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مقایسهی دغدغه شغلی پرستاران در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
علومپزشكی شهر اصفهان بر مبنای سابقه کاری
صفورا جمالی  ، 1نرگس آخوندمكه ای

2

 1کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی  ،مشاور دبیرسنان ناحیه  4اصفهان( نویسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی  ،مشاور دبیرسنان ناحیه  4اصفهان

چكیده
هدف :این پژوهش با هدف مقایسه دغدغههاي شغلی پرستاران در بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علومپزشکی برمبناي
سابقه کاري انجام شد .مواد و روشها :پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسهاي بود .تمامی پرستاران شاغل در بیمارستانهاي
تحت پوشش دانشگاه علومپزشکی شهر اصفهان در سال  1389جامعه آماري پژوهش را تشکیل دادند .با روش نمونهگیري در
دسترس تعداد  286نفر انتخاب و به چک لیست اطالعات دموگرافیک -فرم محقق ساخته و پرسشنامه دغدغههاي شغلی
بزرگساالن پاسخ دادند .دادههاي گردآوري شده با روشهاي آمار توصیفی ،آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یکراهه تحلیل
شد .یافتهها :نتایج نشان داد پرستاران برمبناي سابقه کاري از نظر مرحله ایجاد شغل ( )P=0/02و مرحله بقا و ماندگاري در
شغل ( )P=0/01تفاوت معناداي دارند .همچنین ،نتای ج نشان داد که بین دغدغه شغلی در پرستاران بر مبناي سابقه کاري از
نظر آماري تفاوت معناداري وجود دارد ( ،)P>0/05به این معنا که در پرستاران با سابقه زیر  10سال کار دغدغه شغلی بیشتر
بود .نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد میشود مسئولین و مدیریت بیمارستانها به منظور بهبود کیفیت کاري
در پرسنل بخش پرستاري به ویژه پرستاران با سابقه کاري کمتر به تدوین برنامههاي آموزشی و حمایتی از نظر فرهنگی و
اقتصادي بپردازند.
واژههای کلیدی :سابقه کاري ،دغدغه شغلی ،پرستار ،دانشگاه علوم پزشکی ،اصفهان
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مقدمه
پرسـت اران یکـی از مهم تریـن ارکان بخـش درمـان هسـتند کـه بـا توجـه بـه وضعیـت شـغلی ،مسـئول وظایـف مهمــی
از قبیـل مراقبتهـای روانـی و فیزیکـی بیمــار مـیباشــند (کالینوسـکا مارسینویسـز .)2020 1،از بـین مشـالل بیمارسـتانی،
پرستاری نمونهای از شغلهایی اسـت کـه فـرد سـااات زیـادی را بـا بیمـاران مـیگذرانـد (انجـل ،وان در و تـامرو .)2020 2،
پرستارانی که از سالمت امومی خوبی برخوردار نیستند ،قادر نخواهند بود که مراقبتهای مؤثری از بیماران انجام دهند و ایـن
مسأله خطر اشتباهات و بروز حوادث شغلی را افزایش میدهد که در نهایت اواقب آن هم متوجه بیمار و هم پرستار خواهد شد
(ارکال و کوساک.)2020 3،
در سال های اخیر ،در متون مربوط به سالمت کارکنان بیمارستانی مفهوم شغل به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفتـه
است (راوالیر و والش .)2018 4،از جمله متغیرهایی که سالمت پرستاران و کادر درمان را مورد تهدیـد قـرار مـیدهـد ،وضـعیت
شغلی و دلدلههای ناشی از آن است (رانا و سودان .)2019 5،دلدله مسیر شغلی حسی مهم برای آینده اسـت کـه دیـدگاههای
خوش بین را به احسا

نگرانی نسبت به آینده وا میدارد تا از وظایف مسیر شغلی خود آگاه شده و برای آینده آماده باشند.

