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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

انسانها از بدو پيدايش همواره در جهت کسب رفاه و آسـايش تـالش   

با گذشت زمان و با ارتقاي سـطح بهداشـت و سـالمت     .]١[اند نموده

جوامع انساني، توجه افراد جامعه انساني از طـول عمـر و درمـان بـه     

سمت مسايل ذهني و عيني در مورد رفـاه و کيفيـت زنـدگي تغييـر     

و سنجش کيفيت زندگي به عنوان پيامدي از سـطح   .]٢[کرده است

اي يافتـه   علوم بهداشتي كار برد گسـترده  سالمت در حوزه سالمت و

هـاني  جبهداشت بر اساس تعريف گروه كيفيت زندگي سازمان . است

سـت از پنـدارهاي فـرد از    ا كيفيـت زنـدگي عبـارت    ١٩٩٦در سال 

ي كـه در آن  وضعيت زندگيش، با توجـه بـه فرهنـگ و نظـام ارزشـ     

كند كه اين دريافتها با اهـداف، انتظـارات، اسـتانداردها و     مي زندگي

 مؤيـد نتايج تحقيقـات   ].٣[هاي مورد نظر او در ارتباط هستند الويت

اين نکته است که كيفيت زندگي مطلـوب و رفـاه كلـي بـه شـرايط      

زندگي كاري يك بخـش  ]. ٤-٦[كاري و خانوادگي افراد بستگي دارد

" لفر"گردد، چنان چه  فهوم از زندگي شخص را شامل ميمهم و با م

چـرا کـه   ] ٧[دانـد  در كيفيت زندگي مي مؤثرشغل را يكي از عوامل 

گـذار بـر روي كيفيـت    تأثيراسترس كاري يك عاملي بسيار مهـم و  

سوي ديگر، با وجود اينكه كار يـك منبـع مهـم     از .زندگي فرد است

اعي اسـت، در عـين   هـاي اجتمـ   جهت امرار معاش و کسب موقعيت

  تواند منجر به نارضايتي وکاهش تـوان جسـماني نيـز گـردد     حال مي

اين در حـالي اسـت کـه بيمارسـتان بـه عنـوان يـك سـازمان         ]. ٨[

طـور جـدي تحـت     تواند مددجويان و به خصوص پرستاران را بـه  مي

ات جسماني و روحـي خواهـد   تأثيرداراي  اًفشار قرار دهد كه متعاقب

زا است و تـنش بـر كيفيـت     پرستاري ماهيتاً تنش چراکه حرفه. بود

 "و " حبيـب " دارد؛ به عنـوان مثـال   تأثيرزندگي و سالمت پرستاران 

، فشـاركاري، درگيـري هيجـاني زيـاد، ارتبـاط نزديـك بـا        "يازشير

زا  بيماران و مسئوليت در برابر مرگ و زندگي آنها را از عوامـل تـنش  

 ش درارگـون و همکـاران  چنانچـه   ].٩[دانـد  در حرفه پرسـتاري مـي  

سـوئي بـر    تأثيرمراقبت ازبيماران سرطاني  خود دريافتند که تحقيق

 ٤٠كار بيش از  ارد ود هاي آنکولوژي بخش کيفيت زندگي پرستاران

ويـژه در   ساعت در شرايط غير ايمن باعث کيفيت زندگي ضـعيف بـه  

اي ديگـر،   در مطالعه ].١٠[مي شودهاي اجتماعي و رواني آنها  حيطه

ســالمت روانــي و کيفيــت زنــدگي پزشــکان، بــا بررســي  نيــز" ســو"

 کيفيـت به اين نتيجه رسيد کـه  پرستاران و ساير حرف بيمارستاني 

 است ولي ضعيفهاي شاغل در بيمارستان  همه گروهدر بين  زندگي

هـا ايـن مشـکالت در پرسـتاران و داروسـازها       در بين تمـامي گـروه  

ورد توجـه ايـن کـه، اگـر چـه      مسئله مـ است،  ها ساير گروهبيشتراز 

اند كه به كيفيت مراقبـت و زنـدگي بيمـاران     پرستاران آموزش ديده

دراين ميان، آنها به نـدرت بـه نيازهـاي     اما توجه و رسيدگي نمايند،

عنـوان   در واقع پرسـتاران هميشـه بـه    ؛]١١[انديشند فردي خود مي

در  هـاي شـاغل   ترين گروه شـغلي در ميـان گـروه    ترين و مظلوم قانع

زاي  وهمواره درمعرض عوامل تنش] ١٢[آيند بيمارستان به شمار مي

گيرند که ممکن اسـت روي کيفيـت    گوناگون در محيط كار قرار مي

با عنايت به نقش پرستاران در سالمت و  .بگذارد تأثيراي آنها  زندگي

ارائه مراقبت، پـژوهش   مؤثرهاي  کيفيت زندگي مردم به وسيله روش

عوامل  يين کيفيت زندگي پرستاران استان زنجان وحاضر با هدف تع

کيفيت زنـدگي   با به دنبال آن وانجام شد بر آن  مؤثرفردي و شغلي 

جمعيـت عمـومي کشـور     مردم شهر تهـران بـه عنـوان بـرآوردي از    

  .گرديد مقايسه

  

