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چکیدع
مقدمه :خواب یک بخش اساسی و الزم زندگی است و خواب بیکیفیت میتواند به انووا اخوتالالت
جسمی و روانی منجر شود .از طرفی استرس شغلی نیز یکی از عوامول اساسوی در کواهش بهوره وری در

رريافت 9316/90/96 :
رذيرش 9316/92/99 :

سازمان ها و ایجاد عوارض جسمی و روانی در پرسنل است .با توجه بوه اینکوه در اکثور پرسوتاران میوزان

*مولف مسئول

استرس شغلی و مشکالت خواب باعث کم شدن زمان خواب و کاهش قدرت کار آن ها مویشوود .لواا

ریما رضاقی

مطالعووه حاضوور بووا هوود

بررس وی ارتبووا کیفی وت خووواب و اسووترس شووغلی در پرسووتاران شووا ل در

ایران ،سنندج ،دانشگاه علوم پزشکی
کردستان ،کمیته تحقیقات دانشجویی.

بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال  9313انجام شد.
روشکار :ایون پوووهش مقطعوی مویباشود کوه پرسشونامه هوا بوه  961نفور از پرسوتاران کوه شوا ل در
بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند و به صوورت در دسوترس انتخواب شودند
داده شد .جهت تجزیهوتحلیل داده ها از آموار توصویفی (فراوانوی ،میوانگین و انحورا

معیوار) و تحلیول

ارتبا بین دادههای کیفی از آزمون کای دو و همبستگی پیرسون در سطح معناداری  5درصود اسوتفاده
يافتغغههغغا :میووانگین و انحوورا

معیووار کیفی وت خووواب و اسووترس شووغلی بووه ترتیووب  7/32±3/45و

 931/14±31/31بود .یافتههای پووهش نشان دادند که کیفیت خواب گروههای مختلف سنی (₌ 0/03

 )P-Valueو سابقه کاری ( )P-Value₌ 0/09از اختال

معناداری برخوردار بودند .ارتبا بین کیفیت

خواب با استرس شغلی معنادار است (.)P-Value₌ 0/003

شتیجهگیر  :نتایج پووهش نشان داد کوه ارتبوا معنواداری بوین اسوترس شوغلی و کیفیوت خوواب در
پرستاران وجود دارد؛ بنابراین با کنترل و بهبود کیفیت خواب پرستاران سوطح اسوترس شوغلی در کوادر
پرستاری را میتوان کاهش داد.
کیید واژعها  :استرس شغلی ،کیفیت خواب ،پرستاران
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Abstract
Introduction: Sleeping is an essential part of living. In addition, poor quality
sleep can lead to a variety of physical and mental disorders. On the other hand,
job stress is one of the main factors effective in reducing productivity in
organizations and causing physical and mental complications in personnel.
Considering that in most nurses, occupational stress and sleep problems reduce
sleep time and reduce their work power, the aim of this study was to
investigate the relationship between sleep quality and job stress in nurses
working in educational hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences
in 2014.

Methods: This is a Cross sectional study. The questionnaires were distributed
to 168 nurses working in educational hospitals of Kurdistan University of
Medical Sciences selected via convenience sampling method. To analyze the
data, descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) were
utilized and in order to analyze the relationship between qualitative data, Chisquare and Pearson correlation tests were used at a significant level of 5%.
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Results: The mean and standard deviation of sleep quality and job stress were
7.32 ± 3.45 and 138.84 ± 38.38, respectively. The findings of this study
showed that sleep quality in different age groups (P-value= 0.03) and work
experience (P-value =0.01) had a significant difference. The relationship
between sleep quality and job stress is significant (P-value 0.003).

