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چکیده
مقدمه :مرکز فوریتهای پزشکی یک سیستم پیش بیمارستانی جامعه محور است که کارکنان ،مهمترین سرمایه ای ن سیس تم م یباش ند.
تنش شغلی در این پرسنل ،میتواند عواقبی چون ترک حرفه و تأثیر در کیفیت زندگی را به دنبال داشته باشد .هدف از انجام ای ن پ ووهش
بررسی میزان تنش شغلی و ارتباط آن با کیفیت زندگی و تمایل به ادامه خدمت در کارکنان مرکز مدیریت ح واد و فوری ته ای پزش کی
شهر کرمان بود.
روش بررسی :این مطالعه توصیفی -تحلیلی بر روی  322پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی که به روش نمون هگی ری طبق های انتخ ا
گردیده بودند ،انجام شد .ابزارهای گردآوری دادهها ،پرسشنامههای  HSEو WHOQOL BREFبودند .دادهها با استفاده از آزم ونه ای
آماری تحلیلی نظیر کای اسکوئر ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل گردیدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که سطح تنش شغلی در  %94/2از پرسنل مورد مطالعه در حد متوسط بود .در  %93/4از آنان ،سطح کیفیت زندگی
باال بود .نمره تمایل به ادامه خدمت  %9/89به دست آمد .کیفیت زندگی با استرس شغلی ،ارتباط معکوس و با تمایل به ادامه خدمت ارتب اط
مستقیمی داشت.
بحث و نتیجه گیری :کاهش میزان تنش شغلی میتواند میزان کیفیت زندگی کارکنان را افزایش داده و افزایش کیفیت زندگی آن ان نی ز
در افزایش تمایل به ادامه خدمت پرسنل مؤثر است .بیشترین عامل تنشزا مربوط به چگونگی حمایت مسئولین و ایجاد تغییرات در س ازمان
میباشد ،لذا الزم است کارکنان این مرکز ،حمایت بیشتری از سوی کادر مدیریتی خود دریافت نماید.
واژگان کلیدی :تنش شغلی ،کیفیت زندگی ،تمایل به ادامه خدمت ،مرکز مدیریت حواد و فوریتهای پزشکی
ارجاع :شریفی طاهره ،سپهریان راضیه ،نامداری مینا .تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی و تمایل به ادامه خدمت پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی .مجله
پژوهشهای سالمت موور 9935؛ .39-901 :)9(2

 .9مربی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران.
 .2دانشجوی دکترای  ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ،تهران ،ایران.
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 .9کارشناس ارشد ،مرکز توقیقات مهندسی بهداشت مویط ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
* نویسنده مسؤول :کرمان ،بزرگراه هفت باغ علوی ،پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده بهداشت.

تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی

طاهره شریفی و همکاران

مقدمه

را به عمل هبدیل ننند  .)6،7امروزه ه رک حرف ه ب ه

حوادث ،سومین دلیل عمده مرگ در جهان و یک ی از

عنوان چالشی مررح در همامی سازمانها ب ه حس ا،

در

میآید  .)8پژوه ها نشان داده ،خروج پرس نل م ی

سراسر دنی ا اس ا  .)1در ای ن راس اا ،س ازمانه ای

هواند سبب نمبود نیرو و به هب

ماوس ط

ماعددی برای «حفظ سالما افراد» بنی ان ش دهان د و

سن پرسنل باقی مان ده در حرف ه ش ود  .)9 ،11ای ن

یکی از ای ن س ازمانه ا ،مرن م م دیریا ح وادث و

نیروها در طی مدت نوهاهی بازنشساه میش وند و ب ا

فوریاهای پمشکی نه وظیفه ارائه خدمات درمانی بر

خروج خود به بحران نمبود نیروی انسانی در مح یط

بالین بیمار در موارد اورژانس و در صورت نیاز اناقال

های بهداشای دامن میزنند  .)9طبق مرالعات ،محیط

فوری ا

مهمی در فرآیند محل خ دما

مشکالت ش ای و ههدی د ننن ده س الما جوام

به مرانم درمانی را بر عهده دارد  .)2بخ

نار و شرایط آن ،نق

آن اف مای

های پمشکی به دلیل محدودیا وقا در انجام ام ور،

در محیطهای بهداشای ب ر عه ده داش اه اس ا .)11

وضعیا بحرانی بیمار ،اناظارات همراهان ،ب از ب ودن

هوشمند و همکاران در پژوه

خود گمارش نمودند

محیط ،هرس از بینف ایای در نج ات بیم ار در ح ال

نه  %72/3از پرسااران ،ه رک خ دما ن رده و هح ا

مرگ ،قدرت هصمیمگیری در شرایط بحرانی و عوامل

هیچ شرایری همایل بازگش ا ب ه ن ار را نداش اهان د

مربوط به نی روی انس انی ،ش رایط را در ایج اد ه ن
برای پرسنل شاغل این بخ
نمونههای بارز عالئم هن

