحدهای پژوهش

ميثم حسينی اميری و حسين ميرزایی

بررسی ارتباط وضعيت تحصيل در دانشگاه با استرس...

متغير

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

14/02 ± 56/18
10/83 ± 18 /50
4/47 ± 8/93
6/83 ± 28/75
15/40 ± 112/49
4/18 ± 21/81
4/31 ± 18/76
3/93 ± 15/37
3/05 ± 13/61
2/95 ± 13/28
2/99 ± 20/77
2/30 ± 8/86

12/53 ± 58/92
11/16 ± 23/55
3/54 ± 9/67
5/13 ± 25/69
13/70 ± 108/90
3/88 ± 21/17
3/47 ± 17/75
2/74 ± 15/51
2/60 ± 12/97
2/78 ± 12/48
2/69 ± 20/50
2/23 ± 8/49

13/43 ± 57/37
11/23 ± 20/68
4/10 ± 9/25
6/32 ± 27/42
14/76 ± 110/93
4/05 ± 21/53
3/99 ± 18/32
3/46 ± 15/43
2/88 ± 13/33
2/90 ± 12/93
2/86 ± 20/65
2/27 ± 8/70

0/168
0/002
0/220
0/001
0/100
0/288
0/283
0/773
0/134
0/061
0/529
0/267

جدول  :3شدت فرسودگی شغلی در زیر مقیاسهای خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و عدم کفایت شغلی به تفکیک کارکنان محصل و غیرمحصل شاغل در بیمارستان

محصل
فراوانی (درصد)

غيرمحصل
فراوانی (درصد)

کل
فراوانی (درصد)

P-value

خستگی هیجانی

پایین
متوسط
باال

)56/6( 60
)29/2( 31
)14/2( 15

)30/9( 25
)38/3( 31
)30/9( 25

)45/5( 85
)33/2( 62
)21/4( 40

0/001

مسخ شخصیت

پایین
متوسط
باال

)31/1( 33
)45/3( 48
)23/6( 25

)18/5( 15
)55/6( 45
)25/9( 21

)25/7( 48
)49/7( 93
)24/6( 46

0/141

عدم کفایت شغلی

پایین
متوسط
باال

)77/4( 82
)18/9( 20
)3/8( 4

)92/6( 75
)7/4( 6
)0/0( 0

)84/0( 157
)13/9( 26
)2/1( 4

0/013

متغير

جدول  :4شدت استرس شغلی در کارکنان محصل و غیرمحصل شاغل در بیمارستان
متغير

استرس شغلی

339

پایین
متوسط
باال

محصل
فراوانی (درصد)

غيرمحصل
فراوانی (درصد)

کل
فراوانی (درصد)

P-value

)0/0(0
)22/6( 24
)77/4( 82

)0/0(0
)27/2( 22
)72/8( 59

)0/0(0
)24/6( 46
)75/4( 141

0/477
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نمره کل فرسودگی شغلی
خستگی هیجانی
مسخ شخصیت
عدم کفایت شخصی
نمره کل استرس شغلی
تقاضا
کنترل
حمایت مسئولین
حمایت همکاران
ارتباط
نقش
تغییرات

کارکنان محصل

کارکنان غيرمحصل

کل

P-value

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v2i4.446

جدول  :2مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره فرسودگی و استرس شغلی و زیر مقیاسهای آن در دو گروه کارکنان محصل و غیر محصل شاغل در بیمارستان

ميثم حسينی اميری و حسين ميرزایی

بررسی ارتباط وضعيت تحصيل در دانشگاه با استرس...

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v2i4.446

جدول  :5همبستگی بین نمره کل و زیرمقیاسهای استرس و فرسودگی شغلی کارکنان شرکتکننده در مطالعه ()N=187
همبستگی متغيرها (ضریب همبستگی)
متغيرها