Conclusion: The results of the research showed that there is a significant
relationship between job stress and sleep quality in nurses. Therefore, by
controlling and improving sleep quality in nurses, the level of job stress in the
nursing staff can be reduced.
Keywords: Job stress, Sleep quality, Nurses
Vancouver referencing:
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مقدمه
خواستهها در فرد ایجاد میشود و بر توانایی از عهده برآمدن

( .)99استرسی که فرد شا ل در محیطهای شغلی با آن روبرو

فرد از توانایی خود تأثیر

میشود علل و عوامل مختلفی دارد که از آن جمله میتوان :به

میگاارد ( .)9یکی از مهمترین منابع ایجاد استرس در زندگی

شرایط بد شغلی ،حجم بسیار زیاد کار (بار کاری زیاد) ،انجام

هر فرد شغل وی میباشد و استرس شغلی امروزه به مسئلهای

کار بهصورت شیفتی ،زمان کاری طوالنی ،تضاد نقش و ...

شایع و پرهزینه در محیطهای کاری تبدیل شده است (.)2

اشاره کرد ( .)92نتایج نشان داده که خواستههای کار ،تالش

موسسه بینالمللی ایمنی و سالمت شغلی ،9استرس شغلی را

بیرونی و بیش از تعهد با سطوح باالتری از اضطراب و

بهصورت پاسخ مضر جسمی و روحی تعریف میکند و زمانی

افسردگی همراه هستند و حمایت اجتماعی ،پاداش و تشخیص

رخ میدهد که نیازمندیهای شغلی با تواناییها ،منابع حمایتی

مهارت ،مشکالت روحی و روانی را کاهش میدهد (G. .)93

و نیازهای فرد شا ل همخوانی و هماهنگی نداشته باشد (.)3-5

 Mark and A. P. Smithدر نتایج مطالعات خود نشان دادند

پرستاری بهعنوان حرفهای پراسترس شناخته شده است و میزان

که مشخصههای رفتاری بهطور زیادی در تغییر میزان پیامدهای

شیو استرس شغلی در پرستاران باال است و نیازمند توجه و

اضطراب و افسردگی نقش دارند ( .)93خواب یک بخش

کاهش است ( .)6در مطالعه  Bhatiaو همکارانش ،شیو

اساسی و الزم زندگی سالم است و خواب منقطع شده و

استرس شغلی در پرستاران مورد مطالعه آنها  17/4درصد بوده

بیکیفیت میتواند به انوا اختالالت جسمی و روانی دیگری

است ( .)7مطالعه انجام شده توسط بابک معینی و همکاران در

از جمله :بیخوابی ،درد مزمن ،ناراحتیهای تنفسی ،چاقی و

پرستاران نشان داد که حدود  40درصد از پرستاران دارای

اضطراب منجر میشود ( .)94کیفیت پایین خواب موجب

استرس روانی کمتر از حد متوسط  59/5درصد تنش متوسط و

کاهش احتیا و دقت در کار شده و به این دلیل باعث باال

 5/1درصد از تنش شدید برخوردار بودند ( .)1آخرین

رفتن ضایعات و از دست دادن زمان کاری میگردد (.)95-97

تخمینهای نظرسنجی اتحادیه کارگری نشان دادهاند که شیو

کیفیت خواب پرستاران شا ل در بیمارستانها یک مسئله بسیار

استرس در تاریخ  2092تعداد  421000مورد ( 40درصد) از

مهم در سیستم مراقبت سالمت است .این مسئله عالوه بر اینکه

تعداد کل  9073000برای تمام بیماریهای مربو به شغل بوده

موجب مشکالت سالمتی برای پرستاران میشود ،با پایین

است ( .)1استرس شغلی پرستاران بهعنوان یکی از اجزای مهم

آمدن عملکرد کاری و افزایش ریسک خطاهای پزشکی که