 .)12مرالع ات انج ام ش ده در خص و

نیفی ا

ف راهم م یس ازد .)3

زندگی پرسنل سازمانهایی نه با س الما و بهداش ا

ش ل ی ش امل ب یخ وابی،

مرهبطاند در ایران بسیار محدود میباشند  .)13نا ایج

حواس پره ی ،اض ررا ،،غیب ا از ن ار ،افس ردگی،

مرالعه گل پرور و همکاران نشان داد ن ه ب ین ه ن

خساگی ،ناامیدی و عصبانیا بسیار زی اد ،مش کالت

شل ی با هرک خ دما و عم ک رد وظیف ه ب ه هرهی ب

خانوادگی و مشکالت جسمی مانند بیماریهای ق بی،

رابره مثبا و منفی معناداری وجود دارد .بدین هرهیب

میگرن ،سردرد ،سوء هاضمه و فاق دیسک ب ین مه ره

نه با افمای

هن های شل ی ،عم کرد ش ل ی هح ا

های نمری میباشد  .)4از آنجا نه از دیدگاه سازمان

هأثیر منفی قرار گرفاه و در م وارد ج دی ،همای ل ب ه

بهداشا جهانی ،مفهوم نیفی ا زن دگی ی ک مفه وم

هرک حرفه را در افراد ایجاد مینماید .)7

فراگیر اسا نه از س الما فیمیک ی ،رش د شخص ی،

هر چند نه هن

شل ی با هوجه به ش رایط مخا

و روابط با نهادهای برجساه محیط هأثیر میپذیرد ،لذا

مافاوت باشد ،هأثیرات آن در طوالنی مدت م یهوان د

ش ل ی در مفه وم

عواقب یکسانی ه م چ ون ه رک حرف ه را ب ه دنب ال

ن یه عالئم ذن ر ش ده ب رای ه ن
نیفیا زندگی جای میگیرد .)5

داشاه باشد ،لذا میهوان پی بینی نرد ن ه ای ن ه ن

از سوی دیگر عوامل هن زا و عوارض ناشی از آن،

شل ی میهواند نیفی ا زن دگی پرس نل فوری اه ای

میهواند از طریق ههدید موجودیا روان ی و جس می

پمشکی را نیم هحا هأثیر قرار دهد .در مرالعات انجام

افراد ،همایل به هرک حرفه را در پرسنل فوری اه ای

شده در ایران ،سرح ه ن

ش ل ی در ن ادر پرس ااری

پمشکی هقویا نند و سبب شود این افراد ،فکر خ ود

مورد بررسی قرار گرفاه اسا و نمار به موضوع هن
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حاالت روان شناخای ،سرح اساقالل ،روابط اجاماعی

محیط نار و ویژگیه ای شخص یای اف راد م یهوان د

تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی

طاهره شریفی و همکاران

شل ی در پرسنل فوریاهای پمشکی و ه أثیر آن روی

ه ن

باقی ماندن در حرفه و نیفیا زندگی پرداخاه اسا و

) Health and Safety Executive (HSEب ود ن ه

ش ل ی ب رای اف رادی

 35سؤال در هفا حیره هقاضا  8س ؤال) ،ننا رل 6

همچون پرسنل فوریاهای پمشکی نه یکی از عناصر

سؤال) ،حمایا مسئولین  5سؤال) ،حمایا همکاران

ن یدی در سیسامهای بهداش ای و درم انی محس و،

 5س ؤال) و

این در ح الی اس ا ن ه ه ن

ش ل ی مؤسس ه س الما و ایمن ی انگ س اان

 4س ؤال) ،ارهب اط  4س ؤال) ،نق

میشوند ،بسیار اهمیا دارد زیرا میهواند مان از ارائه

هلییرات  3سؤال) داشا .روایی پرسشنامه در مرالعه

بهین ه خ دمات مراقبا ی و ب الینی ای ن اف راد ش ده،

آزاد مرزآبادی و همکاران هأیی د گردی د و پای ایی آن

ده د و

 1/78ب ه دس ا آم د  .)14نم ره گ ذاری س ؤاالت

پیامدهای منفی بسیاری برای بیمارساانها ب ه واس ره

پرسشنامه با اسافاده از مقیاس لیکرت پ نج ه ایی ب ود

نمبود نیروی انسانی به بار آورد .در این مقال ه ض من

در آن عدد  1بیانگر حالا خی ی نم و عدد  5حال ا

ص الحیا انج ام ن ار را در آنه ا ن اه

بررسی میمان هن

ش ل ی ب ه بررس ی ارهب اط آن ب ا

خی ی زیاد هن

شدید) را مشخص مینمود.

