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مقاله پژوهشی

مقایسه سالمت روان و رضایت زناشویی پرستاران شاغل در بخشهای
روانپزشکی و سایر بخشهای بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علومپزشکی

سوسن صادقی ،1بهمن دشتبزرگی ،*2سید محمود لطیفی

2

1دانشجو ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران؛ 2دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
تاریخ پذیرش96/5/23 :

تاریخ دریافت95/12/17 :

چکیده:
زمينه و هدف :شغل یکی از عوامل تأثيرگذار بر سالمت روانی و رضایت زناشویی میباشد .هدف این مطالعه
مقایسه سالمت روان و رضایت زناشویی پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی و سایر بخشهای
بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز است.
روش بررسی :این پژوهش از نوع مطالعات توصيفی -تحليلی است .جامعه پژوهش شامل پرستاران متأهل
شاغل در بخشهای روانپزشکی و سایر بخشهای بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز
بود .نمونه پژوهش عبارت بود از  82پرستار متأهل شاغل در بخشهای روانپزشکی و  164پرستار متأهل از سایر
بخشها .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای سالمت روان  SCL-25و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
( )1989بود .از آزمون  tمستقل برای مقایسه ميانگينها وآلفای کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایی پرسشنامهها
و همچنين برای انجام تجزیه و تحليل دادههای تحقيق از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
یافتهها %54/1 :واحدهای مورد پژوهش زن بودند و  %67/9آنها در رده سنی  31تا  40قرار داشتند%50 .
پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی و  %24/4پرستاران شاغل در بخشهای غيرروانپزشکی از سطح سالمت
روان پایين و برخوردار بودند .در کل ،پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی از سطح سالمت روان پایينتری
برخوردار بودند ( %30/5 .)P=0/001پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی و  %12/2از پرستاران شاغل در
سایر بخشها از سطح رضایت زناشویی پایين برخوردار بودند .در کل پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی
از سایر پرستاران رضایت زناشویی کمتری را تجربه میکردند (.)P=0/001
نتيجهگيری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سالمت روانی در پرستاران بخشهای روانپزشکی کمتر از پرستاران
سایر بخشها میباشد .همچنين پرستاران بخش روانپزشکی نسبت به سایر پرستاران از رضایت زناشویی کمتری
برخوردار بودند که این امر توجه بيشتر به شرایط استرسزای بخش روانپزشکی و کار با بيماران روانی را میطلبد.
واژههای کليدی :سالمت روان ،رضایت زناشویی ،پرستار.

مقدمه:
سالمت روان ) (Mental healthبه عنوان یکی

و دیگران در آرامش بودن ،آگاهی از درون و

از شاخص های اصلی ،در بيان بهره وری كاركنان

احساسات خویشتن و قدرت تصميم گيری در

در نظر گرفته شده است ( .)1در واقع ،آنچه به سالمت

بحران ها و مقابله با فشارهای زندگی است (.)2

روان مربوط است ،ایجاد تعادل روانی در افراد جامعه

منينجر ) (Maningerسالمت روان را سازگاری فرد

می باشد  .سالمت روان قدرت آرام زیستن و با خود

با جهان اطراف با حداكثر امکان به طوری كه موجب

*

نویسنده مسئول :اهواز -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز -تلفنE-mail:bahnurse@ajums.ac.ir ،09163134981 :
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جندیشاپور اهواز

سوسن صادقی و همکاران

مقایسه سالمت روان و رضایت زناشویی پرستاران

شادی و برداشت مفيد و موثر در فرد شود ،تعریف

جراحی و یا  ICUو  ،CCUاطاق عمل و یا بخش

می كند (.)3

اعصاب و روان ،تفاوت دارد (.)5

میگذارد كه با وجود جدا نبودن اثرات متقابل عوامل

كه سالمت روان پرستاران شاغل در بيمارستانهای

فردی و محيطی ،در یک تقسيمبندی كلی میتوان از

روانپزشکی از پرستاران شاغل در بيمارستانهای عمومی

عوامل فردی مانند ژنتيک و فيزیولوژی ،جنسيت ،باورها

پایينتر است ( .)7عملکرد پرستاران در بخشهای

و اعتقادات فردی ،داشتن مهارتهای زندگی و عوامل

روانپزشکی نشاندهنده ارائه مراقبت برای بيمارانی است

محيطی مانند عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،شغلی،

كه در اصطالح ،اختالل و عملکرد آنها ،پيچيده و

سازمانی و محيط خانوادگی نام برد ( .)4تحقيقات نشان

چالشزا است .بيماران پذیرششده در این بخشها

داده كه سالمت روان الزمه حفظ دوام عملکرد

ازجمله شدیدترین بيماریها هستند .بسياری از آنها

اجتماعی ،شغلی و تحصيلی افراد جامعه و تأمين آن

نيازهای پيچيده دارند ،محکوميتهای قضایی داشته و

هدف اصلی اجرای برنامههای بهداشت روان در جامعه

ممکن است از طرف دادگاه ارجاع شده باشند .ازطرف

میباشد .شغل خود نيز یکی از عوامل تأثيرگذار بر

دیگر ،بروز خشونت از جانب بيماران نسبت به سایر

سالمت روان افراد است (.)2

بيماران و پرسنل ،خطر خودكشی و مواجهه با رفتارهای

در ميان مشاغل ،پرستاری یکی از مشاغل

بیثبات بيماران ،ماهيت غيرقابلپيشبينی آنها و كار در

ضروری برای هر جامعه میباشد .پرستار عضوی از تيم

محيطی كه مملو از تقاضاهای مختلف و چالشهاست،

درمانی در بيمارستانها و درمانگاهها و فردی است كه

فشار زیادی را بر روانپرستاران تحميل میكند.

