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(دریافت – 1332/7/22 :پذیرش)1332/3/22 :
چکیده
مقدمه :استرس شغلی یکی از عوامل مهم ایجاد عوارض جسمی و روانی در پرسنل و کاهش بهره وری سازمان ها می باشد .شیوه ی موثر
برای کاهش استرس پرستاران ،ارتقاء سالمت معنوی آنان است.
هدف :این مطالعه با هدف بررسی ارتباط استرس شغلی و سالمت معنوی پرستاران بخش های ویژه ی بیمارستان های شهر بوشهر انجام
شد.
روش :این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی مقطعی بود. .جامعه ی آماری آن شامل کلیه پرستاران بخش های ویژه ی بیمارستان های
شهر بوشهر بود .تعداد  141نفر از کارکنان پرستاری بخش های ویژه به روش تمام شماری به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند .ابزار
گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه ی سالمت معنوی  Paloutzian & Ellisonو استرس شغلی بیمارستان ( (HSS-35بود .داده
ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار  SPSSv.23تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد که 44/4درصد از پرستاران دارای استرس شغلی شدید بودند .میانگین نمره ی کل استرس شغلی
پرستاران  66/64±34/22بود .آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سالمت معنوی و استرس شغلی پرستاران در تمام حیطه های آن
همبستگی منفی و معنی داری وجود داشته است r= -1/88( ) P<1/10( .و  ) P= 1/1111بین متغیرهای دموگرافیک یا استرس شغلی و
سالمت معنوی پرستاران ارتباط معناداری یافت نشد) P>1/10( .
نتیجه گیری :براساس نتایج مطالعه ی حاضر ،افزایش سالمت معنوی پرستاران با کاهش استرس شغلی آن ها رابطه دارد؛ که بایستی
مورد توجه مدیران پرستاری قرار گیرد.
کلید واژها :سالمت معنوی ،استرس شغلی ،پرستاری
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بررسی ارتباط استرس شغلی و سالمت معنوی پرستاران شاغل در بخش های ویژه ی
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استرس بیماری شایع قرن  21است که در شرایط مختلف بر

روانی کارکنان داشته باشند )8( .بخش مراقبت های ویژه به

انسان اثر گذاشته است؛ و مسئول  31درصد از بیماری ها و

دلیل پیچیدگی ،فعال و پویا بودن ،به طور ذاتی استرس آور بوده

غیبت از کار در پرسنل مراکز بهداشتی می باشد .استرس عالوه

و استفاده از وسایل و تجهیزات فنی پیچیده ،یکی از چالش های

بر اثر سوء مادی ،تاثیرات بسزایی بر پرسنل ،خانواده ی آن ها و

این بخش محسوب می شود )6( .نتیجه ی مطالعه ی فرهادیان

بیماران می گذارد )1( .یکی از موقعیت های استرس زا برای

نشان داد که استرس شغلی در بخش مراقبت ویژه در حد

اکثر افراد ،شرایط موجود در محل کار آنها است که

متوسط است .هم چنین براساس مطالعه ی موسکارف و هیکس

استرسورهای شغلی نامیده می شوند .در واقع استرس شغلی هر

پرستاران شاغل در بخش های عمومی نسبت به بخش روانی،

گونه رویداد فیزیکی یا ناراحتی روانی است که می تواند منجر به

استرس و تنیدگی بیشتری را تجربه می کنند )11( .تعداد زیادی

آسیب فیزیکی یا ناراحتی روانی شده؛ ( )2و در طوالنی مدت

از مطالعات نشان می دهند که وجود استرس در پرستاران باعث

باعث ایجاد نتایج منفی در عملکرد افراد و نهایتا سازمان شوند.

فرار از شغل ،برخورد میان کارکنان ،آسیب پذیری در ارتباطات

( )3دست اندرکاران حرفه های پزشکی به دلیل برعهده داشتن

حرفه ای و در نهایت نارضایتی و ترك حرفه می شود )1( .هم

مسئولیت تامین سالمت و درمان بیماران ،تحت تاثیر عوامل

چنین براساس نتایج به دست آمده از مطالعات 2/4 ،درصد

متعدد استرس زا هستند )4( .حرفه ی پرستاری به دلیل نیاز به

پرستاران در هر هفته به علت فرسودگی یا ناتوانی ناشی از

مهارت و تمرکز باال در انجام کار ،همکاری تیمی قوی و ارائه ی

استرس ،غیبت می کنند که  81درصد بیشتر از سایر گروه های

مراقبت  24ساعته ،استرس شغلی زیادی را ایجاد می کند)0( .