همایل به ادامه خدما و نیفیا زندگی پرسنل فوریا

قسما سوم ،پرسش نامه اس ااندارد نیفی ا زن دگی

های پمشکی پرداخاه شده اسا.

 )WHOQOL BREFبود نه با  26سؤال ،نیفی ا
زندگی را در چهار حیره سالما جسمانی  7سؤال)،

روش بررسی

این مرالعه هوصیفی -هح ی ی ب ه ص ورت مقرع ی در
بازه زمانی اردیبهشاماه ها هیر م اه س ال  1394انج ام
شد 211 .نفر از نارنن ان مرن م م دیریا ح وادث و
فوریاهای پمشکی با اسافاده از فرمول محاسبه حجم
نمونه نونران با سرح اطمینان  %95و خر ای  )%5و
به روش نمونهگیری طبقهای اناخا ،ش دند ،ب ه ای ن
صورت نه  74نف ر از پرس نل پایگ اهه ای ش هری و
پرسنل ساادی مرنم مدیریا حوادث و فوری اه ای
پمش کی و  126نف ر از پرس نل پایگ اهه ای ج ادهای
هر طبقه به هناسب جمعی ا آن طبق ه هعی ین گردی د.
ابمار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای چهار قسمای ب ود
نه قسما اول آن شامل مالیرهای ف ردی نظی ر س ن،
جنس یا ،هأه ل ،س ابقه ن ار ،هحص یالت ،وض عیا
اقاص ادی ،اس اعمال س یگار ،وض عیا اس اخدامی و
هعداد فرزندان بود .قسما دوم ،پرسش نامه اس ااندارد
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سالما محیری  8سؤال) با دقا باالیی اندازهگی ری
نرد .هر سؤال ،با اسافاده از مقیاس لیکرت پ نج ه ایی
امایازدهی گردید و امای از  1نمای انگر ش رایط خی ی
پایین و امای از  5نش ان دهن ده ش رایط خی ی ب اال و
نیفیا زندگی بهار بود .آزمون پای ایی نس خه ایران ی
این پرسشنامه ،در سایر مرالعات با اس افاده از هح ی ل
آماری «همخوانی داخ ی» و آزمون روایی با اسافاده از
روش «مقایسه گ روهه ای ش ناخاه ش ده» و «روای ی
همگرایی» مورد بررسی قرار گرفا نه به جمء مقیاس
نشاط  ،)1/6سایر مقیاسها از ض ریب پای ایی-1/77
 1/9برخوردار بودند  .)15 ،16قسما چهارم ش امل
پرسشنامه همای ل پرس نل مرن م م دیریا ح وادث و
فوریاهای پمشکی برای باقی مان دن در حرف ه ش ان
بود نه هوسط  Neddطراحی شده و شامل یک سؤال
چهار گمینهای اسا ن ه ح داقل امای از اناس ابی  1و
ح دانثر  5م یباش د  .)17روای ی و پای ایی ای ن
35
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اورژانس 115وارد مرالعه گردیدند .هعداد نمون هه ای

سالما روانی  6سؤال) ،ارهباط اجاماعی  3سؤال) و

تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی

طاهره شریفی و همکاران

پرسشنامه به روش هرجم ه دو طرف ه از انگ یس ی ب ه

نظر نوبا ناری  %92/6آنها در شیفاهای چرخشی

فارسی و سپس از فارسی به انگ یسی م ورد س نج

مشلول ب ه ن ار بودن د %66/2 .نارنن ان ب ه ص ورت

قرار گرفاه اسا .شاخص روای ی محا وا ب ه ص ورت

قراردادی مشلول به نار بودن د .می انگین س ابقه ن ار

 %88محاسبه شد و پایایی آن نیم با اسافاده از ض ریب

افراد  6/16±1/46سال و  %16/2نیم شلل دوم داشاند.