در زمينه اصول علمی و مهارتهای حرفهای مراقبت،

شرایط كاری غيرقابلپيشبينی در بخشهای روانپزشکی

درمان و آموزش تحصيل كرده و در آن مهارت

میتواند نتایج ناخوشایند و مضر زیادی مانند استرس،

دارد ( .)5پرستاری در گروه مشاغل سخت و زیانآور

فشاركاری ،فرسودگی شغلی و عدم رضایت از شغل را

قرار دارد و اهم دالیلی كه منجر به اضافهشدن شغل

بهدنبال داشته باشد .مطالعات نشانداده است كه

پرستاری به مجموعه مشاغل سخت و زیانآور شده

روانپرستاران سطوح باالیی از فرسودگی عاطفی و سطح

است ،مسائلی همچون كار شيفتی ،حقوق و مزایای كم

باالیی از استرس را در قياس با سایر افراد شاغل تجربه

نسبت به حجم كار ،همراهی با بيمار و فشارهای روحی،

میكنند ( .)8فشار كاری تجربهشده در بخشهای

صدمات جسمی ناشی از كار در بيمارستان ،فشار ناشی

روانپزشکی سالمت روان پرستاران شاغل در این بخش

از اهميت دقت و توجه در كار و دیدهنشدن زحمات این

را تهدید میكند.
عالوه بر شغل و محيط كاری ،شرایط و محيط

شغل میباشد (.)6
پرستار میتواند در بيمارستانها ،درمانگاهها،

خانوادگی نيز می تواند بر سالمت روان افراد تأثير

مراكز درمانی ،مراكز نگهداری سالمندان و كودكان اعم

بگذارد ( .)2ماهيت فشارزای شغلی پرستاری ،موجب

از دولتی یا خصوصی كار كند .شرایط محيط كار

شده است كه كاركنان ،با پدیده هایی به نامهای

پرستار بستگی به نوع مسئوليت و بخشهای بيمارستان و

تعارض كار  -خانواده

مراكز درمانی دارد كه در آن مشغول بهكار میباشد،

مواجه شوند ( .) 4در این تعارض ها تعهدات شغلی و

مثالً پرستاری كه در بخش اورژانس و یا پایگاه اورژانس

تعهدات خانوادگی در مقابل یکدیگر قرار می گيرند.

بيمارستان كار میكند ،از نظر شرایط محيط كار با

تحقيقات نشان داده است این فشارها از هر دو طرف

پرستاری كه در بخش اطفال یا بخشهای داخلی و

است و از برخی جهات با همدیگر ناهمساز می باشند.
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عوامل متعددی بر سالمت روان انسانها تأثير

در مطالعه سليمانی و همکاران نشان داده شد
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خانوادگی را دچار مشکل می كند و بر رضایت

ازقبيل روابط بين فردی ،روابط شغلی ،روابط اجتماعی،

زناشویی كاركنان تأثير بسزایی دارد و به همين صورت

مهارتهای زندگی در جامعه و خانواده و سالمت

مشاركت در نقش خانوادگی ،انجام وظایف محوله

جسمی و روانی اقشار جامعه را برعهده دارند ،میتواند

نقش كاری را با مشکل مواجه می سازد و سالمت

سالمت روان و رضایت زناشویی كاركنان این بخشها

روان و تعادل روانی افراد را به مخاطره می اندازد كه

را تحت تأثير قرار دهد (.)13

در این ميان باید به یکی از مهمترین عوامل خانوادگی

ازجمله وظایفی كه بر عهده نظام سالمت است

موثر بر سالمت روان یعنی رضایت زناشویی

تحقيق در راستای بررسی وضعيت روحی و شرایط كاری

) (Marital Satisfactionاشاره نمود (.)9

كاركنان نظام سالمت ازجمله پرستاران است .موارد بيان

درواقع ،رضایت زناشویی ،یک ارزیابی كلی از

شده در باال ضرورت توجه به شرایط روانشناختی

وضعيت رابطه زناشویی فرد است ( .)10نتایج پژوهش

پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی را نشان میدهد

حافظی نشانداد كه بين سالمت روان و رضایت

كه توجه ویژه را میطلبد .ازآنجاییكه پرسنل پرستاری

زناشویی كاركنان بخش روانی با كاركنان عادی تفاوت

بخشهای روانپزشکی چه در گزینش و چه در طول دوره

وجود دارد ( .)9همچنين ،نتایج پژوهش عسکریان

خدمت كمتر مورد توجه قرار میگيرند ،پژوهشگران

عمران و همکاران نشانداد كه كاركنان بخش

بهعنوان روانپرستار وظيفه خود دیدند كه سالمت روان و

روانپزشکی كمترین ميزان رضایتمندی زناشویی را

رضایت زناشویی كليه پرسنل پرستاری شاغل در بخشهای

نسبت به كاركنان دیگر بخشها ،دارا میباشند (.)11

روانپزشکی دانشگاه علومپزشکی اهواز را مورد بررسی

 Sadockو  Sadockبيان میكنند رضایت

قرار بدهند .ازآنجاییكه تاكنون كليه پرسنل یک دانشگاه

زناشویی بهمعنایداشتن احساس مطلوب از ازدواج است

علومپزشکی مورد مطالعه قرارنگرفته است ،محققين بر آن

و میتواند انعکاسی از ميزان شادی افراد از روابط

شدند تا پژوهشی را با هدف مقایسه وضعيت سالمت روانی

زناشویی و یا تركيبی از خشنودبودن بهواسطه بسياری از

و رضایت زناشویی پرستاران شاغل در بخشهای

عوامل مختص رابطه زناشویی ،میباشد كه خود به خود

روانپزشکی و سایر بخشهای بيمارستانهای آموزشی

بهوجود نمیآید بلکه ،مستلزم تالش هر دو زوج

دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز را انجام دهند.