در واقع ،انتخاب شغل تصمیمی است که اگر با شناخت و آگاهی کامل انجام شود منجر به رضایت شـغلی و آرامـش انسـان
میشود و اگر با ناآگاهی صورت گیرد ،چه بسا نگرانی و دلدلههایی برای انسان چه در بُعد شغل و چه ابعاد دیگر زنـدگی ایجـاد
کند (شفیعآبادی .)1398 ،انتخاب شغل یکی از مراحل زندگی است که فرد در آن مفهومی را که از خویش دارد ،نشان میدهد.
اما بدان حد صریح و روشن نیست که قطعاً بگوید «من چنین یا چنان شخصی هستم» .به همین طریق ،نگهـداری و سـازگاری
شغلی برای یك فرد مبتدی املی است تا دریابد اوالً شغل به او اجازه میدهد که نقشی را که مایل است ،ایفا کند .ثانیـاً نقشـی
که کار اجازه ایفای آن را میدهد آیا با مفهومی که او از خویشتن دارد ،مطابقت مینماید؟ آیا اناصر پیش بینی نشـده در آن را
میتوان با خود هماهنگ کرد و یا به نحوی اصالح نمود که بـا وی متناسـب شـود؟ و بـاالخره روش آزمـایش خـویش در قبـال
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واقعیتها است تا معلوم شود فرد میتواند امالً با تصویری که از خویش دارد ،زندگی کند یا خیـر؟ (هاپـاک ،ترجمـه اردبیلـی،
.)1398
ماهیت هر شغل تحت تاثیر سطح اقتصادی -اجتماای فرد ،توانایی ذهنی ،خصوصیات شخصیتی و فرصتهای مناسب پیش
آمده قرار دارند و اینها دست به دست هم محدودیتها یا فرصتهایی در اختیار فرد قرار میدهند .بـا ایـن وجـود ،بـه دسـت
آوردن شغل برای هر کس فرایند توسعه و تحقق تصویر شخصی فرد از خود است .به طوری كه رضایت شغلی هر کس تا حدود
زیادی بستگی دارد به اینکه تا چه میزان کار یا زندگی ،خروجیهـای شخصـیتی و ارزشهـای فـرد را فـراهم میآورنـد .برخـی
تحقیقات نشان میدهد که هر یك از ابعاد دلدله شغلی یعنی حجم زیاد کار ،فقـدان رشـد حرفـهای ،اـدم منزلـت اجتمـاای،
روابط سرد و نامناسب میان همکاران ،مسائل مربوط به کادر درمان و کمی حقوق و مزایا بیش از حد متوسط در ایجاد مشکالت
و تنشهای شغلی پرستاران مؤثر بوده است (کریمی و مرادمند.)1390 ،
دلدله شغلی در سطحی گسترده و پیچیده در تمام فعالیتهای انسان مشاهده میشود و به انوان پدیدهای است که
میتواند در حد شدید به تحلیل روانی انسان و بروز انواع آسیبهای روانـی -رفتـاری در جامعـه منجـر شـود (نسـائیان ،اسـدی
گندمانی و باقری .)1396 ،تعداد و تنوع دلدلههایی که افراد شالل در مشاللی که با سالمت و بهداشـت افـراد جامعـه سـروکار
دارند توجه به مقوله وضعیت شغلی در بین پرستاران را به یك ضرورت تبدیل کرده است؛ زیـرا مطالعـات روانشـناختی نشـان
میدهد که استر

ناشی از شغل نقش چشمگیری در مشکالت جسمانی ،روانی و اجتماای شـاللین دارد (رادر ،اسـتورکنبوم و

نیمویگن .)2017 6،مطالعات نشان دادهاند که دلدله شغلی و استرش ناشی از آن با بسیاری از بیماریها ماننـد نـاراحتی قلبـی-
اروقی ،مشکالت اسکلتی و اضالنی و فشار خون باال در ارتباط است (مانسن و با .)2017 7،
بنابراین می توان گفت اللب مطالعات داخلی صرفاً به شناسایی مؤلفههای استر