  كار  مواد و روش

، کـه در  بـود تحليلي ـ   اين مطالعه يک بررسي مقطعي از نوع توصيفي

 احتمال اي با طبقه"گيري به روش نمونه. انجام شد ١٣٨٩- ١٣٩٠سال 

هـاي بـاليني و    ابتـدا بـا تعيـين بخـش    . انجـام شـد   "اندازه متناسب با

منطقه اسـتان   ٥بيمارستان دانشگاهي در کل  ٨سرپايي درهر کدام از 

نوع بخش کاري به دست آمد که با توجه به شـباهت   ٣٠زنجان تعداد 

بخش ادغام گرديدند، کل گروه  ١٢شان در  عملکرد و يا حيطه فعاليت

نفـر   ٨٧٣هاي دانشگاهي استان زنجـان   پرستاري شاغل در بيمارستان

اتــاق عمــل بيهوشــي و  يو کارشناســ يبــا مــدارک تحصــيلي کــاردان

در گام بعـدي  . ارشد پرستاري بودند يو کارشناس ي، کارشناسيکاردان

و به هـر يـك    تعداد پرستاران هر بيمارستان و هر بخش مشخص شده

نمونـه   ٢٤٨جهـت انتخـاب   . اختصاص يافت ٨٧٣تا  ١کدي از شماره 

  .يل استفاده شدذکه از فرمول  مورد نظر
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در  ابتدا حجم نمونه مربوط به هر بخش بر اساس نسبت افراد شاغل

آن بخش تعيين شد و در مرحله بعد به كمك جدول اعداد تصادفي، 

اي  با توجه به بازه عددي كدهاي مربوط به هر بخش، اعضـاي نمونـه  

معيارهـاي ورود افـراد بـه مطالعـه شـامل      . هر بخش انتخاب شـدند 

داشتن رضايت و تمايل به همکاري و نداشتن تجربه سوگ، طـالق و  
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    همكاران و سميرا جعفري                                                                                                                                    ...      كيفيت زندگي پرستاران

پرسشـنامه توسـط   . خيـر بـوده اسـت   مـاه ا  ٦در سـخت  يا بيمـاري  

پرسشگران به پرستاران تحويل و پس از تکميل آن باز پـس گرفتـه   

و شـغلي  ـ هـا شـامل دو قسـمت مشخصـات فـردي        پرسشنامه. شد

ال اسـت کـه   ؤسـ  ٣٦اين پرسشنامه حـاوي  . بود SF-36پرسشنامه 

عملکـرد   :اين ابعـاد شـامل   .سنجد هشت بعد از كيفيت زندگي را مي

دوديت در ايفاي نقش به علت مشکالت جسماني، درد جسماني، مح

جسماني، سالمت عمومي، احساس نشاط، سـالمت روانـي، عملکـرد    

 .اسـت اجتماعي و محدوديت در ايفاي نقش به علت مشکالت روحي 

نمـرات   .گيـرد  به هر يک از اين ابعاد نمرات صفر تـا صـد تعلـق مـي    

يي و روايـي گونـه   پايا. دهنده وضعيت سالمتي بهتر است باالتر نشان

مـورد تاييـد قـرار    توسط منتظـري و همکـاران   ايراني اين ابزار قبالً 

مقايسه کيفيت زندگي پرسـتاران و جمعيـت    جهت ].١٣[گرفته است

نيز از مطالعه منتظري و همکاران با اخذ اجـازه اسـتفاده   عمومي کشور

و  ١٦نسـخه   SPSSجهت تجزيه و تحليـل اطالعـات ازنـرم افـزار     .شد

به منظور ارتباط سنجي کيفيت ( one-way ANOVA ,ها آماري آزمون

ــا متغيرهــاي چنــد حالتــه مــن جملــه ســن،   ســابقه کــاري، زنــدگي ب

 independent 2 sample t-test ،)نوع بخش سمت شغلي و عالقمندي،

داشـتن   هايي چـون نـوع اضـافه کـاري،     جهت بررسي رابطه ويژگي(

راي مقايسـه کيفيـت   و بـ ) هل و جنس با کيفيت زندگيأت معلوليت،

ــران از    ــت تهـ ــا جمعيـ ــتان بـ ــتاران اسـ ــدگي پرسـ ــون زنـ    آزمـ

 2 Sample t-tests with unequal variances بـا توجـه    .شد استفاده

هاي کمي قابل پـذيرش   به حجم باالي نمونه، فرض نرمال بودن داده

  .است

  