است ( .)12طبق پژوهشهایی كه در حيطه ازدواج و
روابط زناشویی انجامشده است ،متغيرهای مختلفی با

روش بررسی:

روند رضایت زناشویی در طول زمان رابطه دارند ،این
متغيرها میتوانند پيشبينیكننده شانس حفظ رابطه

پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفی -تحليلی

زناشویی در طول زمان یا رفتن به طرف آشفتگی

است كه در جهت مقایسه سالمت روان و رضایت

زناشویی و طالق باشند كه یکی از این متغيرها مربوط به

زناشویی پرستاران شاغل در بخشهای اعصاب و روان و

فشار روانی ناشی از شغل میباشد و از آنجاییكه

سایر بخشهای بيمارستانهای آموزشی دانشگاه

پرستاری یکی از مشاغل پر استرس میباشد ،پرستاران از

علومپزشکی جندیشاپور اهواز انجامشده است .جامعه

این قاعده مستثنی نيستند ( .)14،13عالوهبر عوامل شغلی

آماری این پژوهش ،شامل كليه پرستاران متأهل شاغل در

ذكرشده در حرفه پرستاری بهطور عام ،سختی كار برای

بخشهای روانپزشکی و سایر بخشهای بيمارستانهای

پرستاران در بخشهای روانپزشکی بهعنوان یکی از

سينا ،سالمت و گلستان متعلق به دانشگاه علومپزشکی

مهمترین بخشهای درمانی كه رسالت عظيم بازیابی

جندیشاپور اهواز میباشد.
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بدین معنی كه مشاركت در نقش كاری ،نقش

تواناییهای ازدسترفته بيماران در زمينههای مختلف

سوسن صادقی و همکاران

مقایسه سالمت روان و رضایت زناشویی پرستاران

شاغل در بخشهای روانپزشکی و سایر بخشهای

آزمودنیها اخيراً تجربه نمودهاند .این مقياس شامل

علومپزشکی

 25ماده میباشد كه نمرهگذاری هر سؤال برروی یک

جندیشاپور اهواز بود .در این مطالعه كليه پرستاران

پيوستار از ( 1هيچ) تا ( 5بسيارزیاد) میباشد .حداقل

متأهل شاغل در بخشهای روانپزشکی كه دارای

نمره  25و حداكثر نمرهی كسبشده  125میباشد.

بيمارستانهای

آموزشی

دانشگاه

ویژگیهای ورود به مطالعه بودند ،نمونهگيری و در

كسب نمرهی بيشتر از  75بيانگر سالمت روان

مطالعه وارد شدند ( 82پرستار شامل 60 :پرستار از

پایين 50 ،تا  75بيانگر سالمت روان متوسط و نمرهی كمتر

بخشهای روانپزشکی بيمارستان سالمت12 ،پرستار از

از  50بيانگر سالمت روان باال میباشد .پرسشنامه فوق

بخش روانپزشکی بيمارستان گلستان و  10پرستار از

دارای  8خرده مقياس میباشد -1 :شکایات جسمانی

بخش روانپزشکی بيمارستان سينا).

()SOM؛  -2وسواس اجباری ()O-C؛  -3حساسيت در

براساس اصول آماری ،بهجای نمونهگيری

روابط بين فردی ()INT؛  -4افسردگی ()DEP؛

 82پرستار متأهل در بخشهای غير روانپزشکی و برای

 -5اضطراب ()ANX؛  -6ترس مرضی ()PHOB؛

افزایش ضریب اطمينان ،به ميزان دو برابر تعداد پرستاران

 -7افکار پارانوئيدی ()PAR؛  -8روان پریشی (.)15( )PSY

شاغل در بخشهای روانپزشکی یعنی  164پرستار متأهل،

نمرات باالتر در هر بعد نشاندهندهی بيشتربودن

از سایر بخشها كه دارای ویژگیهای ورود به مطالعه

آن اختالل در فرد پاسخدهنده خواهد بود و برعکس.

بودند ،تعيين و بهصورت نمونهگيری دردسترس وارد

ضریب همبستگی بين این مقياس و مقياس

مطالعه شدند ( 144پرستار از بخشهای غيرروانپزشکی

برابر با  %97گزارش شده است ( .)15پایایی این پرسشنامه

بيمارستان گلستان و  20پرستار از بخشهای غيرروانپزشکی

بهطور مکرر سنجيدهشده است .پاک فائزی و همکاران

بيمارستان سينا).

با استفاده از شيوه بازآزمایی ضریب پایایی آن را %78

SCL-90-R

معيارهای ورود به مطالعه شامل .1 :داشتن حداقل

گزارش كردهاند ( .)16در پژوهش حاضر نيز پایایی آن

یکسال سابقه كار در بخش مربوطه؛  .2عدم ابتالء به

به روشهای آلفای كرونباخ ( )%97و تنصيف ()%94

اختالالت روانی با تشخيص و تأیيد روانپزشک؛

محاسبه شد.