یـا فرسـودگی شـغلی براسـا

الگوهـای

لیربومی در بین کادر درمانی و بعضاً پرستاران مبادرت کردهاند .همچنین ،مشکلی که در سنجشهای کمی وجود دارد آن است
که بیش از حد مکانیکی و لیرمنعطف بوده و از بررسی شاخصهای تأثیرگـذاری کـه مـدنار افـراد مشـارکت کننـده در نمونـه
پژوهشی بوده لافل گردیدهاند و صرفاً به سنجش شاخصهایی که پیش فرض پژوهشگران بوده میپردازد؛ ایـن مسـأله نـه تنهـا
بااث یك نوع شناسایی ناقص از دلدلههای شغلی میگردد بلکه ممکن است تأثیراتی سوگیرانه در پاسخهای شـرکتکننـدگان
6

Radder, Sturkenboom & Nimwegen

7

Monsen & Boss

107

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،32بهمن 1399

برجای بگذارد .بر همین اسا

شناسایی و مقایسه دلدلههای شغلی در بین پرستاران شاللی در بیمارستان حائز اهمیت فراوان

است .با اذاان به مطالب باال پژوهش حاضر با هدف مقایسه دلدلـههـای شـغلی پرسـتاران در بیمارسـتانهـای تحـت پوشـش
دانشگاه الومپزشکی شهر اصفهان بر مبنای سابقه کاری انجام شد.
مواد و روشها
پژوهش توصیفی و از نوع الی -مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پرستاران بیمارستانهای تابعـه دانشـگاه
الومپزشکی شهر اصفهان (شامل بیمارستانهای الزهرا ،آیتاهلل کاشانی ،الی اصغر (خورشید) ،شهید چمـران و لرضـی) ااـم از
زنان و مردان در سال  1389بود.
بعد از انجام تحقیق مقدماتی و براسا

توان آماری ،سطح معناداری و میزان تفاوت یا رابطه (مجذور اتـا) حجـم و براسـا

فرمول تعیین حجم نمونه ،تعداد  286نفر با روش نمونه گیری در دستر

برآورد شد .برای گردآوری داده هـا از ابزارهـای زیـر

استفاده شد:
-1چك لیست ویژگیهای دموگرافیك :این چك لیست شامل جنسیت ،سن ،میـزان تحصـیالت و وضـعیت تأهـل بـود-2 .
پرسشنامه دلدلههای شغلی بزرگساالن :این پرسشنامه خودگزارشی توسط سوپر تدوین و شامل  61سئوال دربـاره دلدلـههای
شغلی افراد است ،که به ترتیب مراحل رشد شغلی سوپر را در نار داشـته و طبـق مراحـل دلدلـههای فـرد را در هـر مرحلـه
میسنجد و به نوای جای افراد را در این مسیر مشخص میکند .این پرسشنامه دارای  4زیرمقیا

کشف شـغلی ،مشـغول کـار

شدن ،بقا یا نگهداری شغلی و قطع همکاری است.
برای نمره گذاری این پرسشنامه ،نمره هر سوال در وزن آن ضرب شده و سپس جمع وزنـی هـر مرحلـه و هـر زیـر مرحلـه
جداگانه مشخص میشود و برای به دست آوردن میانگین هر زیر مرحله این جمع وزنی تقسـیم بـر اـدد 5میشـود کـه تعـداد
سواالت هر زیر مرحله است و برای به دست آوردن میانگین هر مرحله جمع وزنی تقسیم بر ادد  15میشود که تعداد سـواالت
هر مرحله است؛ سپس رتبه درصدی فرد در هر قسمت مشخص میشود که دلدلههای فرد را با گروه همسال وی میسـنجد .و
در نهایت تعداد سواالتی در هر بخش و مرحله که پاسخ فرد به آنها نگرانی زیاد و خیلی زیاد است مشخص شده و نگرانی فرد را
در این مراحل نشان میدهد .سوپر ( )1988در پژوهش خود بر روی  373نفر ضرایب آلفای این پرسشنامه را از  0/92تـا 0/93
برای مراحل اصلی و از  0/76تا  0/95برای مراحل فرای بهدست آورده است .در پژوهشی که هفـت شـایجانی ( )1388بـر روی
معلمان سه دوره شهر اصفهان این پرسشنامه را هنجاریابی کرد ،ضریب پایایی مراحل و زیر مراحل پرسشنامه دلدلههای شغلی
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بزرگساالن از دو روش همسانی درونی سواالت و باز آزمایی ،باال به دست آمده اسـت و تمـامی سـواالت رابطـه م بتـی بـا کـل
پرسشنامه داشتهاند.
دادههای جمعآوری شده با آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط آزمون آماری تـی مسـتقل ،تحلیـل واریـانس یـكراهـه و
آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد.