  ها يافته

نمونـه صـورت گرفـت تنهـا تعـداد       ٢٤١ها بـر روي   تجزيه و تحليل

سـن  ). درصـد ١٠( کي از پرستاران تمايل به پاسخگويي نداشـتند اند

  .بود ٤١/٣٢±٧/٦با ميانگين سنيو سال  ٢٢-٥٠پرستاران بين 

 درصـد  ٥/٨٥مرد و از پرستاران مورد مطالعه  )نفر٣٥( درصد ١٤/ ٥

و هـل  أمت درصـد  ٩/٧٧ اکثر افراد مورد مطالعه ،بودندزن ) نفر ٢٠٦(

ــه  ــد١/٢٢بقي ــد  درص ــرد بودن ــدد١٧.مج ــر٤٨( رص  ١-٢داراي ) نف

 ٢٢ .تـر داشـتند   تعداد سه فرزند و يا بـيش ) نفر ٨(درصد  ٣/٣فرزند؛

اطالعـات مربـوط بـه پرسـتاران      .فرزندي نداشتند) نفر ١٥٣(درصد 

دچـار معلوليـت   ) نفر ١٤( درصد ٨/٥مورد بررسي نشان داد که تنها 

 درصـد  ٤/٤٤در خصوص عالقمنـدي بـه حرفـه    .هاي جسمي بودند

 درصـد  ٥/١٩ به کار خود نمـوده بودنـد،  مندي  ابراز عالقه) رنف ١٠٧(

 ٢/٦تـا حـدودي و   ) نفـر  ١٥( درصـد  ٢/٦بسيار عالقمند و ) نفر ٤٧(

تنهـا  . هـم عالقـه کمـي بـه کـار پرسـتاري داشـتند       ) نفر١٥( درصد

اي را نسـبت بـه    گونـه عالقـه   از افراد نداشتن هيچ) نفر ٦( درصد٥/٢

تحصـيلي نمونـه مـورد مطالعـه     مـدرک   .شغلشان مطرح کرده بودند

 درصـد ٤/١٥ ،يداراي مدرک کارشناس درصد ١/٨٠بدين ترتيب بود،

 ٣٤ سـابقه کـاري در   .ارشـد  يکارشناسهم  درصد ٩/٢ فوق ديپلم و

در  و ٦١-١٢٠بـين   درصـد  ٤/٢٧مـاه،   ٠-٦٠پرستاران بـين   درصد

هـم سـابقه   درصـد  ٣/١٨. مـاه بـود   ١٨٠تا  ١٢١هم از درصد  ٣/٢٠

افـراد کـاردان و يـا     درصـد  ١/٧. مـاه بـود   ١٨٠تر از کاريشان بيش 

کارشـناس   درصد٧/١تکنسين اتاق عمل،  ٣/٨٥کارشناس بيهوشي، 

 ٨/٦٤. هم کارشناس پرسـتاري بودنـد   درصد ٨/٧٣ارشد پرستاري و 

شـدند و فقـط    افراد نمونه وادار به اضافه کاري مي )نفر ١٤٩( درصد

نجام اضافه کاري بنـا بـه   بيان کرده بودند که ا) نفر ٩٠( درصد ٧/٣٧

 کيفيت زندگي ترين ميانگين امتيازات کم .درخواست خودشان است

مـردان   در و ٥٧/ ٦١) ٨/٢٢(درد جسـمي   در زنـان  ،گروه پرستاري

بيشـترين امتيـاز   . شـود  را شامل مي ٣٠/٦٩) ٨/١٨(سالمت عمومي 

) ١/٢٥(نيز در زنان و مردان به ترتيـب در حيطـه فعاليـت جسـمي     

کيفيت زنـدگي در مـردان و    .به دست آمد ٠٠/٨٤) ٧/٢٢(، ٧٤/ ٣٠

زنان گروه پرستاري متفاوت است و مردان کيفيت زندگي خود را در 

تمامي ابعاد به غير ازمحدوديت درعملکرد جسمي به دليل مشکالت 

ايـن اخـتالف    .)١جـدول  ( جسمي بهتر از زنان ارزيابي کرده بودنـد 

ــا   ٤در ــرد اجتم ــمي، عملک ــرد جس ــد عملک ــماني و بع عي، درد جس

. محدوديت در ايفاي نقش به علت مشـکالت روحـي، معنـي داربـود    

سـن بـر ابعـاد عملکـرد جسـماني، سـالمت        تأثيرنتايج تاييد کننده 