آلفای نرونباخ  %93محاسبه شد .)6

همچنین نمونهها دارای ح داقل  6م اه و ح دانثر 21

از آنجا نه امایازات سه پرسشنامه ب ین  1ه ا  5ب ود،

سال سابقه نار بودند .از نظر مص را س یگار%97/1 ،

بدین هرهیب نه امای از ب ین  1ه ا  2/33نش ان دهن ده

افراد هحا مرالعه ،غیر سیگاری بودن د %56/9 .اف راد

نیفیا پایین زندگی ،همایل نم به ادامه خدما ،امایاز

یک ها دو لیوان و بقیه بی

از دو لیوان چ ای در روز

 2/33ها  3/67مرب وط ب ه س رح ماوس ط و امای ازات

مینوشیدند %5/9 .از پرسنل هح ا مرالع ه مب اال ب ه

ب االهر از  3/67نمای انگر س رح خ و ،و ب اال ب رای

فش ارخون %21/6 ،نی م دارای اخ االالت گوارش ی و

شاخصهای مذنور بودند .در مورد پرسش نامه ه ن

 %36نیم اهل ورزش منظم بودند.

شل ی ،امایاز 1ها  2مربوط به هن
طبیعی نرمال) 3 ،ها  4هن
شدید اخاصا

ن م 2 ،ه ا  3ه ن

ماوسط و  4ها  5به ه ن

داشا.

شل ی نارننان و نوع پایگاه محل خدما ش هری ی ا
جادهای) هفاوت معنیدار آماری دیده شد ،ب ه ط وری

جها رعایا مالحظات اخالقی ،پژوهشگر در ابادا

نه هن

ش ل ی در نارنن ان پایگ اه ش هری بیش ار از

را ب رای واح دهای م ورد

نارننان پایگاههای جادهای بود  .)P=1/112بین نمره

هوضیح داد ،اطالع ات ب ه ص ورت محرمان ه

 ،حمای ا همک ار،

ه دا از انج ام پ ژوه
پژوه

بر اساس ناایج آزمون هی مس اقل ب ین نم ره ه ن

مؤلف هه ای بُع د هلیی رات ،نق

مورد هجمیه و هح یل قرار گرفاند و شرنا در مرالعه

حمایا مسئول نیم با نوع پایگاه محل خدما نارننان

برای نارننان آزاد بود .دادهها با اس افاده از ن رماف مار

مورد مرالعه ،هفاوت آماری معنیداری وج ود داش ا

 SPSSنسخه  19و آزمونه ای آم اری ه ی مس اقل،

 ،)P<1/15به طوری نه نمره همام ابع اد در نارنن ان

آن الیم واری انس ی ک طرف ه ،ن ای اس کوئر ،ض ریب

شاغل در پایگاههای شهری بیش ار از نارنن ان ش اغل

همبساگی پیرسون و رگرسیون خری هح یل شدند.

در پایگاههای جادهای ب ود .نم ره ه ن

ن یشلی

پرسنل  2/55 ± 1/15بود ن ه در س رح طبیع ی ق رار
یافتهها

با میانگین سنی  31/48 ± 3/46س ال در ن ل اف راد)
بودند %69/9 .ماأهل و %44/9نمونهه ا ب دون فرزن د،
 %55/1دارای ح دانثر  5و ح داقل  1فرزن د بودن د.

بیشارین نمره را به خود اخاصا

داده ب ود ج دول

 .)1حدود نیم ی از پرس نل  )%49/3دارای ه ن

در

سرح ماوسط بودند.

 %55/1پرسنل دارای م درک هحص ی ی لیس انس و از
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در میان نارننان مورد مرالعه %23/5 ،زن و بقیه م رد،

داش ا و در می ان ابع اد ه ن

ش ل ی ،بُع د هقاض ا

تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی

طاهره شریفی و همکاران

جدول  :1بررسی ارتباط بین ابعاد میزان تنش شغلی با محل خدمت پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهر کرمان
جادهای