 .3جداشده یا در شرف طالقنبودن و معيار خروج شامل

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ( )1989دارای

پرستارانی بود كه پرسشنامهها را ناقص پركرده باشند .محيط

یک فرم  125سؤالی و یک فرم  115سؤالی است كه

پژوهش در این مطالعه بخشهای روانپزشکی و بخشهای

هدف آن تعيين حيطههای كاری و نقاط قوت در روابط

غيرروانپزشکی سه بيمارستان سالمت ،گلستان و سينا متعلق

زناشویی است .این پرسشنامه توسط  Fowersو

به دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز بود.

در آمریکا جهت استفاده محققان و روان درمانگران

Olson

جهت جمعآوری دادهها از سه پرسشنامه

طراحی و در سال  1989مجدداً مورد ارزیابی قرار

اطالعات دموگرافيک ،پرسشنامه سالمت روان SCL-25

گرفت ( .)17فرم كوتاه این مقياس دارای  47سؤال

و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ )1989 (ENRICH

میباشد .این پرسشنامه بهمنظور ارزیابی زمينههای بالقوه

استفادهشد .پرسشنامه اطالعات دموگرافيک شامل

مشکلزا یا شناسایی زمينههای قوت و پرباری رابطه

اطالعات مربوط به سن ،جنس ،بخش محل خدمت و

زناشویی بهكار میرود ( .)11آزمودنی پاسخ خود را

سابقه خدمت بود .پرسشنامه سالمت روان  SCL-25فرم

روی مقياس  5درجهی( از نوع ليکرت) مشخص میكند

كوتاهشده ،فهرست  90نشانهای  SCL-90-Rمیباشد.

كه به هر گزینه از  1تا  5امتياز داده میشود .در فرم 47

این مقياس یک ابزار خودگزارشی برای سنجش آسيب

سؤالی ،تفسير نمرهگذاری بدینصورت است كه
56

Downloaded from jcnm.skums.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday December 19th 2018

نمونه پژوهش ،شامل  246نفر پرستار متأهل

روانی و آن دسته از ناراحتیهای جسمانی است كه
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با نمره  ،61-70رضایت نسبی یا متوسط ،با نمره ،41-60

پس از حضور اعضای نمونه در محل مناسب و برقراری

عدم رضایت از روابط با نمره  30-40و نارضایتی

ارتباط و بيان دالیل انتخاب آنها ،رضایت آگاهانه از

شدید از روابط با نمرهی كمتر از  30تعيين و گزارش

نمونهها بهصورت كتبی اخذ شد .پس از كاهش

میشوند (.)11

حساسيت آزمودنیها راجع به پرسشنامهها ،توضيحات

این پرسشنامه  9خرده مقياس دارد كه

الزم راجع نحوه تکميل پرسشنامهها ارائه گردید و

عبارتند از :مسایل شخصيتی )،(Personality Issues

آزمودنیها به تکميل پرسشنامهها اقدام كردند .از

ارتباط زناشویی )،(Marital Communication

آزمودنیها خواسته شد اگر در تکميل پرسشنامهها با

حل تعارض ) ،(Conflict Resolutionمدیریت مالی

ابهامی مواجه شدند از محقق بخواهند توضيح بيشتری

) ،(Financial Managementفعاليت های اوقات

بدهد .در خاتمه از همکاری آزمودنیها تقدیر و تشکر

فراغت ) ،(Pleasure Activitiesرابطه جنسی

بهعمل آمد.

) ،(Sexual Relationازدواج و فرزند پروری

جهت تجزیه و تحليل آماری داده های

) ،(Marriage And Childrenخانواده و دوستان

جمع آوری شده از آمار توصيفی شامل فراوانی،

) ،)Family And Friendsجهت گيری -مذهبی

ميانگين ،استفاده از جداول و نمودارها و آمار تحليلی

عقيدتی ) .(Religious Beliefsروایی و پایایی این

شامل استفاده از آزمون های از آزمون  tمستقل برای

پرسشنامه در مطالعات فارسی مورد تأ یيد قرار گرفته

مقایسه ميانگين ها و آلفای كرونباخ جهت محاسبه

است (.)11

ضرایب پایایی پرسشنامه ها استفاده شد .جهت انجام
تجزیه و تحليل آماری از نرم افزار آماری

شاهی و همکاران روایی همزمان پرسشنامه 47
سؤالی رضایت زناشویی را با فرم اصلی آن 0/95

SPSS

استفاده شد.

محاسبه كردند ( .)18همچنين پورغفاری و همکاران
همبستگی پرسشنامه انریچ با پرسشنامه سازگاری

یافتهها:

زناشویی را  0/92گزارش كردند ( .)19همچنين
پاکفائزی و همکاران اعتبار این آزمون ازطریق