كـه  ، عمومي، احساس نشـاط، سـالمت روانـي و درد جسـماني بـود     

در . نمـايش داده شـده اسـت    ٢ جـدول شـماره  جزئيات دقيق تر در

راد متاهـل تنهـا در حيطـه سـالمت     افـ  هل نيـز، أخصوص وضعيت ت

را در مقايسه با افراد مجرد گزارش کرده  تري مطلوب وضعتعمومي 

هـا گويـاي آن بـود کـه شـادابي و نشـاط        يافته .)=٠٠/٠P ٣( بودند

)٠٠٤/٠P= (و سالمت روان )٠٢/٠ ٣P=(،  افراد از تعداد فرزندانشان

تـر فرزنـد    شافـراد داراي تعـداد بـي    بر اساس نتـايج  .پذيرد مي تأثير

شـکل کـه    دينبـ شادابي و نشاط بيشـتري را گـزارش کـرده بودنـد؛     

ــراد در نشــاط وي شــاداب ــد چيهــ کــهي اف ــدي فرزن ــا ندارن ــر ب    براب

) ٤٩/٥٦ ±٨٩/١٩ ( فرزند ١-٢ي دارا افراد در و. )٩١/٥٣ ±٨١/٢٠(

 ٨٠± ٦٩/١٠ي بـا  وبيشتر مسـاو  ٣هاي  و در پرستاراني صاحب بچه

بـه   مشاهده شـد، در حيطه سالمت روان نيز  روندهمين مشابه  .بود
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٦٧٤ 

 

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 ٠٧/١٩امتياز کسب شده پرستاران در ايـن مقيـاس از    عبارتي ديگر

در  ٥٠/٧٦ ± ٧٩/١١که فرزندي نداشـتند بـه  گروه اول در ٢٥/٥٧ ±

سـالمت عمـومي   . رسيد داشتند ميفرزند و يا بيشتر ٣ سوم کهگروه 

ليـت و يـا   کـه معلو بودبه عنوان تنها حيطـه اي از کيفيـت زنـدگي    

 .)=٠٠/٠P ٥( گـذار باشـد  تأثيرتوانست بر آن  بيماري خاص افراد مي

ميانگين سالمت عمومي در افراد معلول ويا با بيماري خاص برابر بـا  

ــالم   ٩٣/٤٨ ±)  ٢٤/١٢( ــراد س ــود ٦٥± ٩٧/٢٠و در اف ــن  .ب در اي

هـاي   بـر سـه حيطـه از حيطـه     سابقه خـدمت دار معني تأثير مطالعه

 يعموم سالمت ،)=٠١٠/٠P( يجسمان تيفعال لشامي زندگ تيفيک

)٠٠٢/٠P= ( ياجتمـاع  عملکردو )٠٢٨/٠P=(   بـدين   .مشـاهده شـد

 عملکـرد و حيطه فعاليت جسماني، سالمت عمـومي   ٣ترتيب که در 

تري را نسـبت   ماه امتياز کم١٢١ -١٨٠گروه  با سابقه بين  ياجتماع

ي ايشان در سـه  ها ميانگين نمره .ها کسب نموده بودند به ساير گروه

  و  ١٤/٥٧) ٩٠/١٩(،  ٥٨/٦٦) ٨٧/٢٦( حيطه فوق به ترتيـب شـامل  

 تيـ فعالتـرين امتيـاز مربـوط بـه ابعـاد       بـيش  .بود ٠٤/٥٩) ٨٢/٢١(

تـر   مـاه و بـيش   ١٨١به گـروه بـا سـابقه     يعموم سالمتوي جسمان

 عملکـرد در صورتي که در بـاالترين امتيـاز حيطـه    . تخصيص داشت

ماه و يا با سـابقه   ٦٠متعلق به گروه زير  ٣٢/٧١) ٥١/٢٢(  ياجتماع

 از نشـاط  طـه يح تنهـا  آن بود کـه مؤيد ها تحليل .ماه خدمت بود ٦٠

  پـــذيرد بـــه ســـزايي مـــي تـــأثير شـــانبـــه کـــار  افـــراد عالقـــه

)٠٠٠/٠P=(يافــراد در ٤٤ ± ٣٤/٢٥از نشــاط وي شــاداب چنانچــه ؛   

  