یافتهها
دادههای دموگرافیك نشان داد که  73درصد افراد نمونه زن با میانگین سنی  34/37سال و  27درصد مرد بـا  39/12سـال
بوده اند 77 .درصد ( 220نفر) از پرستاران شرکت کننده در پژوهش متأهل و  21درصـد ( 61نفـر) مجـرد بـوده انـد و تنهـا 2
درصد ( 5نفر) سابقه طالق را گزارش کرده اند .در بین پرسـتاران دو گـروه بـه ترتیـب بـاالترین و پـایین تـرین درصـد سـطح
تحصیالت مربوط به مقاطع فوق لیسانس و کاردانی بود.
همچنین ،نتایج نشان داد که در پرستاران زن به ترتیب  41نفر ( 16/6درصد) روز کار 3 ،نفر ( 1/4درصد) شب کـار و 165
نفر ( 78/9درصد) چرخشی بوده اند .در مردان پرستار نیز  7نفر ( 9/1درصد) روز کار 12 ،نفر ( 15/6درصد) شب کار و  58نفـر
( 75/3درصد) چرخشی بوده اند.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار دلدله شغلی پرستاران برحسب سابقه کار
متغیر پژوهش

زیر  10سال
انحراف معیار  ±میانگین

 20-10سال
انحراف معیار  ±میانگین

 30-20سال
انحراف معیار  ±میانگین

کشف
ایجاد
بقا
قطع همکاری
نمره کل دلدله شغلی

33/44 ± 11/14
33/25 ± 10/77
31/95 ± 10/78
34/03 ± 12/76
132/69 ± 37/60

32/74 ± 10/25
32/27 ± 10/24
30/31 ± 9/66
34/69 ± 12/25
130/02 ± 35/96

31/22 ± 10/41
26/45 ± 8/95
24/81 ± 8/60
29/31 ± 8/21
111/81 ± 26/48

نتایج جدول شماره  1نشان میدهد که میانگین نمره کل دلدله شغلی در پرستاران با سابقه کاری زیـر  10سـال برابـر بـا
 ،132/69در پرستاران با سابقه کای بین  10الی  20سال برابر با  130/02و در پرستاران با سابقه کاری بیشتر از  20سال برابـر
با  111/81بوده است .اطالاات توصیفی مربوط به ابعاد دلدله شغلی برحسب سابقه کاری به تفکیك در جدول شـماره  1ارائـه
شده است .همچنین ،میانگین نمره دلدله شغلی برحسب سابقه کاری در افراد نمونه در قالب نمودار  1نیز ارائه شده است.
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جدول  -2نتایج تحلیل وایانس یك راهه برای تساوی میانگین های متغیر سابقه کار
متغیر پژوهش