سیستم بهداشتی درمانی دارای اثر زیادی بر کیفیت مراقبتهای

امکان دارد ایمنی بیماران را به مخاطره بیندازد همراه است

بالینی است .پرستاران هر هفته به علت فرسودگی یا ناتوانی

( .)91شیو مشکالت کیفیت خواب میان تودههای جمعیت

ناشی از استرس  10درصد بیشتر از سایر گروههای حرفهای از

آسیایی گستردگی  26/4تا  31/4درصدی دارد ( .)91-20در

کار ایب میشوند ( .)90مدیریت استرس توانایی افراد را

میان پرستاران شا ل 75/1 ،درصد نمره  PSQIمساوی و باالتر

برای کاهش استرس و سازگاری مناسب با موقعیتهای

از  5داشتهاند و این به معنی کیفیت پایین خواب است (اختالل

استرسآور افزایش میدهد .این مداخله مرکب از عناصری از

متوسط به باال) و  31/1درصد بر طبق ارزیابیهای شخصی،

قبیل افزایش آگاهی در مورد استرس ،آموزش حل مسئله،

ثبات خواب باکیفیت خود را ناکافی دانستهاند ( .)29اکثریت

فرد یا به تعبیر دیگر بر استنبا

مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت خواب پرستاران نقش
Occupational Safety And Health Administration-1
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شیفت کاری بر برداشت شخصی افراد از کیفیت خواب خود

کردستان با سابقه کاری بیش از شش ماه و معیار خروج از

را سنجیدهاند ،این نتایج نشان داده که بیش از  57درصد

مطالعه شامل افراد با سابقه بیماری روانی ،عدم تمایل پرستاران

پرستاران شیفت کار دچار کیفیت پایین خواب هستند ( .)92از

به شرکت در طرح و پرستاران با تنش شدید طی شش ماه

عوامل تأثیرگاار دیگر بر کیفیت خواب میتوان به فاکتورهای

گاشته (مانند مرگ یکی از نزدیکان یا طالق) بودند .اطالعات

دموگرافیک -اجتماعی و ویوگیهای شغلی اشاره کرد (.)22

متغیرهای مستقل از طریق پرسشنامه دموگرافیک شامل :سن،

به جهت اهمیت استرس شغلی و کیفیت خواب مطالعه حاضر با

جنس ،سابقه کاری و وضعیت تأهل جمعآوری شد .برای

بررسی ارتبا کیفیت خواب و استرس شغلی بهمنظور

متغیرهای وابسته :شاخص کیفیت خواب پیتسبرگ ( (PSQIبا

شناخت عوامل تأثیرگاار و استفاده از نتایج در راستای ارائه

ضریب روایی  72/2درصد و پایایی  13/6درصد ( ،)25برای

راه حلهای جدید بهمنظور کاهش میزان استرس شغلی انجام

تعیین اختالل خواب استفاده شد .این پرسشنامه دارای سؤاالتی

شد.

در هفت زمینه شامل نظر شخصی فرد از کیفیت خواب ،مدت

هد

خواب ،تأخیر در خواب ،کارایی عادت به خواب مفید و مؤثر،

روشکار
در این پووهش مقطعی حجم نمونه با استفاده از فرمول

خواب ناآرام ،استفاده از داروهای خوابآور و مختل بودن

حجم نمونه (حجم نمونه با آلفا  5درصد و بر اساس فرمول

عملکرد روزانه میباشد .این موارد بین  0تا  3توسط افراد مورد

کوکران (رابطه  )9از جامعه تقریباً  300نفری  961نفر محاسبه

پووهش نمره داده میشود در نتیجه نمرات افراد بین  0تا  29به

شد) به تعداد  961نفر از جامعه پرستاران بیمارستانهای

دست میآید .نمره بزرگتر از  ،5بیانگر کیفیت خواب

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شهر سنندج در سال

نامطلوب میباشد ،نمرات باالتر مربو به کیفیت خواب بدتر

 9313بهصورت در دسترس انتخاب شد.