P- Value

N=022

n=47

n=601

بُعد تغییرات

2/11±0/99

2/19±0/99

2/2±0/92

0/009

بعد نقش

9/13±0/95

2/2±0/91

9/92±0/91

0/002

ارتباط

2/91±0/99

2/91±0/91

2/91±0/95

0/33

حمایت همکار

2/13±0/01

2/3±0/9

2/23±0/09

0/009

حمایت مسئول

2/31±0/99

9/91±0/03

2/99±0/91

0/009

بُعد کنترل

2/1±0/03

9/02±0/95

2/39±0/09

0/05

کل افراد

پرسنل
ابعاد تنش شغلی

شهری

بُعد تقاضا

2/99±0/01

2/1±0/09

2/35±0/9

0/1

تنش کلی شغلی

2/55±0/95

2/93±0/91

2/19±0/91

0/002

طبق ناایج آزمون هی مساقل بین نمره نیفیا زندگی

نارننان مورد مرالعه هفاوت آماری معنیداری داشا

نارننان و نوع پایگاه محل خدما شهری یا جاده

 ،)P<1/15به طوری نه نمره همام ابعاد در نارننان

ای) هفاوت معنیدار آماری وجود داشا )P=1/113

شاغل در پایگاههای جادهای بیشار از نارننان شاغل

به طوری نه نیفیا زندگی در نارننان پایگاه شهری

در پایگاههای شهری بود .نمره نیفیا زندگی نیم

نمار از نارننان پایگاههای جادهای بود .نمره همه

 3/38±1/17به دسا آمد نه در سرح ماوسط قرار

مؤلفههای نیفیا زندگی با نوع پایگاه محل خدما

داشا جدول .)2

جدول  :2بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی با محل خدمت پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهر کرمان
پرسنل

P- Value

کل افراد

شهری

جاده ای

N=022

n=47

n=601

1/19±0/05

1/95±0/09

1/53±0/05

0/009

روانشناختی

9/59±0/91

9/23±0/23

9/39±0/19

0/001

روابط اجتماعی

9/52±0/91

2/25±0/29

9/31±0/03

0/009

وضعیت زندگی

9/91±0/95

2/32±0/91

9/21±0/99

0/005

کیفیت کلی

9/91±0/99

9/95±0/93

9/59±0/29

0/009

ابعاد کیفیت زندگی
سالمت جسمی

 4/15به دسا آمد نه در سرح باالیی قرار داشا.

مرهبط بود 36 .نفر از پرسااران همایل به هرک خدما

ناایج آزمون دقیق فیشر نشان داد همایل به ادامه

ها سال آینده داشاند  ،)%34/78اما در نل ،انثریا

خدما در میان دان آموخاههای رشاههای مخا

افراد یعنی  74نفر  )%37در پاسخ به این سؤال اعالم

پرسااری ،بهیاری ،بیهوشی و فوریا پمشکی)،
هف اوت آم اری م عناداری داشا  ،)P>1/15ب دی ن
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نمره همایل پرسنل به ادامه خدما در سازمان ±1/37

معنی نه همایل به ادامه خدما با رشاه هحصی ی

تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی

طاهره شریفی و همکاران

جدول :3بررسی ارتباط تمایل به ادامه خدمت با رشته تحصیلی پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهر کرمان
پرستاری

فوریت

هوشبری

سایر

کل

رشته تحصیلی

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تمایل دارم هر چه زودتر از این سازمان بروم.

(23)%21/31

(99)%9/22

(2)%99/91

(2)%1/93

(19)%29/5

تمایل به ادامه خدمت
سال آینده از این سازمان خواهم رفت.

(93)%91/91

(99)%93/99

(0)%0

(0)%0

(19)%29/5

داوطلبانه از این سازمان نخواهم رفت.

(92)%99/53

(9)%25/19

(2)%99/99

(99)%99/99

(92)%93

تا حد امکان در این سازمان میمانم.

(90)%21/33

(93)%51/11

(1)%99/99

(20)%39/39

(91)%99

P- Value

P >0/09

بر اساس ناایج آزمون نای اسکوئر %73/4 ،افراد با

پایین  ،)%2/83دارای نیفیا زندگی باال بودند ،اما

شل ی ماوسط دارای سرح نیفیا زندگی

شدید از سرح نیفیا

هن

ماوسط بودند ،در حالی نه همامی افراد با هن

شل ی

هیچ یک از افراد دارای هن

زندگی باال برخوردار نبودند  )P>1/11جدول .)4

جدول  :4بررسی ارتباط وضعیت کیفیت زندگی با میزان تنش شغلی در پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهر کرمان
تنش شغلی

کم

طبیعی

متوسط

شدید

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

پایین

(0)%0

(0)%0

(0)%0

(0)%0

P> 0/09

متوسط

(0)%0

(95)%95/33

(33)%99/1

(90)%90/31

χ²=13/29

باال

(9)%2/19

(91)%33/19

(23)%29/93

(0)0

کیفیت زندگی

نایجه آزمون پیرسون نشان داد بین هن

شل ی و

بروند .)%54/55

نیفیا زندگی رابره آماری معنیدار و همبساگی
معکوس وجود داشا  .)χ²=46/23 ،P>1/15همه
ابعاد هن