نتایج حاصل از این مطالعه بيانگر این است

همسانی درونی و با استفاده از آلفای كرونباخ را برای

كه  %59/8پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی

كل ابزار  0/84و برای مقياسهای آن از  0/68تا 0/88

را مردان و  %61پرستاران شاغل در سایر بخش های

گزارش كردهاند ( .)16سليمانيان پایایی مقياس 47

مورد پژوهش را زنان تشکيل می دادند .از نظر سن،

سؤالی انریچ را ازطریق ضریب آلفای كرونباخ 0/65

 %65/9پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی و

محاسبه كرد ( .)20معتمدین و همکاران برای بررسی

 %68/9پرستاران شاغل در سایر بخش ها ،دارای رده

پایایی پرسشنامه از همسانی درونی (آلفای كرونباخ و

سنی  31تا  40سال بودند .همچنين كمترین درصد

تنصيف) استفاده كردند كه مقدار آن را بهترتيب  0/57و

فراوانی رده سنی پرستاران در بخش های روانپزشکی

 0/61بهدست آوردند (.)21

( ) %1/2و در سایر بخش ها ( ) %2/4مربوط به رده سنی

پس از كسب مجوزهای الزم از سوی دانشگاه

 20- 30سال بود .بيشترین درصد فراوانی سابقه

علومپزشکی جندیشاپور اهواز و مشخصشدن نمونهها

خدمت پرستاران در بخش های روانپزشکی ( )%83و

و هماهنگی با مسئولين ذیربط در بخشهای روانپزشکی

سایر بخش های مورد پژوهش ( ،) %79/3مربوط به

و سایر بخشهای بيمارستانهای آموزشی دانشگاه

سابقه خدمت  11تا  20سال بود .همچنين كمترین
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رضایت فوقالعاده با نمرهی باالتر از  ،70رضایت زیاد

علومپزشکی جندیشاپور اهواز ،طبق برنامهریزی قبلی،

سوسن صادقی و همکاران

مقایسه سالمت روان و رضایت زناشویی پرستاران

درصد فراوانی مربوط به سابقه خدمت پرستاران در

مورد پژوهش ( ،) %1/8مربوط به سابقه خدمت  1تا 5

بخش های روانپزشکی ( ) %1/2و در سایر بخش های

سال بود (جدول شماره .)1

بخش محل خدمت

ابعاد دموگرافيکی

روانپزشکی

متغيرها
جنس

سن

سابقه خدمت

سایر بخشها (غيرروانپزشکی)

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

49

59/8

64

45/9

زن

33

40/2

100

54/1

جمع

82

100

164

100

 20-30سال

1

1/2

19

11/6

 31-40سال

54

65/9

113

68/9

 41-50سال

25

30/5

28

17/1

≥ 51سال

2

2/4

4

2/4

جمع

82

100

164

100

 1–5سال

1

1/2

3

1/8

 6–10سال

7

8/5

23

14

 11-20سال

68

83

130

79/3

 21-30سال

6

7/3

8

4/9

جمع

82

100

164

100

نتایج مطالعه بيانگر این است كه  %50پرستاران

پرستاران شاغل در بخشهای غيرروانپزشکی ،از سطح

شاغل در بخش های روانپزشکی ،از سطح سالمت

سالمت روان باال برخوردار بودند كه این ميزان برای

روان پایين برخوردار بودند كه این ميزان برای

پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی  %26/8است

پرستاران شاغل در سایر بخشها  %24/4است%53/6 .

(جدول شماره .)2

جدول شماره  :2مقایسه فراوانی و درصد سطح سالمت روان پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی و
سایر بخشها
سطح سالمت روان

متوسط

باال

جمع

پایين

بخش محل خدمت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

روانپزشکی

22

26/8

19

23/2

41

50

82

100

سایر بخشها (غيرروانپزشکی)

88

53/6

36

22

40

24/4

164

100

باالترین ميانگين نمره سالمت روان در ابعاد

مربوط به شکایات جسمانی با ميانگين نمره  16/85بود،

مختلف در پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی،

درحالیكه در پرستاران شاغل در سایر بخشها بيشترین
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جدول شماره  :1مقایسه ویژگیهای دموگرافيک در واحدهای مورد پژوهش به تفکيک بخشها
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با ميانگين نمره  14/74است .كمترین ميانگين نمره

در بخشهای روانپزشکی از سطح سالمت روان پایينتری

سالمت روان در ابعاد مختلف آن ،در پرستاران شاغل در

برخوردار بودند .همچنين نتایج بهدست آمده از مطالعه

بخشهای روانپزشکی با ميانگين  13/44و در پرستاران

نشانداد كه ميانگين نمره سالمت روان كلی پرستاران

شاغل در سایر بخشها با ميانگين  ،11/35مربوط به عالئم

شاغل در بخشهای روانپزشکی  15/42و در پرستاران

وسواس جبری بود .ازنظر مقایسه ميانگين نمره سالمت

شاغل در سایر بخشها  13/27بود .نتایج بهدستآمده از

روان دو گروه مطالعه و در ابعاد مختلف آن ،نتایج

آزمون آماری  T-testبيانگر این است كه اختالف

بهدستآمده از آزمون  T-testبيانگر این است كه در بعد

مشاهدهشده در ميانگين نمره سالمت روان دو گروه

روانپریشی ،بين ميانگين دو گروه اختالف وجود ندارد

مطالعه ،ازنظر آماری معنیدار است و پرستاران شاغل در

( )P=0/27و دو گروه ازنظر سالمت روان در این بعد

بخشهای غيرروانپزشکی از سالمت روان باالتری

یکسان بودند .ولی در سایر ابعاد سالمت روان ،ميانگين

برخوردار بودند (( )P=0/001جدول شماره .)3

جدول شماره  :3مقایسه سالمت روان و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی و سایر بخش ها
پرستاران بخشهای روانپزشکی