میباشد ( .)26برای سنجش استرس شغلی از پرسشنامه
استرس شغلی تجدیدنظر شده تافت گری و اندرسون با روایی

رابطه (:)9
N:

( )0/17و پایایی ( )0/12ارزیابی شده است ( .)27/6این

حجم جمعیت آماری

پرسشنامه دارای  57سؤال در نه زیرشاخه شامل :مرگ و مردن،

حجم نمونهn:

تعارض با پزشکان ،عدم آمادگی هیجانی کافی ،مشکالت در

p: 0/5
q :0/5
d: 0/05
Z: 1/96
d: 0/05

رابطه با همکاران ،مشکالت در رابطه با سرپرستاران ،حجم
کار ،عدم اطمینان در مورد درمانها ،بیماران و خانوادههای
بهصورت تنشزا نیست ( 9امتیاز) ،بندرت تنشزا است (2

واحدهای مورد پووهش در جریان نو مطالعه قرار

امتیاز) ،گاهی تنشزا است ( 3امتیاز) و همیشه تنشزا است (4

گرفتند و این اطمینان به آنها داده شد که نتایج این طرح تنها

امتیاز) سنجیده میشد .مجمو امتیازات بین  936-34و نحوهی

جهت کارهای پووهشی مورد استفاده قرار میگیرد .پس از

سطحبندی به این ترتیب است :کمتر یا مساوی  61تنش کم،

اعالم رضایت از سوی بخشها و پرستاران ،فرم اطالعات

امتیازات  903دارای تنش متوسط و بیشتر یا مساوی  904امتیاز

فردی ،فرم پرسشنامه کیفیت خواب و استرس شغلی توسط

دارای تنش زیاد .در تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS

پرستاران تکمیل شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل پرستاران

نسخه  96استفاده شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آمار

شا ل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
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توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحرا

( )value=0.19جوودول شووماره  .)3یافتووههووای پووووهش نشووان

معیار) و تحلیل ارتبا

معنواداری

بین دادههای کیفی از آزمون کای دو و همبستگی پیرسون در

دادند که کیفیوت خوواب بوا سوابقه کواری اخوتال

سطح معناداری  5درصد استفاده شد.

داشت ( .)p-value<0.05بطوریکه بهتورین وضوعیت کیفیوت

يافتهها

خواب برای گروه با سابقه کاری  5تا  1سال و بدترین وضعیت

 35نفر ( 29/1درصد) از افراد شرکت کننوده در پوووهش

برای گروه با سابقه کاری بیشتر از  92سال بوود .ایون در حوالی

در گروه سنی کمتر از  26سال 52 ،نفر ( 32/5درصد) در گروه

است کوه اسوترس شوغلی بوا سوابقه کواری اخوتال

معنواداری

سنی  26-21سال 49،نفر ( 25/6درصد) در گروه سونی 30-33

نداشووت (( )p-value=0.34جوودول شووماره  .)3یافتووههووای

سال و  32نفر ( 20/0درصد) در گوروه سونی بیشوتر از  33سوال

پووهش نشان دادند که کیفیوت خوواب بوین موردان و زنوان در

قرار داشتند 904 .نفر ( 65/0درصد) از افراد شورکت کننوده در

سوووطح خطوووای  5درصووود اخوووتال

معنووواداری نداشوووت (p-

پووهش را زنان و بقیه مورد بودنود 900 .نفور ( 62/5درصود) از

 )value=0.16با این وجود متوسط کیفیت خواب بورای زنوان

افراد شرکت کننوده در پوووهش را افوراد متأهول و بقیوه مجورد

نسبت به مردان بهتر بود .علیر وم آنکوه اسوترس شوغلی بورای

بودند .یافته های پووهش نشان دادنود کوه ارتبوا بوین اسوترس

زنووان بیشووتر از مووردان بووود امووا در سووطح خطووای  5درصوود از

شوووغلی و کیفیوووت خوووواب پرسوووتاران معنوووادار اسوووت (p-

اخوووتال

معنووواداری برخووووردار نبودنووود (.)p-value=0.34

( )value=0/003جدول شوماره  .)2همچنوین کیفیوت خوواب

یافته های پووهش نشان دادند که کیفیت خواب بوین پرسوتاران
معناداری نداشت ( )p-value=0.28با