نتیجه آزمون

بر اساس ناایج آزمون هی مساقل ،نیفیا زندگی و
هن

شل ی در پرسنل شهری و دارای اخاالت

شل ی با یکدیگر همبساگی مثبا داشاند،

گوارشی هفاوت آماری معناداری داشا .انثریا افراد

همان طور نه همامی ابعاد نیفیا شل ی همبساگی

دارای نیفیا زندگی باال ،همایل داشاند ها حد امکان

شل ی

در سازمان بمانند  ،)%55/34به طوری نه طبق آزمون

دارای همبساگی منفی با ابعاد نیفیا زندگی بودند

نای اسکوئر ،همایل به ادامه خدما در سروح

مثبای با یکدیگر داشاند ،اما ن یه ابعاد هن
.)P>1/15

مخا

نیفیا زندگی افراد ،مافاوت بود )P>1/11

شل ی در پرسنل به

اسافاده از آزمون پیرسون معکوس به دسا آمد .مالیر

لحاظ آماری معنادار بود  .)P>1/11ن یه افرادی نه

همایل به ادامه خدما با نیفیا زندگی همبساگی

پایینی داشاند  )%111مایل به ادامه خدما

نیفیا زندگی

خدما بر حسب سرح هن
هن

هاحد امکان بودند و انثریا افرادی نه هن

شدید

داشاند همایل داشاند نه هر چه زودهر از سازمان
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مساقیم داشا به طوری نه افمای

هأثیر مثبای در همایل به ادامه خدما در سازمان
داشا .)P>1/11
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ناایج آزمون نای اسکوئر نشان داد همایل به ادامه

جدول  .)5نوع همبساگی میان این دو مالیر نیم با

تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی

طاهره شریفی و همکاران

جدول  :5بررسی ارتباط میزان تمایل به ادامه خدمت با سطح کیفیت زندگی پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهر کرمان
کیفیت زندگی

نتیجه آزمون

متوسط

باال

تمایل دارم هر چه زودتر از این سازمان بروم.

(23)%23/19

(5)%9/09

سال آینده از این سازمان خواهم رفت.

(95)%93/01

(92)%99/35

داوطلبانه از این سازمان نخواهم رفت.

(1)%1/25

(23)%25/95

تا حد امکان در این سازمان میمانم.

(21)%21/19

(59)%55/91

تمایل به ادامه خدمت
P >0/09
χ² =91/9

آزمون همبساگی پیرسون از بین مالیرهای نمی

سابقه ناری با نیفیا زندگی و هن

ارهباط معنادار بین سابقه ناری افراد با نیفیا زندگی

 ،)P>1/15به ط وری ن ه ه ن

و هن

شل ی را نشان داد  ،)P>1/11به طوری نه

افراد با سابقه ناری بیشار ،هن

بیشار  )r= -1/24و

افمای

سابقه ناری آنان افمای

زندگی آنان ناه

شل ی نش ان داد
ش ل ی نارنن ان ب ا
 )r=1/23و نیفی ا

مییافا .)r= -1/24

نیفیا زندگی پایینهری  )r=1/23داشاند .نیفیا

ناایج آزمون آنالیم واریانس یک طرفه نشان داد نه

زندگی با انجام ورزش منظم ارهباط آماری معناداری

بین میانگین نیفیا زندگی ،همایل به ادامه خدما و

داشا  ،)P>1/11به طوری نه نیفیا زندگی در

هن

و

پرسن ی نه ورزش منظم انجام میدادند باالهر از سایر

رشاه هحصی ی آنان ارهباط وجود داشا ،)P>1/15

پرسنل بود .همچنین میان نیفیا زندگی و هن

به طوری نه طبق آزمون پس آزمون ،)post Hoc

شل ی ارهباط قوی و منفی  )r=-1/69وجود داشا.

نیفیا زندگی نارننانی نه فارغالاحصیل رشاه

بر اساس ناایج آزمون هی مساقل ،نمره ه ن

شل ی با وضعیا اقاصادی پرسنل ،مقر

ش ل ی،

پرسااری بودند با پرسنل فوریا پمشکی و بهیاران و

نیفیا زندگی و همایل به ادامه خدما با هأهل اف راد

نیروهای مقر نارشناسی با پرسنل ناردان به طور

هح ا مرالع ه ارهب اط آم اری معن اداری نداش ا

معناداری اخاالا وجود داشا  .)P>1/15آزمون

شل ی ،نیفیا زندگی

هونی حانی از اخاالا آماری معنیدار بین نمرات

 .)P>1/15همچنین نمره هن

ب ا جنس یا ارهب اط معن اداری نداش ا .)P>1/15
اخاالا میانگین هن

شل ی ،نیفیا زندگی و همایل به ادامه خدما

هن

شل ی پرس نل مب اال ب ه فش ار

در پرسااران با سایر گروهها بود ،اما با پرسنل فوریا

خون با سایر پرسنل از نظر آماری ،معنادار نم یباش د

های پمشکی و هوشبری این اخاالا معنادار نبود به

 .)P>1/11بر اساس ناایج آزم ون ن ای اس کوئر از

طوری نه همایل به ادامه خدما در پرسااران

همایل به ادامه خدما با جنسیا ،پرفش اری خ ون و
اخاالل گوارشی ارهباط آماری معناداری وجود داشا
 .)P>1/11آزمون آنالیم واریانس یک طرفه نشان داد
نه بین همایل به ادامه خدما و هن

هن

شل ی و همایل به ادامه خدما با وضعیا

اساخدامی  ،)P=1/11میمان مصرا روزانه چای
 )P=1/11مرهبط بود.