پرستاران بخشهای غيرروانپزشکی

گروه مطالعه

ميانگين  ±انحرافمعيار

ميانگين  ±انحرافمعيار

شکایات جسمانی

16/85±4/50

14/43±3/49

0/001

وسواس اجباری

13/44±4/28

11/35±3/58

0/001

حساسيت در روابط بين فردی

16/80±3/34

14/74±2/71

0/001

افسردگی

14/64±5/06

12/53±3/71

0/001

اضطراب

16/27±4/49

13/75±3/67

0/001

ترس مرضی

14/91±3/19

12/86±3/46

0/001

افکار پارانوئيدی

15/94±4/96

13/16±4/37

0/03

روان پریشی

14/51±4/81

13/31±4/62

0/27

نمره کل سالمت روان

15/42±4/43

13/27±3/68

0/001

متغيرها

P

نتایج مطالعه نشان داد كه  %47/5پرستاران

پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی از سطح

شاغل در بخش های روانپزشکی و  %58/5پرستاران

رضایت زناشویی پایين برخوردار بودند ،این ميزان

شاغل در بخش های غير روانپزشکی ،از سطح رضایت

برای پرستاران شاغل در سایر بخش ها  %12/2بود

زناشویی باال برخوردار بودند .در حالیكه %30/5

(جدول شماره .)4

جدول شماره  :4مقایسه سطح رضایت زناشویی در پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی و سایر بخشها
سطح رضایت زناشویی
بخش محل خدمت

متوسط

باال

جمع

پایين

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

روانپزشکی

39

47/5

18

22

25

30/5

82

100

سایر بخشها (غيرروانپزشکی)

96

58/5

48

29/3

20

12/2

164

100
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نمره ميانگين مربوط به بعد حساسيت در روابط بين فردی

نمره دو گروه با یکدیگر یکسان نيست و پرستاران شاغل

سوسن صادقی و همکاران

مقایسه سالمت روان و رضایت زناشویی پرستاران

در بخشهای روانپزشکی باالترین نمره ميانگين رضایت

اختالف معنیدار آماری وجود دارد كه بيانگر این است

زناشویی مربوط به بعد اوقات فراغت ( )17/43و كمترین

كه در این ابعاد رضایت زناشویی ،پرستاران شاغل در

نمره ميانگين رضایت زناشویی مربوط به بعد رابطه جنسی

سایر بخشها از رضایت بيشتری برخوردار بودند .ميانگين

بود ( .)14/71درحالیكه در پرستاران شاغل در سایر

نمره كل رضایت زناشویی پرستاران شاغل در بخشهای

بخشها باالترین ميانگين نمره رضایت زناشویی مربوط به

روانپزشکی  15/97و در پرستاران شاغل در سایر بخشها

بعد ارتباط ( )18/86و كمترین ميانگين نمره رضایت

 17/45بود .نتایج بهدستآمده از آزمون آماری

زناشویی مربوط به بعد جهتگيری مذهبی بود (.)15/54

نشانداد كه بين ميانگين نمره رضایت زناشویی در دو

نتایج بهدستآمده از آزمون  T-testبيانگر این است كه

گروه مطالعه اختالف وجود دارد و بيانگر وجود رضایت

بين پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی و پرستاران

زناشویی بيشتر در پرستاران شاغل در سایر بخشها نسبت

شاغل در سایر بخشها ازنظر ميانگين نمره رضایت

به پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی است

زناشویی در ابعاد مختلف ،بهجز ابعاد جهتگيری مذهبی

(( )P=0/001جدول شماره .)5

T-test

جدول شماره  :5مقایسه ميانگين نمره رضایت زناشویی در ابعاد مختلف آن در پرستاران شاغل در بخشهای
روانپزشکی و سایر بخشها
روانپزشکی

سایر بخشها

بخش محل خدمت

ميانگين ±انحرافمعيار

ميانگين  ±انحرافمعيار

مسائل شخصيتی

15/18±4/52

17/84±4/60

0/001

ارتباط

16/56±4/48

18/86±4/72

0/001

حل تعارض

16/04±3/34

17/54±3/72

0/004

مدیریت مالی

16/33±3/52

16/52±3/70

0/209

اوقات فراغت

17/43±4/15

18/85±4/38

0/037

رابطه جنسی

14/71±3/63

15/87±3/84

0/046

ازدواج و فرزندان

15/75±4/99

17/93±4/78

0/001

خانواده و دوستان

16/01±4/54

18/10±3/65

0/001

جهتگيری مذهبی

15/71±3/14

15/54±2/73

0/312

نمره کل رضایت زناشویی

15/97±4/20

17/45±3/52

0/001

ابعاد رضایت زناشویی

P

بحث:
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد كه

روانپزشکی در بعد شکایات جسمانی باالترین نمره

پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی از وضعيت

كه بيانگر وضعيت نامطلوب تر است را داشتند .تأثير

سالمت روان نامطلوب تری نسبت به پرستاران شاغل

استرس بر جسم و خستگی و فرسودگی شغلی در

در سایر بخش ها برخوردار هستند .به ویژه اینکه از نظر

بخش روانپزشکی سبب شکایات جسمی بيشتر در این

ابعاد سالمت روان ،پرستاران شاغل در بخش های

پرستاران میشود.
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نتایج مطالعه بيانگر این است كه در پرستاران شاغل

( )P=0/312و مدیریت مالی ( )P=0/209در سایر ابعاد،
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روانپزشکی در آن نمره باالیی گرفتند ،بعد روابط بين

ميزان فرسودگی شغلی و سالمت روان پرستاران شاغل در

فردی بود كه با توجه به كار اصلی پرستار در بخش

بخشهای روانپزشکی و  ،ICUنشاندادندكه ميانگين

روانپزشکی كه ارتباط است ،نشان میدهد كه این

سالمت عمومی پرستاران در بخشهای روانپزشکی پایينتر

پرستاران تحت فشار روانی زیادی قرار دارند .از

از پرستاران بخشهای ویژه است (.)23

مهمترین دالیل درخطربودن سالمت روان این گروه از

نتایج بهدست آمده از این پژوهش نشان میدهد

پرستاران ،میتواند ماهيت استرسزای این حرفه ،فشار

كه پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی نسبت به

كاری ،مواجهشدن با موقعيتهای غيرمترقبه ،نوبت

پرستاران شاغل در سایر بخشها از رضایت زناشویی

كاری ،عوامل سازمانی و عوامل فردی باشد.