گروه های مختلف سنی در سطح خطوای  5درصود از اخوتال

مجرد و متأهل اختال

معناداری برخوردار بودند ( .)p-value<0.05بطوریکه کیفیت

ایون وجوود متوسووط کیفیوت خوواب بوورای مجوردان نسوبت بووه

خواب برای گروه سنی کمتر از  26در بهترین وضعیت و بورای

متأهلین بیشتر گزارش شد .علیر م آنکه استرس شوغلی بورای

گروه سنی بیشتر از  33در بدترین وضعیت بوده اسوت .ایون در

متأهلین بیشتر از مجردان بود اموا در سوطح خطوای  5درصود از

حالی است که استرس شغلی بین گروه هوای مختلوف سونی در

معناداری برخوردار نبودند (.)p-value=0.21

سطح خطای  5درصد اخوتال

اختال

معنواداری را نشوان ندادنود (p-
جدول  :3توزیع فراوانی واحدهای مورد پووهش برحسب متغیرهای دموگرافیک و شغلی
متغیرهای دموگرافیک و شغلی

سن

سابقه کار

وضعیت تأهل

کمتر از 62
 62تا  69سال
 53تا  55سال
بیشتر از 55
مرد
زن

53
36
12
56
32
231

62/9
56/3
63/2
63
53
23

کمتر از  3سال
 3تا  8سال

29
32

15/2
52/9

 8تا  26سال
بیشتر از  26سال
مجرد
متأهل

21
65
23
233

23/2
21/1
51/3
26/3
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جدول  :2ارتبا بین استرس شغلی با کیفیت خواب در واحدهای مورد پووهش
متغیر

P-Value

استرس شغلی -کیفیت خواب

3/335

جدول  :1مقایسه استرس شغلی و کیفیت خواب در گروههای مختلف سنی و سابقه کار در واحدهای مورد پووهش
متغیر

کیفیت
خواب

استرس
شغلی

گروه سنی (سال)

 Mean±SDمیانگین و انحراف معیار

کمتر از 62
62-69
53-55
بیشتر از 55
کمتر از 62
62-69
53-55
بیشتر از 55

8/21±1/38
2/91±6/91
1/8±5/2
3/9±5/65
213/32±13/31
212/16±51/21
212/52±53/1
268/63±58/15

P-Value

3/356

3/62

سابقه کار (سال)

میانگین و انحراف معیار

کمتر از 3
3-8
9-26

1/59±5/39
1/86±5/21
1/26±5/61
3/12±5/21
213/88±12/88
216/22±53/12
215/21±11/32
261/82±12/22

کمتر از 3
3-8
9-26
بیشتر از 26

P-Value

3/32

3/51

مطالعووه شمشویری و همکوواران کووه در سووال  9313در گنابوواد و

بحث

بیرجند انجوام شود بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه ارتبوا آمواری

در این مطالعه بین استرس شغلی و کیفیت خواب ارتبوا

معنیداری بین کیفیت خواب و جنسیت پرستاران وجود دارد و

کاهش پیدا مویکورد .خوواب و اسوتراحت بوهعنووان یکوی از

مرد داشتند و با مطالعه موا ناهمسوو مویباشود ( .)39ابراهیموی و

نیازهوای اساسوی بشور ،در سلسوله نیازهوای موازلو در ردیوف

همکاران در سوال  9311در تهوران بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه

نیازهای فیزیولوژیک قرار داشته و بورای بودن انسوان فرصوتی

یافته های مربو به عوامول جمعیوت شوناختی ،جنسویت و سون

برای تجدید قوا و رهایی از تنشها فوراهم مویکنود .اهمیوت

نشان دهنده فراوانوی بیشوتر مشوکالت خوواب در زنوان و سونین

خواب در سالمتی و بیماری از زمان بقورا نیوز موورد توجوه

باالی  50سال است که یک یافته ثابت در اکثور پوووهشهوای

بوده و خواب آشفته ،یک علت مهم رنوج و موریض احووالی

خواب میباشد .وقو اختالالت خواب با افزایش سن بوه ویووه

انسان تلقی شده است (.)21

در زنووان بوواال م ویرود و زنووان در تمووام سوونین ب ویش از مووردان

از جمله افرادی هستند که در معورض بویخووابی قورار

بویخوووابی را نشووان مویدهنوود ( .)32یافتووههووای اسوورورمارکر و

دارند و برخی از مطالعات گزارش دادهاند که الگوی نوامنظم

همکاران نیز نشاندهنده شیو بیشتر شکایات بیخوابی در زنان

خواب و بیداری در آنها باعث کاهش کیفیت خوواب ،کوم

در مقایسه با مردان است ( .)33آسائی نیز گزارش کورده اسوت

شدن طول مدت خوواب بوه هموراه .کواهش عملکورد شوغلی

که فراوانی مشکالت خواب و شکایات جسمی و روانی همراه،

میشوود ( .)21مطالعوه هرنودی و همکواران نشوان داد کوه بوین

در زنان بهطور معنیداری بیشتر از مردان اسوت بوه ایون ترتیوب

کیفیت خواب با سابقه کاری و سن رابطه آمواری معنویداری

همهی مطالعات ذکر شده با نتایج مطالعهی ما نواهمخوان اسوت

وجود دارد که نتایج آن با مطالعه ما همسوو مویباشود ( .)30در

(.)34
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مشکالت کاری ،پویشبینوی حوواد