شغلی است)11( .

پرسنل پرستاری در محیط کار با تعداد زیادی از استرسورهای

با توجه به اجتناب ناپذیر بودن برخى از عوامل استرس زا در

فیزیکی و روانی روبرو هستند )4( .مهم ترین استرسورهای حرفه

حرفه ی پرستارى و لزوم پیشگیری از آثار روانى و رفتارى

ای برای پرستاران عبارتند از :حجم کاری زیاد ،سروکار داشتن

استرس ،به کارگیرى تمهیدات و اقداماتى در جهت بهبود کیفیت

با مرگ و میر بیماران ،ارتباطات ضعیف با همکاران ،ماهیت غیر

زندگى کاری و آموزش روش هاى مقابله اى ،از جمله وظایف

قابل پیش بینی بودن شغل ،شیفت های مختلف کاری ،فقدان

مدیران بوده که پرستاران فعلى را نگه دارند و از جابه جایی آنان

حمایت روانی ،تضاد پزشکان ،ابهام در میزان اختیار ،افزایش روز

جلوگیرى کنند )12( .یکی از این تمهیدات و روش ها برای

افزون بروکراسی .این پدیده می تواند برای پرستاران اثرات

کاهش استرس ،ارتقاء سالمت معنوی است.

مخرب فیزیولوژیکی و روان شناختی داشته و بر سالمتی آنان

سالمت معنوی یکی از ابعاد چهار گانه ی سالمت در انسان

اثرات سوئی بگذارد .از سوی دیگر استرس شغلی با افزایش

است که درکنار ابعاد جسمی ،روانی واجتماعی قرار گرفته ،و

حوادث کاری ،تاخیر و غیبت از کار و نیز کاهش بهره وری و

باعث ارتقاء سالمت عمومی شده و سایر ابعاد سالمت را نیز

تعهد سازمانی ،به افت کیفیت مراقبت از بیماران منجر می شود.

هماهنگ می کند؛ که این کار باعث افزایش توان سازگاری و

( )2محیط های شغلی مانند اتاق عمل ،بخش های سوختگی و

کارکرد روانی می شود .سالمت معنوی با ویژگی هایی هم چون
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مقدمه

روان پزشکی می توانند تاثیرات قابل توجهی بر وضعیت بهداشت

معصومی و همکاران

بررسی ارتباط استرس شغلی و سالمت معنوی پرستاران شاغل در71/...

جامعه و محیط ،تناسب و هماهنگی داشتن معنی و هدف در

بخش CCUو  ICUو دیالیز وارد مطالعه نشدند؛ و نیز به

زندگی ،مشخص می شود .سالمت معنوی دارای دو بعد سالمت

علت محدودیت زمان و استفاده از نمونه ی در دسترس،

مذهبی و سالمت وجودی است .سالمت مذهبی منعکس کننده

بیمارستان های سایر شهرستان های بوشهر بررسی نشد) در این

ی ارتباط با خدا یا یک قدرت بی نهایت ،و سالمت وجودی

تحقیق نمونه شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش های ویژه ی

مطرح کننده ی ارتباط ما با دیگران ،محیط و ارتباط درونی ما

( ،NICU،ICU،CCUدیالیز و اورژانس ) این  3بیمارستان

است؛ که می توان آن را توانایی یک پارچه کردن ابعاد مختلف

بود؛ که به روش تمام شماری انتخاب شدند .کل نمونه ی مورد

وجود ،و داشتن انتخاب های متفاوت دانست)13( .

مطالعه  141نفر بود .معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن

وقتی سالمت معنوی به طور جدی در معرض خطر قرار می

حداقل تحصیالت دیپلم بهیاری ،داشتن حداقل سابقه ی  4ماه

گیرد؛ فرد ممکن است دچار اختالالت روحی مانند احساس

کار در بخش ویژه( در مطالعات بسیاری که در مورد استرس

تنهایی ،افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی شودShaw, .