شل ی با سن و

جها بررسی هأثیر مخدوشننندگی مالیرهای

هعداد فرزند ارهباط آماری وجود نداش ا .)P>1/15

مخا

از آزمون رگرسیون خری چندگانه اسافاده

آزمون همبس اگی پیرس ون ارهب اط معن اداری را ب ین

شد .براساس آزمون رگرسیون ،بین هن
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میان اطالعات دموگرافیک افراد هح ا مرالع ه ،ب ین

1/95نمار از سایر پرسنل بود .)P>1/15

تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی

طاهره شریفی و همکاران

هعداد فرزندان و سابقه ناری ارهباط معناداری وجود

بساگی دارد .از سوی دیگر نیفیا زندگی به عنوان

شل ی این

یک مالیر پی بینی نننده همایل به ادامه خدما

نداشا ،اما بین نیفیا زندگی و هن

ارهباط دیده شد ،بدین معنا نه با  %95اطمینان میهوان
گفا نه نیفیا زندگی پرسنل به هن

پرسنل محسو ،شد جدول .)6

شل ی آنها

جدول :3تولیل رگرسیون خطی چندگانه برای پیشبینی تنش شغلی بر اساس متغیرهای مختلف
ß

(CI )%59

P-value

-9/93

-9/92-0/3

0/03

متغیرهای مستقل
تعداد فرزندان

تنش شغلی

تمایل به ادامه خدمت

سابقه کاری

0/39

-0/05-9/39

0/03

کیفیت زندگی

-9/9

(-9/92-)-0/11

>0/09

کیفیت زندگی

0/09

0-0/09

>0/09

بحث و نتیجهگیری

عم کرد شل ی ب هار و پی شگیری از هن

ناایج مرالعه نشان داد نه حدود نیمی از پرسنل

میشد.

شل ی ماوسط بودند .برخی

 )%49/3دارای هن

ناایج این پژوه

شلی

نشان داد نه نمره نیفیا زندگی

دیگر از مرالعات انجام شده در ایران و سایر نشورها

پرسنل در بُعد محیط و وضعیا زندگی پایینهر از

از جم ه مرالعه عبدی و همکاران و  Leeو ،Wong

سایر ابعاد اسا  )3/14 ±1/15و انثر پرسنل نیفیا

میمان هن

در انثریا پرسااران شاغل در بخ

زندگی در سرح باال را در مورد خود ابراز داشاهاند.

مراقباهای ویژه را در حد طبیعی گمارش نردهاند

انثریا افراد  )%41/73با هن

ماوسط دارای سرح

 .)18،19یافاههای مرالعه اخیر میهواند مؤید این

نیفیا زندگی ماوسط بودند .در حالی نه همامی افراد

نکاه باشد نه پرسنل مرنم مدیریا حوادث و فوریا

با هن

پایین ،دارای نیفیا زندگی باال بودند اما هیچ

های پمشکی به سبب ماهیا شل ی از سرح اسارس

یک از افراد دارای هن

باالهری نسبا به سایر پرسااران برخوردار هساند .در

برخوردار نبودند نه نشان دهنده هأثیر افمای

این مرالعه ناایج مربوط به ابعاد هفا گانه هن
داد نه انثریا افراد دارای هن

هن

نیفیا زندگی ناری پرسنل مورد

در حد طبیعی بودند.