نمره کل
استرس شغلی

نمره کل فرسودگی شغلی
خستگی هیجانی
مسخ شخصیت
عدم کفایت شخصی

**-0/323
**-0/213
**-0/270
**0/428

حمایت

حمایت

مسئولين

همکاران

*-0/098
**-0/291
*-0/062
**0/350

تقاضا

کنترل

**-0/539

*-0/080

*-0/048

**-0/528
**-0/468
*0/063

**-0/310
*-0/010
**0/388

**-0/232
*0/000
**0/309

ارتباط

نقش

تغييرات

**-0/511

*-0/081

*-0/039

**-0/533
**-0/418
*0/132

**-0/262
**-0/250
**0/454

**-0/242
**0/028
**0/328

نتایج آزمون پیرسون همبستگی خطی معنیداری بین نمره

غیرمحصل ( 72/8درصد) سطح باالیی از استرس شغلی را

فرسودگی شغلی و میانگین سنی و میزان ساعت کاری در ماه

گزارش کردهاند .نتایج مطالعه مشتاق و همکاران در استان

کارکنان نشان نداد ( .)P-value > 0/05همچنین ،نتایج آزمون

گلستان نشان داد که اکثریت کارکنان استرس شغلی متوسط

اسپیرمن همبستگی خطی معنیداری بین نمره کل فرسودگی

به باالیی دارند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)19

شغلی و تعداد فرزندان ،محل کار ،وضعیت استخدامی و مدرک

شاید بتوان علت باال بودن سطح استرس شغلی کارکنان

تحصیلی کارکنان نشان نداد ( .)P-value > 0/05اما ،نتایج این

مراقبتی و درمان را مواجهه شدن این افراد با شرایط

آزمون همبستگی معکوس و معنیداری بین نمره فرسودگی

استرسزایی محیط بالین و عدم توانایی سازگاری با آن دانست.

شغلی و جنسیت کارکنان نشان داد (،P-value = 0/031

باتوجه به اینکه برخی از پرستاران و پیراپزشکان در مقاطع

 .)r = -0/157نتایج آزمون اسپیرمن همبستگی مستقیم و

باالتر اقدام به ادامه تحصیل میکنند و با وجود همبستگی بین

معنیداری بین نمره فرسودگی شغلی و وضعیت تاهل کارکنان

استرس و فرسودگی شغلی کارکنان شرکتکننده در پژوهش

نشان داد (.)r = 0/186 ،P-value = 0/011

شواهد نشان داده است ،دانشجویانی که استرس باالیی دارند،

نتایج آزمون پیرسون همبستگی خطی معنیداری بین نمره

فرسودگی بیشتری را تجربه میکنند ،شناخت منابع استرس و

استرس شغلی و میانگین سنی و میزان ساعت کاری در ماه

ارائه راهکارهایی جهت مقابله با آن میتواند جهت ارتقاء فعالیت

کارکنان نشان نداد ( .)P-value > 0/05نتایج آزمون اسپیرمن

شغلی کارکنان کمککننده باشد.

همبستگی خطی معنیداری بین نمره کل استرس شغلی و

یافتههای حاصل از تحلیل دادههای مطالعه حاضر در متغیر

جنسیت ،وضعیت تاهل ،تعداد فرزندان ،محل اشتغال ،مدرک

استرس شغلی نشان داد که کارکنان دو گروه در استرس شغلی

تحصیلی و وضعیت استخدامی کارکنان نشان نداد (P-0/05

و هفت زیر مقیاس آن با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند .به

> .)value

عبارتیدیگر ،وضعیت تحصیل کارکنان با سطح استرس آنها

بحث

ارتباطی ندارد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات نصیری در

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط وضعیت تحصیل در

سال 1395همخوانی دارد ( .)20اما نتایج مطالعه فرجی و

دانشگاه با استرس و فرسودگی شغلی پرستاران و پیراپزشکان

همکاران در سال  1391حاکی از وجود ارتباط آماری معنیدار

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم بود .نتایج مطالعه

بین وضعیت تحصیل پرستاران و سطح استرس شغلی آنها بود

حاضر نشان میدهد که کارکنان محصل ( 77/4درصد) و

که با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد (.)21
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P-value < 0/05

**

و P-value ≥ 0/05

*

ميثم حسينی اميری و حسين ميرزایی

معنیداری از نظر نمره کل فرسودگی شغلی مشاهده نگردید.