شغلی پرستاران انجام شده است؛ سابقه ی کاری بیشتر از  4ماه

 Miller,Fehringنوشته اند :بین ایمان درونی ،سالمت

وارد مطالعه شده اند) ،نداشتن سابقه ی بیماری جسمی ،روانی و

معنوی ،امید و سایر حاالت مثبت خلقی ارتباط مثبت ،و بین

بیماری مزمن بود .معیار خروج از مطالعه سابقه ی کاری کمتر از

ایمان درونی ،افسردگی و حاالت منفی خلقی ارتباط منفی وجود

 4ماه ،داشتن بیماری های مزمن جسمی و روحی ،عدم رضایت

دارد )14( .هم چنین سالمت معنوی یکی از راه های مهم جهت

به شرکت در مطالعه و تنش شدید طی شش ماه گذشته از قبیل

اعتالی اعتماد به نفس و در نتیجه کاهش استرس است)10( .

مرگ یکی از نزدیکان یا طالق در نظر گرفته شد .به منظور گرد

بنابراین بر آن شدیم تا با بررسی ارتباط بین استرس شغلی و

آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد .این

سالمت معنوی ،اقدامی مفید برای تائید چنین ارتباطی انجام

پرسشنامه دارای  3بخش می باشد .الف) ویژگی های

دهیم؛ و در سطوح مدیریتی ،از راهکار های افزایش سالمت

دموگرافیک شامل  11سوال( سن ،جنسیت ،وضعیت تاهل،

معنوی جهت کاهش استرس شغلی کارکنان پرستاری استفاده

وضعیت تحصیالت ،سابقه ی کار در بخش ویژه ،شیفت کاری)

کنیم .با کاهش استرس شغلی ،کیفیت زندگی و کاری پرستاران

ب) پرسشنامه ی سالمت معنوی Spiritual ( SWBS

بهبود یافته و نیروی انسانی پرستاری در خط مقدم ارائه ی

 )Well-Being Scaleتهیه شده توسط & Paloutzian

مراقبت به بیماران حفظ می شود.

 Ellisonکه دارای  21گویه است که  11گویه ی آن مربوط

روش مطالعه

به سالمت مذهبی و  11گویه ی آن سالمت وجودی را اندازه

این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی و مقطعی بود .جامعه ی

گیری می کند .بعد سالمت مذهبی شامل چگونگی درك افراد از

آماری آن شامل کلیه پرستاران بخش های ویژه ی بیمارستان

سالمتی در زندگی معنوی خود ،هنگامی که با قدرتی باالتر

های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (فاطمه الزهرا ،بنت الهدی) و

ارتباط دارند؛ و بعد سالمت وجودی در مورد اینکه چگونه افراد با

بیمارستان تامین اجتماعی بوشهر( سلمان فارسی) بود( .

خود ،جامعه یا محیط سازگار می شوند؛ می باشد که دامنهی
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ثبات در زندگی ،صلح ،احساس ارتباط نزدیک با خویشتن ،خدا،

بیمارستان های نیروی هوایی و پایگاه دریایی به علت نداشتن
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است .زیر گروه های سالمت مذهبی و وجودی سطح بندی

ترین نمره  120است .نمره ی باالتر نشان دهنده ی میزان

نداشته و قضاوت براساس نمره ی به دست آمده صورت می

استرس بیشتر است که فرد تجربه می نماید .نحوه ی سطح

گیرد .هر چه نمره ی حاصل باالتر باشد؛ نشانهی سالمت

بندی به ترتیب عبارتند از  30-46استرس کم 21-114 ،استرس

مذهبی و وجودی نیز باالتر است .نمره ی سالمت معنوی جمع

متوسط 110-120 ،استرس شدید می باشد.

این دو زیر گروه است؛ که دامنه ی آن بین  21-121در نظر

این مطالعه پس از تایید در کمیته ی اخالق در دانشگاه علوم

گرفته شده است .دامنه ی سواالت به صورت  4گزینه ای در

پزشکی بوشهر ،و کنترل معیارهای اخالق در پژوهش شامل

مقیاس لیکرت شامل گزینه های کامال مخالفم ،مخالفم ،نسبتا

محرمانه بودن اطالعات شرکت کنندگان در مطالعه ،رضایت

مخالفم ،نسبتا موافقم ،موافقم ،کامال موافقم دسته بندی می

آگاهانه ی افراد در ورود به پژوهش اجرا شد؛ و همه ی افراد

شود .در پایان سالمت معنوی به  3سطح شامل :پایین بین -41

شرکت کننده بدون نوشتن نام و نام خانوادگی وارد مطالعه شدند.