 در ٥٦/٦٤ ± ٦٢/١٩ تـا  نداشـتند ي ا عالقـه  چيهـ  خـود  کـار  بـه  که

 تـأثير . بـود  متفـاوت  عالقمندنـد  اريبسـ  خـود  کـار  به که يپرستاران

 اختياري بودن اضـافه کـاري بـر درد جسـماني     باري و يااجمعنادار 

)٠٠٦/٠P=( و سالمت روان پرستاران )٠٠٩/٠P=( ييد واقـع  أمورد ت

افرادي آن دسته از درطوري که درد جسماني و سالمت روان  بهشد، 

در حيطـه   ٤٩/٥٦) ٧/٢٢(بـا  برابر  شدند ري ميکه وادار به اضافه کا

ــود  ٥٦/٦١) ٩/١٦( درد و  ــالمت روان ب ــاس  .در س ــن مقي ــا در  اي ه

  ردنـد بـه ترتيـب   ک به دلخواه خـود اضـافه کـاري مـي    پرستاراني که 

در ايـن مطالعـه بـين سـطح      .بود ١٩/٦٨) ٣/١٩( و  ٧٨/٦٤) ٨/٢١(

ستاران و کيفيت زندگي پرنوع بخش کاري  سمت شغلي، ،تحصيالت

در مقايســه کيفيــت زنــدگي  .اخــتالف معنــي دار بــه دســت نيامــد

کـه از مطالعـه ي منتظـري و     پرستاران و جمعيـت عمـومي کشـور   

: نتـايج زيـر بـه دسـت آمـد     ] ١٣[همکاران با اخذ اجازه استفاده شد

ها با جمعيت عمـومي   پرستار در تمامي حيطه مردانکيفيت زندگي 

 عملکـرد جسـمي،   حيطـه  ٤ در اخـتالف ايـن   .کشور تفاوت داشـت 

در  .دار بـود  معني جسمي و عملکرد اجتماعي درد حدوديت جسمي،

ان مـرد کيفيت زندگي خود را نسبت به  مردها پرستاران  ساير حيطه

پرسـتاران زن نيـز   . تري ارزيابي نمـوده بودنـد   کشور در سطح پايين

جمعيـت   دردجسمي و عملکرد اجتماعي خود را در مقايسه با زنـان 

تـر در   اطالعـات دقيـق   .تر گزارش کرده بودنـد  ضعيف کشور عمومي

 .نمايش داده شده است ٣ جدول شماره

  

  

  ١٣٩٠ان مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات در ابعاد هشت گانه بين پرستاران زن و مرد شاغل دربيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي استان زنج -١جدول شماره 

P-value 

 زنان گروه

)۲۰۶( n=  

 مردان گروه

)۳۴( n= 

 کل تعداد

 )۲۴۱( n=   

 )انحراف معيار(ميانگين  )انحراف معيار(ميانگين  )انحراف معيار(ميانگين 

۰۴۹/۰ P= )۱/۲۵(۳۳/۷۴ )( ٠٠/٨٤ )٧/٢٢۲۵( عملکرد جسمي ٦٧/٧٥ 

۰۹۸/۰ P=    )۶/۴۰( ٨٠/٥٧ )٧/٣٦(۰۰/۷۰ )محدوديت در ايفاي نقش به علت مشکالت جسماني ٦٠/٥٩) ٤٠ 

۱۰۰/۰ P = )درد جسمي ٤/٥٩) ٧/٢٢( ٨٦/٧٠) ٨/١٨( ٦١/٥٧)٨/٢٢ 

۱۱۱/۰ P = )سالمت عمومي ٦٩/٩٣ )٨١/٢٠( ٣٠/٦٩)٨/١٨( ٠٧/٦٧ )٢١ 

۱۵۱ /۰ P= )۲/۱۹(٤٨/٥٩ )نشاط ٢٢/٦٠)٧١/١٨( ٥٥/٦٤) ٥/١٤ 

۰۰۳ /۰ P=  )( ٦٨/٦٣ )٢٢/٤۲۰(  ٧١/٧٥ )عملکرد اجتماعي ٦٥/٤٥) ٥٠/٢٢ 

۰۲۸ /۰ P= )۹/۴۲(١٨/٥٩ )۳/۳۵( ٤٧/٧٦ )محدوديت در ايفاي نقش به علت مشکالت عاطفي ٧٤) ٣١/٤٢ 

۱۹ /۰ P=  )( ٠٠/٦٨)   ٣/١٥( ٥٠/٦٣ )٥/١٨۱۱۷/۱۸ (۱۸/۶۴ سالمت روان 
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٦٧٥ 

 

    همكاران و سميرا جعفري                                                                                                                                    ...      كيفيت زندگي پرستاران

  ١٣٩٠ران شاغل دربيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي استان زنجان مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات در ابعاد هشت گانه بر حسب سن پرستا -٢جدول 