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

توان آماری

کشف

100/44

2

50/22

0/33

0/64

0/003

0/12

ایجاد

865/96

2

432/98

3/68

0/02

0/28

0/67

بقا

973/75

2

486/87

4/71

0/01

0/36

0/78

قطع همکاری

531/34

2

265/67

1/77

0/17

0/4

0/37

دلدله شغلی

8171/69

2

4085/84

3/13

0/045

0/024

0/59

با توجه به نتایج جدول شماره  2در مراحل اصلی ،مرحله ایجاد ( )P= 0/02و مرحله بقـا ( )P= 0/01و نمـره کلـی (0/045
= )Pتفاوت بین پرستاران معنادار شده است .با توجه به معنادار شدن تفاوت ها در مراحل مذکور و نمـره کلـی نیـاز بـه انجـام
آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه های زوجی این موارد میباشد .نتایج این آزمون ها در جدول  3آورده شده است.
با توجه به نتایج جدول در مراحل اصلی ،در مرحله اصلی ایجاد تنها اختالف میـانگین طبقـات اول و سـوم ( )P= 0/007و
طبقات دوم و سوم ( )P= 0/02و در مرحله اصلی بقا نیز تنها اختالف میانگین طبقات اول و سوم ( )P= 0/003و طبقـات دوم
و سوم ( )P= 0/02و در نمره کلی نیز تنها اختالف میانگین طبقات اول و سوم ( )P= 0/01و طبقـات دوم و سـوم ()P= 0/03
معنادار شدهاند.
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جدول  :3نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه های زوجی بر حسب سابقه کار
اختالف میانگین( )I,Jخطای استاندارد
درون گروهی()J
درون گروه()I
0/58
0/02
 10-20سال
زیر  10سال ( گروه اول)
تحکیم
1/02
*3/46
 20-30سال
1/03
*3/43
 20-30سال (گروه سوم)
10-20سال ( گروه دوم)
0/49
0/77
 10-20سال
زیر  10سال ( گروه اول)
نگهداشتن
0/87
*2/58
 20-30سال
0/88
*1/81
 20-30سال (گروه سوم)
10-20سال ( گروه دوم)
0/5
0/32
 10-20سال
زیر  10سال ( گروه اول)
بروزرسانی
0/88
*2/48
 20-30سال
0/89
*2/14
 20-30سال (گروه سوم)
10-20سال ( گروه دوم)
0/56
0/29
 10-20سال
کاهش سرات کار زیر  10سال ( گروه اول)
0/99
*2/77
 20-30سال
1/00
*2/48
 20-30سال (گروه سوم)
10-20سال ( گروه دوم)
1/42
0/98
 10-20سال
زیر  10سال ( گروه اول)
ایجاد
2/5
*6/79
 20-30سال
2/53
*5/81
 20-30سال (گروه سوم)
10-20سال ( گروه دوم)
1/33
1/63
 10-20سال
زیر  10سال ( گروه اول)
بقا
2/34
*7/13
 20-30سال
2/37
*5/5
 20-30سال (گروه سوم)
10-20سال ( گروه دوم)
4/74
2/66
 10-20سال
زیر  10سال ( گروه اول)
نمره کل
8/34
*20/87
 20-30سال
8/45
*18/21
 20-30سال (گروه سوم)
10-20سال ( گروه دوم)

P
0/96
0/001
0/001
0/12
0/003
0/04
0/52
0/006
0/01
0/ 6
0/006
0/014
0/49
0/007
0/02
0/22
0/003
0/02
0/57
0/01
0/03

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف مقایسهی دلدلههای شغلی پرستاران در بیمارسـتانهای تحـت پوشـش دانشـگاه الـومپزشـکی شـهر
اصفهان برمبنای سابقه کاری انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد بر اسا