شخصیت آنها ارتباط معنیداری مشاهده نگردید که با نتایج
مطالعه ضیایی و همکاران در سال  1392همخوانی دارد (.)7

( )Dyrbyeو همکاران مبنی بر باال بودن فرسودگی در کارکنان

محصل و غیرمحصل از عدم کفایت شغلی پایینی برخوردار

محصل در دانشکده پزشکی همخوانی ندارد ( .)22احتماال علت

بودند که با یافتههای مطالعه ضیغمی و همکاران همسو

عدم همخوانی نتایج ،متفاوت بودن واحدهای پژوهش در

میباشد ( .)26بین وضعیت تحصیل و سطح عدم کفایت شغلی

مطالعات فوقالذکر باشد .اما ،نتایج مطالعه آسایش و همکاران

کارکنان تفاوت معنیداری وجود داشت ،بطوریکه کارکنان

نشان داد که اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی میتواند به عنوان

محصل شدت عدم کفایت شغلی باالتری را گزارش کردند .نتایج

یک عامل مهم ،سبب بهبود فرسودگی دانشجویان شود (.)23

پژوهش حاضر با مطالعه ضیایی و همکاران مغایرت دارد (.)7

همچنین ،مطالعه لوکاس ( )Lucasو همکاران نشان میدهد که

به نظر میرسد کارکنانی که بطور همزمان درحال تحصیل

کارکنان محصل به سبب کسب تجربهای که از محیط بیمارستان

بودهاند ،قادر به ارائه شایستگیهای خود در بیمارستان نبودهاند

دارند ،از سطح تفکر انتقادی ،قدرت تصمیمگیری و اعتماد به

و اکثر آنها از حرفه خود ناراضی میباشند .از آنجایی که

نفس باالیی برخوردار میباشند .لذا ،این امر میتواند منجر به

رضایت کارکنان مراقبتی ،کیفیت عملکرد آنها و موفقیت

افزایش انگیزه تحصیلی و در نتیجه بهبود فرسودگی آنها شود

سازمان را تحت الشعاع قرار میدهد ،لذا ،توجه به افزایش

( .)16به عبارتی دیگر کارکنان محصل به سبب انگیزه درونی

رضایت شغلی کارکنان محصل حائز اهمیت میباشد.

باالتر ،سطح فرسودگی کمتری را تجربه میکنند (.)14

در مطالعه حاضر بین استرس و فرسودگی شغلی و

اکثر کارکنان مطالعه حاضر سطح پایینی از خستگی هیجانی

زیرمقیاسهای آن ارتباط مثبت و معنیداری وجود داشت که با

را گزارش کردند که با نتایج سایر مطالعات همخوانی دارد (.)24

نتایج مطالعات ضیغمی و حاجلو در سال  1387همخوانی دارد

در پژوهش حاضر بین وضعیت تحصیل کارکنان و سطح

( .)27،26یافتههای مطالعه حاضر حاکی از تاثیرات سوء

خستگی هیجانی آنها ارتباط معنیداری مشاهده شد و اکثر

استرسهای طوالنی بر سطح خستگی کارکنان و کیفیت روابط

کارکنان محصل از سطح خستگی هیجانی پایینی برخوردار

بین آنها و بیماران ،میزان عالقهمندی به حرفه و صالحیت

بودند .شاید بتوان انگیزه تحصیلی کارکنان محصل را به عنوان

مربوط به آن میباشد.

عامل موثر بر خستگی هیجانی آنها در نظرگرفت ( .)16نتایج

از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به متفاوت بودن

مطالعه آکانسل ( )Akanselو همکاران نشان داد که کارکنان

حجم نمونه واحدهای پژوهش در دو گروه ،سبک زندگی

محصل در زیرمقیاس خستگی هیجانی ،فرسودگی باالتری را

کارکنان و خودگزارشی بودن اطالعات آنها اشاره کرد.

گزارش کردهاند ،که با نتایج تحلیلی مطالعه حاضر همخوانی

همچنین میتوان به محدود بودن نمونهگیری در این مطالعه به

ندارد ( .)25متفاوت بودن واحدهای پژوهش و محیط مطالعه را

دانشگاه علوم پزشکی قم به عنوان یک محدودیت مهم اشاره

میتوان به عنوان علت این عدم همخوانی در نظرگرفت.