 ،21متوسط بین  41-66و باال بین  111-121تقسیم بندی می

روش کار بدین صورت بود که محقق در شیفت های مختلف

شود .روایی و پایایی این پرسشنامه با ویرایش ایرانی در مطالعات

صبح – عصر و شب به بیمارستان مراجعه کرده و در بخش های

متعددی سنجیده شده است؛ که می توان آن را با ضریب آلفای

ویژه ،پرسشنامه در بین پرستاران عالقمند به مشارکت در

کرونباخ  1/82در پژوهش های بعدی مورد استفاده قرار داد.

تحقیق به صورت حضوری و پس از ارائه ی توضیحات الزم

()14

توزیع شد؛ و پرسشنامهها به روش خود گزارشدهی توسط خود

ج) پرسشنامه ی استرس شغلی بیمارستان (( :)HSS-35منبع

پرستاران تکمیل گردید .برای آنالیز داده ها از نرم افزار

 14مربوط به این پرسشنامه می باشد) این پرسشنامه به منظور

 SPSSv.23استفاده شد .و در نهایت داده ها با استفاده از آزمون

سنجش عوامل استرس زا در محیط های کاری بیمارستانی و

های مجذور کای ،آنالیز واریانس یک طرفه ،ضریب همبستگی،

درمانی طراحی شده است؛ و مشتمل بر  30سوال است که 11

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .سطح معنی داری در این

زیر مقیاس گرانباری (بارکاری) نقش ،بی کفایتی (کم باری)

مطالعه  1/10در نظر گرفته شد.

نقش ،ناسازگاری (دو گانگی) نقش ،ابهام نقش ،روابط با مافوق

یافته ها

و همکار ،نوبت کاری ،عوامل فیزیکی ،عوامل شیمیایی  ،عوامل

از بین  141پرستار مورد مطالعه 42/1 ،درصد مونث و 32/6

بیولوژیکی و عوامل ارگانیکی را مورد بررسی قرار می دهد.

درصد آنان مذکر بودند .تعداد  01/2درصد پرستاران در رده ی

پایائی این آزمون با استفاده از روش باز آزمایی در سطح رضایت

سنی  31-41سال و 81/2درصد متاهل 16/3 ،درصد مجرد

بخشی محاسبه شد ( .آلفای کرونباخ برابر  )14( )1/84میانگین

بودند.؛ و  83/4درصد دارای مدرك لیسانس بودنده و 41درصد

نمرات عبارات هر زیر مقیاس ،بیانگر میزان استرس اندازه گیری

آنان کمتر از  0سال سابقه ی کار داشتند؛ و نوبت کاری

شده ی هر زیر مقیاس است که دامنهی تغییرات  1تا  0بوده و

82/6درصد آنان به صورت شیفت در گردش بود .از میان 11

در آن  1حالت مطلوب (استرس ناچیز) و  0حالت نامطلوب

زیر گروه پرسشنامه ی استرس شغلی بیمارستانی ،در تحقیق
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نمره ی سالمت مذهبی و وجودی هر کدام به تفکیک 11-41

(استرس شدید) است .کم ترین امتیاز کسب شده  30و بیش

معصومی و همکاران

بررسی ارتباط استرس شغلی و سالمت معنوی پرستاران شاغل در79/...

حاضر میانگین نمره ی استرس شغلی در زیر گروه بارکاری

( )10/64 ±4/34باالتر از سایر زیر گروه ها بود( .جدول شماره)1

جدول شماره ی( :)1میانگین نمره ی استرس در هر یک از زیر گروه های استرس شغلی بیمارستان

در حالی که میانگین نمره ی کل استرس شغلی پرستاران  66/64±34/22بود؛ 32/1درصد ( 40نفر) دارای استرس کم 21/4 ،درصد( 31نفر) دارای
استرس متوسط و 44/4درصد ( 40نفر) دارای استرس شدید بودند .هم چنین میانگین کلی سالمت معنوی پرستاران  81/01±26/86بود که با توجه به
تقسیم بندی سالمت معنوی18/4 ،درصد ( 24نفر) سطح پایین  34/3 ،درصد ( 48نفر) سطح متوسط و 42/1درصد ( 44نفر) سطح باال از سالمت معنوی
را دارا بودند.
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سالمت معنوی و استرس شغلی پرستاران در تمام حیطه های آن همبستگی منفی و معنی داری وجود
داشت ) P<1/10( .بدین ترتیب که با افزایش سالمت معنوی ،استرس شغلی کلی پرستاران کاهش نشان داد r= -1/88( .و (.) P= 1/1111جدول
شماره ی )2
جدول شماره ی( :)2رابطه ی زیر مقیاس های استرس شغلی با سالمت معنوی پرستاران
زیر گروه ها
بارکاری نقش
کم کاری نقش
دو گانگی نقش
ابهام نقش
مافوق
روابط
همکار
نوبت کاری
فیزیکی
شیمیایی
بیولوژیک
ارگونومی