 باالتر و سال ۴۱ 

)۱۹= n(  

۴۲-۳۷  

)۳۲= n(  

۳۶-۳۲  

)۶۲(n= 

۳۱-۲۷   

)۵۰= n( 

۲۶- ۲۲ 

)۴۰= n(   

 )ارانحراف معي(ميانگين  )انحراف معيار(ميانگين  )انحراف معيار(ميانگين  )انحراف معيار(ميانگين  )انحراف معيار(ميانگين 

 عملکرد جسمي ۰۵/۸۴) ۸/۲۰( ۵۰/۷۶ )۱/۲۴( ۵۱/۶۸)۵/۲۶( ۰۳/۷۶)  ۲۴( ۳۳/۷۹) ۴/۲۴( 

) ۶/۳۶ (۱۶/۶۳ )۴۰ (۳۸/۵۹ )۷/۴۲(۴۲/۵۵ )۴/۴۰( ۴۵/۵۵ )۴/۳۸ (۴۶/۶۳ 
محدوديت در ايفاي نقش به علت مشکالت 

 جسماني

 جسمي درد ۶۷) ۳/۲۴( ۸/۵۶) ۸۵/۲۲( ۱۹/۵۴) ۲/۲۲( ۵۶/۵۶) ۹/۲۲( ۲۱/۶۴ ) ۳/۲۴ (

 سالمت عمومي ۱۱/۷۴) ۷/۱۹( ۵۳/۶۱ )۲/۱۸( ۰۵/۵۹)۸/۲۲( ۳۴/۵۸) ۲۳( ۶۹/۶۳) ۱۶(

 نشاط ۳۸/۶۷)۲/۱۷( ۵۴/ ۹۱)۴/۱۹( ۵۴/۵۴) ۲/۱۹( ۵۷/ ۴۲) ۷/۱۹( ۸۲/۶۳)  ۸/۱۸ (

 عملکرد اجتماعي ۷۶/۶۷) ۳/۲۴( ۷۹/۶۱)۲/۲۴( ۹۱/۶۳) ۳/۲۲( ۶۱/ ۳۳) ۲/۲۱( ۰۵/۷۱)۸/۲۲(

)۸/۴۱( ۳۷/۷۰ )۶/۴۲(۵۰/۶۲ )۳/۴۳(۹۲/۶۰ )۱/۴۲ (۴۳/۴۸ )۶/۴۲ (۶۵/۵۹ 
محدوديت در ايفاي نقش به علت مشکالت 

 عاطفي

 سالمت روان ۵۶/۶۸)  ۸/۱۲( ۶۰/۵۶)۱/۱۹( ۲۱/۶۲)۱/۱۹( ۸۸/۶۱)  ۷/۱۹( ۲۵/۷۰)  ۹/۱۸(

  

 ومردان زناني زندگ تيفيک بادربيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي استان زنجان شاغل  مرد و زن پرستاراني زندگ تيفيک هشتگانه ابعاد در نمرات اريمع انحراف و نيانگيم سهيمقا - ٣جدول

  يرانيا جامعه

P-value 

 رانييا جامعه زنان      

)۲۱۶۶= n(  

  زن پرستاران

  )۲۰۶= n(  P-value 

 يرانيا جامعه مردان

 ۱۹۹۷= n 

 پرستاران مرد

 )۳۴( n =   

 )انحراف معيار(ميانگين    )انحراف معيار(ميانگين  )ارانحراف معي(ميانگين  )انحراف معيار(ميانگين 

 عملکرد جسمي    ۶۷/۷۵ )۰۲/۲۵( ۸/۸۷) ۰/۱۹(  ۰/ ۰۰۵ ۳۵/۷۴) ۲۹/۲۵( ۹/۸۲)۱/۲۲( ۰/ ۰۵۰۴

۱۹۹۶ /۰ )۱/۳۹(۵/۶۶ )۵۶/۴۰ (۵/۷۵ ۰۲۴ /۰  )۴/۳۶ (۸/۷۳  )۲۶/۴۰(۶۰/۵۹ 
محدوديت در ايفاي نقش به 

 علت مشکالت جسماني

 درد جسمي ۵۴/۵۹ )۲۲/ ۷۲( ۷/۸۲) ۴/۲۳(   ۰/ ۰۰۰۱ ۳۹/۵۷) ۷۹/۲۲(   ۴/۷۶)۲/۲۶( ۰/ ۰۰۰۱

 سالمت عمومي ۶۷/۷۵ )۰۲/۲۵(  ۲/۷۰)۶/۱۹( ۰/ ۲۰۴۹ ۷۶/۶۲) ۲۰/ ۹۳( ۰۰/۶۵)۸/۲۰( ۰/ ۵۳۶۶

 نشاط    ۶۹/۶۳) ۸۱/۲۰(  ۹/۶۸) ۲/۱۶( ۰/ ۱۴۶   ۵۸/۵۹) ۲۶/۱۹( ۹/۶۲)۸/۱۷( ۰/ ۰۳۱۸۹

 عملکرد اجتماعي ۴۵/۶۵) ۵۰/۲۲( ۰/۷۸) ۵/۲۳( ۰/ ۰۰۱۳   ۶۲/۶۳)۴۹/۲۲( ۲/۷۴)۱/۲۵( ۰/ ۰۰۶۷