نمود ،بنابراین انجام پژوهش در محدوده جغرافیایی وسیعتر

در مطالعه حاضر ،اکثر کارکنان از سطح مسخ شخصیت

پیشنهاد میشود.

متوسطی برخوردار بودند که حاکی از روابط فردی مطلوب در

نتيجهگيری

بین کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم میباشد.

با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان بیان داشت که

در پژوهش حاضر بین وضعیت تحصیل کارکنان و سطح مسخ

کارکنان هر دو گروه محصل و غیرمحصل از سطح باالی
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...بررسی ارتباط وضعيت تحصيل در دانشگاه با استرس

 حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم،تحقیقات دانشجویی

استرس و فرسودگی شغلی برخوردار میباشند و تفاوت

 مسئولین و کارکنان دانشکدههای پیراپزشکی و،پزشکی قم

معنیداری بین استرس و فرسودگی شغلی کارکنان دو گروه

 مامایی که بدون همکاری آنان انجام این پژوهش- پرستاری

، مسئولین و پژوهشگران، بنابراین توصیه میشود.وجود ندارد

. کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند،امکانپذیر نبود

راهکارهایی را جهت کنترل استرس و فرسودگی شغلی کارکنان

مشارکت نویسندگان

مراقبتی و درمان بویژه کارکنان محصل را در اولویتهای

م. ح،ا.ح. م:طراحی پژوهش

برنامههای کالن خود قرار دهند که سالمت و افزایش دانش

م. ح،ا.ح. م:جمع آوری دادهها

تخصصی کارکنان و به تبع آن ارتقای کیفیت خدمات

م. ح،ا.ح. م:تحلیل دادهها

.بیمارستانها و عملکرد سازمان را رقم میزند

م. ح،ا.ح. م:نگارش و اصالح مقاله

تقدیر و تشکر

تضاد منافع

 حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت،پژوهش حاضر

هیچگونه تضاد منافعی از سوی نویسندگان وجود
.ندارد

. میباشد96866 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم با کد طرح
پژوهشگران الزم میدانند از تمامی مسئوالن محترم کمیته
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The Relationship of Academic Educational Status with Job Stress and Occupational
Burnout among Nurses and Paramedicine Practitioners in Hospitals Affiliated with
the Qom University of Medical Sciences in 2017
Meysam HOSSEINI AMIRI1*, Hossein MIRZAI2

Abstract
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Original Article

Introduction: Evidences showed that some nursing and paramedicine students
reported difficulties in their education and work places. This study aimed to
investigate the relationship of academic education status with job stress and
occupational burnout among the nurses and paramedicine practitioners in the
hospitals affiliated with Qom University of medical sciences.
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Methods: A descriptive-analytical study was conducted on 187 individuals
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selected by the random convenience sampling method. The demographic,
Maslach Burnout, as well as Health and Safety Executive stress questionnaires

Citation:

were used in present study. Descriptive statistics and Pearson correlation
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Hossein.
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Relationship of Academic
Educational Status with
Job
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applied for data analysis, using the SPSS version 22.0.
Results: Of the total participants, 56.6 percent were students, whereas the other
43.4 percent were not students. The findings showed that 82 student staffs

and

(77.4%) and 59 non-student staffs (72.8%) had high levels of stress. A

Burnout

significant correlation was found between the level of stress and individuals'

Stress

Occupational

coefficient test, Chi-square test, ANOVA test, and independent t-test were

Nurses

and

burnout (r = -0.323, P ˂ 0.05). A significant difference was observed between

Paramedicine

the student and non-student staffs with regard to emotional exhaustion (18.50 ±

Practitioners in Hospitals

10.83 versus 23.55 ± 11.16; P = 0.002) and personal accomplishment (28.75 ±

Affiliated with the Qom

6.83 versus 25.69 ± 5.13; P = 0.001).

University

of

Medical

Sciences

in

2017.

Occupational
and

Health

Hygiene
Promotion

2018; 2(4): 334-45.

Conclusion: According to the results, paramedical staffs and nurses work in
stressful work places. Furthermore, due to the role of education in enhancing
motivation, education can be considered as an important factor to improve
emotional exhaustion.
Keywords: Nursing, Paramedicine Staffs, Occupational Stress, Occupational
Burnout, Iran
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