استرس شغلی
همبستگی

P

r= -1/84
r= -1/84
r= -1/82
r= -1/80
r= -1/83
r= -1/46
r= -1/24
r= -1/81
r= -1/23
r= -1/30
r= -1/21

1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111

بین متغیرهای دموگرافیک و استرس شغلی و سالمت معنوی پرستاران ارتباط معناداری یافت نشد) P>1/10( .
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زیر گروه ها
بارکاری نقش
کم کاری نقش
دو گانگی نقش
ابهام نقش
مافوق
روابط
همکار
نوبت کاری
فیزیکی
شیمیایی
بیولوژیک
ارگونومی

میانگین
10/64
11/24
11/16
11/44
8/21
4/60
8/36
2/46
0/28
8/41
2/11

انحراف معیار
4/34
0/31
4/48
0/14
4/11
3/12
1/23
3/44
2/22
1/44
3/20
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نتایج حاصل از بررسی استرس شغلی نشان داد که تقریبا 44/4

مراقبت از بیمار اشاره کرد)22( .

درصد از شرکت کنندگان ،دارای سطح استرس شدید بوده اند.

در تحقیق حاضر میانگین نمره ی استرس شغلی در زیر گروه

نتایج مطالعه ی حاضر با برخی از مطالعات انجام شده در ایران

بارکاری ،باالتر از سایر زیر گروه ها بود .اکثر مطالعات انجام

و سایر کشورها هم خوانی دارد .نتایج مطالعه ی حاضر نسبت به

شده ،بارکاری زیاد را یکی از استرسورهای اصلی ذکر کرده اند.

مطالعه ی رضایی که حاکی از شیوع باالی استرس در بین

( )1در مطالعه ی  Aokiو همکاران نیز ارتباط معناداری بین

پرستاران دارد؛ و  06درصد واحد های مورد پژوهش ،خود را

استرس شغلی و بار کاری وجود داشتLee and )21( .