۷۷۴۹ /۰ )۴/۴۲(۴/۶۱ )۸۸/۴۲ (۲۸/۵۹   ۳۸۳۹ /۰ )۷/۳۹(۱/۷۰ )۳۱/۴۲ (۴۷/۷۶ 
محدوديت در ايفاي نقش به 

 علت مشکالت عاطفي

 سالمت روان ۱۸/۶۴) ۱۱/۱۸ ( ۲/۶۹) ۱/۱۷( ۰/ ۱۰۸۹ ۶۷/۶۳) ۵۴/۱۵( ۰۰/۶۵)۶/۱۸( ۰/ ۶۲۲۱

  

  

  گيري بحث و نتيجه

سـال قـرار    ٢٢-٢٦آمده افـرادي کـه در سـنين     طبق نتايج به دست

، بـا  ي بـوده داشتند، داراي درد جسماني کمتر، عملکرد جسمي بهتر

کـه در واقـع    ايـن امـر  . داشـتند تـري   نشاط و سالمت عمومي بيش

سـن   يتر ايشان باشد که با کم تواند در اثر توان جسماني مناسب مي

هاي سـالمت روان و   در حيطه .استقابل توجيه  ن گروهپرستاران اي

تـرين   سال و بـاالتر داراي مطلـوب   ٤١عملکرد اجتماعي گروه سني 

تواند به دليل تثبيت امور شغلي، خانوادگي  مي امر حالت بودند و اين

 Ergün FEهـاي   ايـن نتـايج بـا يافتـه    . باشـد در اين سنين و زندگي 

 تعداد وفرزند داشتن  ه دست آمده،طبق نتايج ب]. ١٠[ردهمخواني دا

ســالمت روان و نشــاط ابعــادي از کيفيــت زنــدگي شــامل بــر  آنهــا

ــتاران  ــود، تأثيرپرس ــذار ب ــه  گ ــن نکت ــز اي ــق   ني ــايج تحقي ــا نت   ب

Ergün FE ]با نتايج حاصل از مطالعه .رددا ،مطابقت ]١٠Puksta , 

nancy A ]شايد بتـوان گفـت شـرايط     .در امريکا تعارض دارد ]١٤

فرهنگي و مذهبي جامعه ايراني و جوامع جهان سوم مبني بـر   خاص

 پژوهشدر اين . اين تضاد باشد ليلارزش قلمداد کردن فرزندآوري د

تـر   ضـعيف  هـا،  معلول نسبت به ساير گروه پرستاران سالمت عمومي

. باشد افراد معلول عدم توانايي جسمانيبادر ارتباط  تواند که مي ،بود

عملکـرد جسـمي و    هـاي  حيطـه  روي برکاري سابقه در اين بررسي 

تـر   مطلوب الت، و حگذار بودتأثيراجتماعي، سالمت عمومي و نشاط 

داراي افـراد  تـر ديـده شـد، چراکـه غالبـا       در افرادي با سوابق پـايين 

بـا توجـه بـه     تـر بـوده و   جوان ها گروهنسبت به ساير تر سنوات پايين

رآن با توجه به اين کـه  عالوه ب ،هستندتر  با نشاط شان، مقتضي سني

ـ  ،شتندرا ندا درگيري مالي مربوط به زندگي خانوادگي چندان  ذا ازل

کـه موجبـات   تر  تفريحات و روابط اجتماعي وسيع زمينه خوبي براي

ــد برخــوردار آورد، مطلــوبتر را فــراهم مــيعملکــرد اجتمــاعي   .بودن
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جـام  پرستاراني که به انآن دسته از  آن بود که، مؤيدهمچنين نتايج 