بررسیها نشان میدهد که استرسهای طوالنی و مداوم

بور اسواس تجربوه و خوو

محیط کار میتواند منجر به مسائلی چون استعفا ،یبوتهوای

گورفتن بوه وضوعیت موجوود اشواره نموود ( .)36آسویبهوای

مکورر ،کواهش انورژی و بوازده کواری ،کواهش خالقیوت و

فیزیکی ناشی از کار ،آمار حاصل از مطالعه بر روی پرستاران

ناسازگاری با همکواران ،کواهش رضوایت حرفوهای ،کواهش

ایرانی در سال  ،2094نشان میدهد تقریباً یک چهارم افراد از

کیفیت مراقبت از بیمار ،کاهش تصمیمگیریهوای صوحیح و

دردهای جسمانی مرتبط باکار ازجمله درد کمر رنج میبرند و

بوهموقوع ،کواهش توانوایی مهوارت و تعهود کواری کارکنوان،

از هور سوه نفور یوک نفور دچوار کمردردهوای مورتبط باکوار

احساس بویکفوایتی ،افسوردگی ،کواهش ارزشهوای شوغلی،

میگردد ( .)31همچنین  7/4درصد پرستاران در هور هفتوه بوه

بیزاری و خستگی از کار و در نهایت بروز سندرم فرسوودگی

علت خستگی روحی یا ناتوانی فیزیکی ناشوی از کوار یبوت

شغلی شوود ( .)35بیشوترین مووارد اسوترس شوغلی مربوو بوه

میکنند که  10درصد بیشتر از سایر گروههای حرفهای اسوت

کمبود پرسونل ( 60درصود) ،فشوار کواری زیواد ( 32درصود)،

و این عوامل باکیفیت زندگی آنان در ارتبا بوده و میتواند

کمبوود وقوت بورای ( 43درصود) ،برناموه کواری فشورده (32

موجب اخالل در امور زندگی ایشان گردد ( .)40در صوورت

درصد) ،انجام خدمات ( 30درصد) ،فرصت کم برای پیشرفت

مزمن شودن ایون اخوتالالت ،مشوکالت اجتمواعی ،شخصوی،

(درصد  )21/1بود ( .)36حرفه پرستاری از یکسری فعالیتهوا

اقتصوادی و روانوی بویشوماری بورای فورد بوه وجوود آموده و

و روابط بین فردی تشوکیل شوده اسوت کوه ا لوب اسوترسزا

میتواند باعث ایجاد مشکالت جنسی و نیز افوت عملکورد در

میباشد .موارد زیادی باعث استرس میشوند که از این میوان

فرد شود و کیفیت زندگی فرد را دچار اختالل جدی نماید .از

میتوان بوه تضواد بوا همکواران ،کوار کوردن در محیطوی کوه

سویی کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است که عوامول

سوپروایزرها و مدیران از کارکنان حمایوت نمویکننود اشواره

مهم و متعددی نظیر وضعیت جسمی ،روانی ،عقیوده فوردی و

کرد ( .)37مطالعوه کالگوری در گرگوان نشوان داد کوه رابطوه

ارتباطات اجتماعی بر آن تأثیر دارد ( .)49بوا توجوه بوه اینکوه

میانگین میزان استرس با متغیرهای جمعیت شناختی بیانگر آن

پرستاران بایود نقوش خوود را بوهعنووان یوک عضوو موؤثر در

بود که استرس با سن و سابقه کار رابطوه معنویدار و معکووس

خانواده ایفا کنند ،لاا به نظور مویرسود در ایجواد تعوادل بوین

داشته اسوت و بوا نتوایج مطالعوه موا ناهمسوو مویباشود ( .)31در

مسئولیتهای کاری و خانوادگی خود دچار مشکل شوند و به

آماری معناداری بوین اسوترس شوغلی بوا سون ،تعوداد فرزنودان،

خانوادگی از تضاد کار -خانواده بیشتری رنج میبرنود مووارد

سابقه کار ،میوزان سواعات اضوافه کواری ،سومت ،تحصویالت،

فوقالاکر میتوانود بوهعنووان تهدیودی جودی بور روی رفواه

وضعیت ازدواج و نوبت کاری به دست نیامد ( .)36ضویغمی و

فیزیکی و روحی -روانی پرستاران اثر نامطلوب داشته باشد و

همکاران در سال  9310در کرج نیز به این نتیجه رسویدند کوه

پیامد آن تغییر در کیفیت زندگی باشد (.)42

شتیجهگیر

تجربه میکنند بیشتر به بیماری مبتال میگردند .دربارهی رابطه

با توجه به اهمیوت اسوترس شوغلی و کیفیوت خوواب بور

معنیدار و همبستگی معکوس متغیرهای سن و سوابقه کوار بوا

عملکرد و سالمت پرستاران ،مسوئوالن امور شورایطی را جهوت

میانگین میزان استرس میتوان به تسلط افراد ،اطالعات کافی،

بهبووود ای ون دو متغیور از طریوق برگووزاری کارگوواههووای جهووت

عادی بودن فرایند انجام کار ،آشنایی و تطابق آنها بوا انووا
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دلیل درگیوری روانوی بیشوتر و صور

آن دسته از کارمندان که استرس شغلی زیادی در محول کوار

زموان کمتور در اموور
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 ریاست و مودیران،و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بهکارگیری راهبردهای مقابله و مدیریت استرس و راهکارهای

 توحیود و قودس سرپرسوتاران و،محترم بیمارسوتان هوای بعثوت

.تنظیم الگوی خواب فراهم آوردند

 توحیود،کارکنان محترم تمامی بخشهای بیمارستانهای بعثت

تقدير و تگکر

.و قدس تشکر و قدردانی کنند

این پووهش با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فنآوری

تعارض منافع

1393.271دانشوگاه علووم پزشوکی کردسووتان بوا شوماره ثبووت

.هیچ تعارض منافعی توسط نویسندگان بیان نشده است

 بودینوسویله نویسوندگان. انجام شده اسوتIR.MUK.REC.
این مقاله بر خود الزم میدانند که از معاونت محترم تحقیقوات
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