دارای استرس باال ذکر کرده ،پایین تر می باشد؛ و در مقایسه با

 Wongعمده ترین منبع استرس شغلی را بارکاری و مسئولیت

مطالعه ی خاقانی که 61درصد پرستاران را دارای استرس طبیعی

ذکر کرده است؛ ولی در مطالعه ی عبدی و همکاران مهم ترین

اعالم کرده باالتر است )18( .هم چنین این مطالعه با نتایج

منبع استرس ،تناقض در وظایف بوده است )4( .نتایج مطالعه ی

تحقیق رحمانی و همکاران که استرس شغلی  46/2درصد

 Sawatzkyبر روی پرستاران شاغل در بخش های ویژه ی

پرستاران شاغل در بخش های ویژه را در حد باال ذکر می کند؛

بیمارستان های کانادا نشان داد که فضای بخش ویژه و فشار

( )16و با نتایج مطالعه ی حسینی و همکاران که  02/4درصد

کاری باال از مهم ترین منابع تنش زا در این گروه بود )22( .هم

پرستاران استرس متوسط و باالتر داشتند؛ ( )18و با مطالعه ی

چنین در بررسی عبدی و شهبازی بر روی پرستاران بخش ویژه،

 Mcgrathو همکاران نیز که  02/4درصد پرستاران از تنش

مهم ترین منابع تنش زا به ترتیب محیط فیزیکی و مسئولیت

زایی زیاد برخوردار بوده است؛ هم خوانی دارد Aoki)21( .و

بوده است .احتشامی نیز در مطالعه ی خود که در سال  1321بر

همکاران نیز در مطالعه ای بر روی  164پرستار در بیمارستان

روی پرستاران بخش های ویژه ی بیمارستان های دانشگاهی

های عمومی  Ratchaburiتایلند به این نتیجه رسیدند که

تهران انجام داد؛ فضای بخش ویژه را مهم ترین منابع تنش زا

 24/2درصد افراد مورد مطالعه ،از استرس شغلی شدید رنج می

گزارش کرده است )14( .نتایج پژوهش فتحی که میزان و

برند )21( .پرستاران یکی از گروه هایی هستند که بیشترین

عوامل استرس پرستاران شاغل در بخش های ویژه ی دانشگاه

استرس شغلی را تحمل می کنند و در بین آنان پرستاران شاغل

علوم پزشکی کردستان را مورد بررسی قرار داده بود؛ نشان داد

در بخش های ویژه به دلیل شرایط خاص ناشی از محیط کار و

که از میان عوامل تنش زای محیطی در بخش های ویژه،

بیماران ،ممکن است بیشترین استرس را تحمل نمایند .از جمله

تماس با مواد شیمیایی اشعه ی  Xو سر و صدا و نور مداوم

عوامل تنش زای بخش ویژه می توان به مواردی چون ارتباط

بیشترین منابع تنش زا را تشکیل می دهند)22( .

کاری با سایر پرستاران و کارکنان تیم بهداشتی ،ارتباط و مکالمه

پرستاران زمانی دچار استرس می شوند که به دلیل کار زیاد

با بیمار و همراهان وی ،سطح باالی دانش و مهارت مورد نیاز

زمان کافی برای حمایت روانی و انجام کار و تکمیل کارهای

برای کار در بخش ،حجم کاری باال از لزوم پاسخ سریع و بی

بیماران نداشته باشند؛ یا زمانی که تعداد پرسنل برای پوشش
کارهای بخش کافی نباشد .بارکاری زیاد هم باعث افزایش
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بحث

درنگ به موقعیت های فوری و مسئولیت سنگین ناشی از

معصومی و همکاران

بررسی ارتباط استرس شغلی و سالمت معنوی پرستاران شاغل در77/...

انگیزگی و کاهش رضایت شغلی می شود )1( .مراقبت از بیماران

باشد؛ یافت نشد .میشل طی مطالعه ی خود بیان می کند که

ناتوان در بخش های ویژه می تواند برای پرستاران بسیار تنش

پرستاران به دلیل ماهیت کاری خود ،در معرض استرس های

زا باشد .مواجهه ی هر روزه ی پرستاران با رنج بیماران ،مرگ

فراوانی قرار دارند؛ که از آن جمله می توان به ارتباط مستمر و

آنان و سوگواری اطرافیان می تواند از لحاظ روانی پرستار را

طوالنی با بیماران بدحال و مشرف به مرگ ،مسئولیت زیاد،

شدیدا تحت فشار قرار دهد .این تنش ها زیان آور بوده و توانایی

درخواست های شغلی زیاد ،عدم برخورداری از تسهیالت رفاهی

پرستار را جهت حمایت بیمار و انجام مراقبت با کیفیت ،تحت

و تفریحی کافی ،پیشرفت های تکنولوژی سریع و فقدان حمایت

تاثیر قرار می دهد .کیفیت کار پرستار تحت چنین شرایطی در

های روانی اشاره کرد؛ که کلیه موارد فوق پرستاران را مستعد

بخش های ویژه ممکن است به سهولت افت نماید)21( .

ابتال به مشکالت روحی و روانی در محیط کاری می نماید)13( .

از طرفی با توجه به مسئولیت سنگین مراقبت از بیمار ،هر گونه

اما در مطالعات نزدیک به موضوع می توان به مطالعه ی عصار

استرس پرستاران به نحوی در جامعه بازتاب خواهد داشت.

رودی و همکاران اشاره کرد که در آن سالمت معنوی ارتباط

توانمند سازی پرستاران در مقابله با عوامل استرس زا ،در کنار

مثبتی با ابعاد مختلف زندگی پرستاران داشته است )13( .در

فراهم کردن شرایطی برای کاهش و حذف این عوامل می تواند

مطالعه ی مقیمیان و همکاران بر روی دانشجویان پرستاری،

در ایجاد محیط کاری آرام و افزایش ظرفیت و کارایی ،نقش

بین سالمت معنوی و اضطراب امتحان ،رابطه ی معکوس

موثری داشته باشد )22( .یکی از این عوامل که در توانمند سازی

گزارش شد )14( .در مطالعه ی خاقانی زاده و همکاران بر روی

و کاهش استرس پرستاران در بخش ویژه نقش موثری دارد؛

پرستاران ،همبستگی منفی بین استرس شغلی با کیفیت زندگی

افزایش سالمت معنوی پرستاران می باشد .مطالعه ی حاضر

پرستاران دیده شد)16( .