ي درد هـا  در حيطـه  ، وضـعيت خـود را  شـدند  اضافه کاري وادار مـي 

اين يافتـه را شـايد   . بدتر گزارش کرده بودندجسمي و سالمت روان 

عـدم   ،احساس رنجش و عصـبانيت  ،با توان و خستگي جسميبتوان 

 وجهـت اختصـاص دادن بـه مسـائل شخصـي       فرصـت کـافي  وجود 

ائل مربوط به آنها مـرتبط  تر با بيماران ومس و درگيري بيشتفريحي 

بين سـطح تحصـيالت و کيفيـت زنـدگي      در مطالعه حاضر .دانست

   ديـــده نشــد کــه ايـــن بــا نتــايج تحقيـــق     ارتبــاط معنــاداري  

 Ergün FEاحتماالً عوامل کاهنده کيفيت زنـدگي   .]١٠[انطباق دارد

در تمامي مدارج تحصيلي در گروه هاي مختلف پرستاري وجود دارد 

زاي شـغلي، فشـارکاري،    مي رسد وجود عوامل تـنش چرا که به نظر 

نبود حالت مطلوبي از امنيت شغلي، عدم افزايش چشمگير دريـافتي  

و حضور ساير عوامل در محيط کار باعث تداوم افت کيفيـت زنـدگي   

هـا نشـان داد کـه گـروه      يافتـه . شـود  در مدارج مختلف تحصيلي مي

به ( دم شهر تهران مر ابخود را در مقايسه  كيفيت زندگي ،پرستاري

که در مطالعه منتظـري و  ) عنوان برآوردي از جمعيت عمومي کشور

تر گزارش  ها بدتر و پايين کليه مقياس در .]١٣[همکاران به دست آمد

در  Su JAنتـايج فـوق بـا نتـايج حاصـل از مطالعـات      كه کرده بودند، 

د نشان داد که در بعنيز  Klersyمطالعه  .]١١[همخواني دارد تايوان

کشور ايتاليا تر ازساير افراد جامعه  عملکرد اجتماعي پرستاران ضعيف

  .]١٢[کنند عمل مي

هاي فراوان به دنبال ساعات و حجم کاري زياد و حتي عدم  خستگي

و افـزايش   خواب کافي منجر به ايجاد مشکالت و دردهاي جسـماني 

 هـا بـه علـت مشـکالت جسـماني      محدوديت در ايفاي مناسب نقش

 هاي بسيار و لذا عدم  همچنين در پي کار کردن در شيفت .دشو مي

وجود اوقات فراغت و نداشتن فرصت مناسب بـه منظـور شـرکت در    

ها و محافل دوستانه و در نتيجـه کـاهش حلقـه اجتمـاعي،      ميهماني

 در اين ميان .شودمي تر  ضعيف وعملکرد اجتماعي پرستاران ضعيف 

بهتـر پرسـتاران نسـبت بـه     حاکي از کيفيت زندگي  Harrisمطالعه 

تواند به دليل شرايط کاري متفـاوت   مي که اين ،]١٥[مردم نروژ بود

بر کيفيـت زنـدگي    نتايج مطالعه. و مطلوب پرستاران آن کشور باشد

، بـه نظـر مـي رسـد بسترسـازي       ضعيف پرسـتاران صـحه گذاشـت   

تر پرسـتاران   ريزي در جهت رفاه بيش هاي اجتماعي، برنامه مشارکت

توانـد زمينـه سـاز ارتقـاء کيفيـت       يل حجم وساعات کاري ميو تعد

 .زندگي پرستاران باشد

  

  سهم نويسندگان

  مقاله هيته دادها، ليتحل طرحنامه،ي طراح :يجعفر رايسم

  طرحي آمار وي علم مشاور :ينيحسي مصطف

  طرحي راهنما استاد :يباطب زالهيعز

   ها دادهي آور جمع :يواعظ ميمر

  ها داده ليتحل :پور ميابراه ترايم

  مقاله هيته ،ها ورود دادهو ي آور جمع بر نظارت :يشجاع فاطمه

    مقالهيي نها شيرايطرح و وي علم مشاور :يصادق ايرو

  

  تشكر و قدرداني

 شـرکت  مطالعه نيا در که زنجان استان پرستاراني تمام از انيپا در

ي هـا  مارستانيب و زنجاني پزشک علوم دانشگاه نيمسئول از و نمودند

ي قـدردان  و تشـکر  کردندي اري قيتحق نيا انجام در را ما که مربوطه
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Objective (s): The purpose of this cross sectional study was to assess quality of life in nurses working in Zanjan, Iran. 

Methods: This was a cross-sectional study conducted in university hospitals in Zanjan. 241 nurses of eight teaching hospitals 

were selected through cluster sampling with probability proportional to size in 2011. The participants were asked to fill in a 

demographic and professional data sheet, and the Short Form Health Survey (SF-36). 

Results: There was significant correlation between age, marital statuse, sex, disability and QOL; and 3 work related factors: type 

of overtime hours, experience, job interest. QOL in the nurses was less optimal in comparison with the general population norms. 

Conclusion: The results suggest that nursing job plays a significant role in QOL of the nurses. Accordingly, interventional 

programs designed to target relieving occupational stress, adjusting behavioral habits and increasing coping resources may be 

useful to improve QOL among medical professionals.  
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