كمتری برخوردارند كه با نتایج مطالعه عسکریان عمران
و همکاران همسو میباشد (.)11

سختی كار برای پرستاران در بخش های
روانپزشکی به عنوان یکی از مهمترین بخش های

احساس رضایت زناشویی هر یک از زوجين به

درمانی كه رسالت عظيم ب ازیابی توانایی های

هماهنگی و همخوانی با همسر خود در زمينه چگونگی

از دست رفته بيماران در زمينه های مختلف از قبيل

سازماندادن زندگی مشترک ،مانند هماهنگی در شيوه

روابط بين فردی ،روابط شغلی ،روابط اجتماعی،

گذراندن اوقات فراغت ،تقسيم كارهای خانه ،تعامل و

مهارت های زندگی در جامعه و خانواده و سالمت

ارتباط با یکدیگر ،روابط جنسی و ابراز عواطف و

جسمی و روانی اقشار جامعه را بر عهده دارند ،به عنوان

احساس به یکدیگر و سایر موارد فیمابين زوجين گفته

عاملی فشار زا ،می تواند سالمت روان كاركنان این

میشود و وضعيتی است كه در آن زن و شوهر در بيشتر

بخش ها را تحت تأ ثير قرار دهد (.)14

مواقع احساسی ناشی از خوشبختی و رضایت از

دليل دیگر برای پایينبودن سالمت روان پرستاران

همدیگر دارند و روابط رضایت بخش بين زوجين ،از

بخش روانپزشکی ،تفاوت در بيماران دو بخش است كه

راه دلبستگی متقابل ،ميزان نگهداری از همدیگر،

برخورد با بيماران روانی مزمن بسيار استرسزا است و

پذیرش و سازگاری با یکدیگر میتواند ارزیابی شود.

سالمت روان پرستار را تحت تأثير قرار میدهد و

رضایت زناشویی نشانگر استحکام نظام خانواده

مشکالت رفتاری را در آنان افزایش میدهد .بهطوركلی

است كه باعث افزایش سالمت جسمی و روانی،

میتوان گفت كه استرس شغلی پرستاران با افزایش عدم

پيشرفت اقتصادی ،رضایت شغلی و رضایت از كل

تعادل درونی و افزایش سطح اضطراب پرستاران،

زندگی میگردد .پرستاران ازجمله پرستاران بخش

تغييراتی را در سيستمهای مختلف بدن ازجمله سيستم

روانپزشکی جهت تأمين سالمت و آسایش بيماران با

آندوكرینی ایجاد و ممکن است باعث كاهش قدرت

عوامل تنشزای مختلف در محل كار مواجه هستند و

سازگاری اجتماعی افراد شده و سالمت روانی آنها را

بهدليل تعدد نقشها در منزل نيز درمعرض مستقيم و

نيز درمعرض تهدید قرار دهد.

غيرمستقيم آسيبهای جسمانی و روانشناختی متعدد قرار

مطابق نتایج مطالعه  Volpeو همکاران در ایتاليا،

دارند .فشار تجربهشده در محيط توسط پرستاران بهویژه

كسانی كه در زمينه بهداشت روان كار میكنند از

شاغلين در بخشهای روانپزشکی به محيط خانوادگی و

ریسک باالی فرسودگی شغلی برخوردار بودند (.)22

روابط زناشویی هم تسری پيدا میكند كه روی احساس

همچنين مطالعه حافظی نشانداد كه بين سالمت روان

رضایت زناشویی متأهلين تأثير میگذارد.
مطابق نتایج كسبشده از این مطالعه ،پرستارانی

كاركنان بخش روانی با كاركنان عادی تفاوت وجود

كه در بخشهای روانپزشکی فعاليت داشتند ،عمدهترین

دارد كه با مطالعه حاضر همسو هستند (.)9
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بعد دیگری كه پرستاران شاغل در بخشهای

یاوری و همکاران نيز در پژوهشی با هدف مقایسه

سوسن صادقی و همکاران

مقایسه سالمت روان و رضایت زناشویی پرستاران

ميزان نارضایتی را در مسائل شخصيتی ،ارتباطی ،حل

ازنظر مقایسه رضایت زناشویی نتایج تحقيق ذكرشده با

تعارض ،رابطه جنسی ،ازدواج و فرزندان و خانواده و

مطالعه حاضر همسو میباشد (.)24

دوستان تجربه كردهاند.
بهنظر میرسد پرستاران بخشهای روانپزشکی

روانی واحدهای مورد پژوهش در هنگام تکميل

در زندگی زناشویی خود ،ازنظر نوع و سطح روابط

پرسشنامهها بود كه طبيعت تمام مطالعات توصيفی و

كالمی و غيركالمیشان ناراضیاند و درواقع روابط

تحليلی است كه ازطریق پرسشنامه اطالعات آنها

جنسیشان را لذتبخش و ارضاكننده نمیدانند ،در

جمعآوری میشوند كه خارج از اختيار پژوهشگران بود.