نشان داد میانگین سالمت معنوی پرستاران در حد متوسط قرار

مطالعات جدید نشان داده است که معنویت و عقاید مذهبی نقش

داشت .در مطالعه ی هیسائو و همکاران نیز سالمت معنوی

و اثر زیادی بر سالمت روانی و جسمی افراد دارند؛ و به عنوان

دانشجویان پرستاری درتایوان ،متوسط گزارش شده است .در

راهکاری رایج برای مقابله با مشکالت به حساب می آیند.

بررسی صفایی راد و همکاران ،میانگین نمره ی سالمت معنوی

کوئینگ معتقد است که مذهب باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت

دانشجویان ،همانند مطالعه ی حاضر در محدوده ی متوسط قرار

به دنیا در فرد می شود و او را در مقابل رویداد های ناگوار

دارد .در مطالعه ی عصار رودی و همکاران ،میزان سالمت

زندگی مثل فقدان یا بیماری یاری می رساند؛ و با ایجاد انگیزه و

معنوی پرستاران همانند مطالعه ی حاضر در حد متوسط می

انرژی در فرد ،وی را به بهتر شدن زندگی امیدوار می کند .این

باشد )13( .نتایج پژوهش نشان داد که افزایش سالمت معنوی

امر موجب افزایش تحمل و پذیرش موقعیت هایی غیر قابل

باعث کاهش استرس شغلی به شکل معنی داری در پرستاران

تغییر می شود .در بسیاری از موارد اضطراری که علم قادر به

می گردد .الزم به یادآوری است که هیچ گونه مطالعه ای که
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ارتباط بین این دو متغیر را با یکدیگر در گروه پرستاران سنجیده
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نشان می دهد افزایش سالمت معنوی باعث کاهش استرس

از جمله محدودیت های پژوهش حاضر ،نبودن مطالعات مشابه،

شغلی پرستاران می شود؛ لذا توصیه می شود با ارتقاء سالمت

تعداد کم افراد تحت مطالعه ،عدم پاسخگویی برخی از پرستاران

معنوی پرستاران ،منجر به کاهش استرس و افزایش کیفیت ارائه

و استفاده از بخش های ویژه برای نمونه گیری بود؛ که قابلیت

ی مراقبت توسط آنان به بیماران شویم.

تعمیم نتایج به بخش های مختلف بیمارستان را کاهش می داد.

تشکر و قدردانی

لذا انجام تحقیق با حجم نمونه ی بزرگ تر و در بخش های

نویسندگان بر خود الزم می دانند که از زحمات کلیه کسانی که

مختلف و در محدوده ی جغرافیایی وسیع تر توصیه می شود.

در اجرای این پژوهش همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و

نتیجه گیری نهایی

قدردانی نمایند.

با توجه به اینکه استرسهای موجود در حرفه ی پرستاری ،افت
کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی را به دنبال دارد؛ لذا
شناسایی میزان استرس پرستاران در محیط کار باعث استفاده از
راهبرد هایی جهت کاهش عوارض استرس و باال بردن کیفیت
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Abstract
Introduction: Occupational stress consists physical and emotional impacts on staffs and
decreased efficacy is system.The effective method for decrease nurses stress improve their
spiritual health.
Objective: The aim of this study was the relationship between Job stress and spiritual health
of nurses in Intensive care ward at Bushehr Hospitals .
Method: This was descriptive- analytic (cross sectional) study. In which 140 nurses,
working in critical care units of Bushehr Hospitals were selected through census sampling.
The tools of data collection were spiritual health Paloutzian & Ellison questionnaire and
hospital job stress HSS 35 questionnaires that were completed by self-report. Data was
analyzed using descriptive statistical, pearson correlation and SPSS 23 software.
Results: The results of study indicated that (46.4 %) of nurses have high stress. The total
score mean of Spiritual health was 99.96±36.72. Pearson correlation test showed that in its all
areas, there was negative and meaningful correlation between job stress and spiritual health
(P<0.05). (P=0/0001 , r=-0/88). There was not a statistically significant relationship between
demographic variables with job stress and spiritual health (P>0.05).
Conculsion: According to the results of this study, increasing nurses’ spiritual health is
related to decreasing their job stress that should be considered by nursing managment.
Keywords: Spiritual health, job stress, nursing
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