سابقه کار بین شاللین پرستای بیماستان هـای تحـت

پوشش دا نشگاه الوم پزشکی از نار آماری تفاوت معناداری وجود دارد .مطالعاتی که بتوان گفت به طور مستقیم در این زمینـه
انجام گرفته باشد و بتوان همسویی یا ناهمسویی آن را با مطالعه حاضر ارزیابی نمود ،یافت نشد اما به طور کلی یافتـه حاضـر بـا
نتایج برخی از مطالعات پیشین مانند کالینوسکا مارسینویسز ( ،)2020راوالیر و والـش ( )2018و کریمـی و مرادمنـد ()1390
همسو می باشد.
در تبیین یافته حاضر می توان گفت مفهوم شغل از منار منابع انسانی در چند دهه اخیـر دچـار تحـول شـده و از تعـدادی
وظیفه که باید متصدی شغل انجام دهد به آنچه فرد می داند (دانش) ،آنچه فرد می تواند انجام دهد (شایستگی) ،آنچه که افراد
هستند (ویژگی های فردی) و آنچه انجام داده اند (تجربه) تغییر کرده است .مرور مفهوم شغل ،کار و یا حرفـه نشـان مـی دهـد
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می توان با شاخص هایی نایر دانش ،مهارت و شایستگی ،وظایف و تکالیف ،مدت زمان ،نوع فعالیت ،نوع آمـوزش مـورد نیـاز و
میزان پرداخت آن را تعریف کرد (وگلسانگ ،شولتز و اولسون.)2018 8،
این در حالی است که براسا

الگوی بومی چندمحوری شغیع آبادی ( )1398انتخاب شغل فعالیتی پویا و هدفمند است که

با توجه به نوع خویشتن پنداری ،میزان ارضای نیازها و توان تصـمیم گیـری در درون شـیوه زنـدگی رُی مـی دهـد .پویـایی در
انتخاب شغل مبین تحرک ،تغییرپذیری ،خالقیت و شادابی است .خویشتن پنداری قضاوتی است که فرد در زمینه های موفقیت
یا شکست ،ارزش ها ،توانایی ها یا ضعف ها ،اهمیت و یا ااتبار یا بی ااتباری خود دارد .ارضای نیازهای اساسـی از اوامـل مـؤثر
در انتخاب شغل است به طوری که اگر شغلی نیازهای فرد را برآورده نسازد ،در شرایط اادی انتخاب نخواهـد شـد و در نهایـت،
فرد باید در مسیر رشدی انتخاب شغل تصمیم بگیرد و شغلی را که با خویشتن پنداری وی همسو است و نیازهـایش را بـرآورده
می سازد ،برگزیند (سلطانیان شیرازی و فکری.)1396 ،
در واقع شاللین در بخش پرستاری از یك سو به دلیل داشتن مراجعین باال و چـون بـا بهداشـت و سـالمت افـراد سـروکار
دارند ،و از دیگر سو ،به دلیل وضعیت شغلی با شفیت های پی در پی تحت استر
که هر قدر فر د شالل در این جایگاه حسا

شدید شغلی قرار دارند .این در حـالی اسـت

از نار سن و سال جوان تر باشد بیشتر احسا

تنش کرده و چون تجربه مواجهـه

و سازگاری بین شغل و توقعات را به اندازه افراد با سابقه کاری بیشتر ندارند لذا دلدله شغلی در آن ها بیشـتر ادراک و ارزیـابی
می گردد.
این تحقیق نیز دارای محدودیت هایی بود .تحقیق حاضر به بررسی نگرانی های شغلی پرستاران شالل در بیمارسـتانهای تحـت
پوشش دانشگاه الوم پزشکی اصفهان پرداخته است؛ لذا از تعمیم نتایج به سایر پرستاران در بیمارستانهای دیگـر بایـد احتیـاط
نمود .در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است ،بنابراین پژوهش دارای محدودیت های ویژه پژوهش های پرسشـنامه ای
است .همچنین ،فراوانی مشکالت اجرایی در رابطه با همکاری پرستاران موجب مشـکالتی در سـرات رونـد پـژوهش میباشـد.
پیشنهاد میشود این پژوهش در مورد پرستاران شهرهای دیگر تکرار شود و نتایج آن مورد مقایسه قرار گیرد و در مورد اوامـل
پیش بینی کننده نگرانی های شغلی در پرستاران تحقیقاتی به امل آید .همچنـین ،پیشـنهاد میشـود بـرای بررسـی بیشـتر و
دقیق تر نگرانی های پرستاران ابزارهایاندازه گیری مختص این قشر ساخته شوند.

8

Vogelsang, Shultz & Olson
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