تعارض و اختالفنظرها ،مصلحت خود را بر مصلحت

نتیجهگیری:

زندگی و خانواده برتر میدانند و از خود نرمش نشان
نمیدهند ،از نوع و كيفيت گذران اوقات فراغت و رفت

بهطور خالصه نتایج این مطالعه نشانداد كه

و آمد با بستگان و دوستان رضایت ندارند و در تعدد و

پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی از سطح

نوع تربيت فرزندان با همسر خود اشتراک نظر ندارند.

سالمت روان پایينتری نسبت به پرستاران شاغل در

پاکفائزی و همکاران معتقد است سطح باالی

سایر بخشهای بيمارستانهای دانشگاه علومپزشکی

استرس شغلی و اثرات منفی ناشی از آن میتواند منجر

جندیشاپور اهواز برخوردار بودند و همچنين نتایج

به ایجاد تعارضات ،تنش و پریشانی در روابط خانوادگی

نشاندادكه پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی

و زناشویی شود و احتمال بروز مشکالت زناشویی

بيمارستانهای دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز از

همچون طالق را افزایش دهد .ازبينرفتن سالمت روان

ميزان رضایت زناشویی كمتری نسبت به پرستاران شاغل

در اثر استرس شغلی میتواند باعث كاهش رضایت

در سایر بخشها برخوردار بودند كه این امر توجه بيشتر به

زناشویی گردد (.)16

شرایط استرسزای بخش روانپزشکی و كار با بيماران

عسکریان عمران و همکاران در مطالعهای كه با

روانی را میطلبد.

هدف تعيين ارتباط بين عوامل شغلی و رضایت زناشویی

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

پرستاران ،نشاندادند كه كاركنان بخش روانپزشکی از
رضایتمندی زناشویی كمتری نسبت به كاركنان دیگر

محيط بخشهای روانپزشکی یکی از پرتنشترین

بخشها ،برخوردار میباشند كه نتایج آن با نتایج این

محيطهای كاری برای پرستاران است .نتایج حاصل از

مطالعه همسو می باشد (.)11

این مطالعه میتواند در شناخت عوامل موثر بر سالمت

 Reisو  Grenyerنيز در پژوهشی كه با هدف

روان پرستاران شاغل در بيمارستانها كمکكننده باشد.

مقایسه رضایت زناشویی و مذهبیبودن زنان پرستار در

مسئولين نظام سالمت میتوانند با شناخت و كنترل

بخش اعصاب و روان و بخش اورژانس بيمارستانهای

عوامل موثر بر سالمت روان در محيط بالينی پرستاران،

شهر ملبورن استراليا انجام دادند ،به این نتيجه رسيدند كه

به كاهش استرس شغلی پرستاران كمک كرده و از

تفاوت باالیی بين دو گروه در مذهبی بودن وجود

فرسودگی شغلی آنها جلوگيری كنند .بهویژه كمک به

داشت .بدینصورتكه زنان پرستار در بخش اعصاب و

پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی كه با بيماران

روان نسبت به زنان بخش اورژانس مذهبیتر میباشند،

مبتال به اختالالت روانی سروكار دارند ،تا از این طریق

همچنين رضایت زناشویی در زنان پرستار در بخش

به ارائه بهتر و با كيفيتتر خدمات پرستاری بهویژه در

اعصاب و روان نسبت به زنان بخش اورژانس كمتر بود.

بخشهای روانپزشکی كمک شود.
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:تشکر و قدردانی
 بدینوسيله محققين كمال.اهواز به ثبت رسيده است

این مقاله منتج از طرح تحقيقاتی به شماره ثبت

تشکر و قدردانی خود را از كليه افراد و سازمانهایی كه

 میباشد كه در معاونت توسعه95/5/5  به تاریخU-95053

. اعالم میدارند،در انجام این پژوهش كمک كردند

پژوهش و فناوری دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور
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Background and aims: Occupation one is one of the factors that influence mental health and
marital satisfaction. The aim of this study was to compare mental health and marital satisfaction
of nurses working in psychiatric wards and other wards of the educational hospitals of Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences.
Methods: This research is a descriptive-analytic study. The study population consisted of
married nurses working in psychiatric wards and other wards of educational hospitals of Ahvaz
University of Medical Sciences. The sample of study consisted of 82 married nurses working in
psychiatric wards and 164 nurses from other wards. Data Collection tools were mental health
questionnaire SCL-25 and Enrich marital satisfaction questionnaire (1989). Independent t-test for
means comparison and Cronbach's alpha coefficients for calculating the reliability of the
questionnaire and also for analyze of data SPSS software was used.
Results: 54.1% of the subjects were women and 67.9% in all the subjects were aged 31 to 40.
50% of nurses in psychiatric wards and 24.4% of nurses in non-psychiatrist wards had low level
of mental health. In general, nurses who worked in psychiatric wards had low level of mental
health (P=0.001). 30.5% of nurses working in psychiatric wards and 12.2% of nurses working in
other sectors of the degree of marital satisfaction were low. In general, psychiatric nurses from
other nurses experience less marital satisfaction (P=0.001).
Conclusion: Results of this study showed that mental health of nurses in psychiatric wards is less
than nurses in other wards. Moreover, Psychiatric nurses had lower marital satisfaction than other
nurses that it would pay more attention to stressful situations and work with psychiatric patients.
Keywords: Mental health, Marital Satisfaction, Nurse.
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