مرالعه میباشد .این یافاه با ناایج هحقیقات بررسی

مربوط به حیره حمایا مسئول

نیفیا زندگی ناری پرسااران در بیمارساانهای

 )2/94±1/13و نمارین آن مربوط به حیره نق

مناخب نیروهای مس ح ،ههران و همچنین پرسااران در

 )1/89±1/15میباشد .در مرالعه شهناز دوسا و

بنگالدش سازگاری نداشا به طوری نه در این

از

مرالعات نیفیا زندگی انثر آنان در سرح پایین و

±12/5

ماوسط ارزیابی شد  .)21-23دلیل این اخاالا

حاضر همسو

نایجه میهواند ماهیا نار و شرایط ناری مافاوت

بوده ،به گ ونهای نه ح مایاهای م دیران من جر ب ه

پرسااران در این بیمارساانها با نارننان مرنم

همکاران نیم حمایا مسئول عام ی بود نه بی
سایر عوامل ایجاد هن

شل ی مینرد

 .)21 )44/46این مرالعه با پژوه
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بیشارین میمان هن

نشان

شل ی بر ناه

شدید از سرح نیفیا باال

تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی

طاهره شریفی و همکاران

مدیریا حوادث و فوریاهای پمشکی باشد .ناایج

معناداری وجود داشا .در مرالعه حریری و همکاران

نشان داد نه از بین مالیرهای دموگرافیک

و حسام و همکاران بین جنسیا و همایل به هرک

هنها وضعیا اقاصادی ،سرح هحصیالت و سابقه نار

خدما همبساگی معنادار یافا نشد  .)28 ،29بر

با نیفیا زندگی ناری دارای رابره معنیدار بود ولی

اساس یافاههای  Estryn-Béhar ،Hartو همکاران و

مرالعه یمدیمقدم و همکاران رابره معنیدار بین

 El-Jardaliو همکاران در سه مرالعه مجما ،میمان

سابقه ناری و نمره نیفیا زندگی را نشان نداد .)24

همایل به هرک حرفه در بین پرسااران مرد باالهر از

سابقه

زنان بود  )31-32نه با نایجه مرالعه حاضر همسو

این پژوه

نیفیا پایین زندگی در نارننان با افمای

ناری را میهوان این گونه هوجیه نرد نه با افمای

بود .ع ا این امر شاید این باشد نه مردان قاب یا

سابقه ناری ،مدت حضور نارننان در مرنم مدیریا

ریسک نمودن بیشار و زنان هوان هربیق با شرایط

یافاه و بیشار

بیشاری دارند .همچنین زنان به فاناورهای اجاماعی

با عوامل هن زا مواجه میشوند و نیفیا زندگی آنان

نار اهمیا بیشاری میدهند در حالی نه مردان ارزش

حوادث و فوریاهای پمشکی افمای
نیم ناه

بیشاری به پول ،پیشرفا و جنبههای خارجی شلل

مییابد.

میانگین همایل پرسنل به ادامه خدما در سازمان در

میدهند.

سرح باال  )4/15±1/37قرار داشا .در مرالعات

همچنین همایل به ادامه خدما با مقر هحصی ی،

دعایی و همکاران Lützén ،Liou ،و همکاران ،نیم

وضعیا اساخدامی ،نوبا ناری و میمان مصرا

سرح همایل باال به ادامه خدما در سازمانهای مورد

روزانه چای پرسنل مرهبط بود به طوری نه با افمای

مرالعه وجود نداشا  .)25-27ع ا این اخاالا

سرح هحصیالت ،همایل به ادامه خدما ناه

یافا

 Priceو  )33 Muellerو

نایجه میهواند در هفاوت شرایط سازمانی و ناری این

نه با ناایج پژوه

مرالعات باشد.

 Myersهمخوانی داشا  .)34در حالی نه در
و همایل به ادامه خدما رابره

مرالعه حریری و همکاران این همبساگی اثبات نشد

همچنین بین هن

معنیدار و همبساگی معکوس وجود داشا نه با

 .)28ع ا اخاالا نایجه این دو مرالعه ممکن اسا

ناایج مرالعه گلپرور و همکاران نیم همخوانی دارد

خود را بر روی

این باشد نه حریری پژوه

شرنا و مرالعه حاضر نارننان مرنم مدیریا

درصد آنان دارای مدرک نارشناسی بودند و اخاالا

حوادث و فوریاهای پمشکی انجام شده اسا ،لذا

زیادی در سرح هحصیالت شرناننندگان در مرالعه

میهوان این شباها نایجه را این گونه هوجیه نمود نه

وجود نداشا.

اسارس شل ی باال در همه مشاغل همایل افراد برای
ادامه خدما را ناه

میدهد.

از میان اطالعات دموگرافیک افراد هحا مرالعه،
بین همایل به ادامه خدما با جنسیا ،اخاالل
گوارشی و ورزش منظم پرسنل ارهباط آماری

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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پیشنهادها

از آنجا نه نارننان هر سازمان با ارزشهرین سرمایه
آن سازمان هساند ،لذا حفظ این پرسنل برای مدیران
و مسئولین حائم اهمیا میباشد و بر اساس ناایج این
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 .)7از آنجا نه این مرالعه بر روی ن یه نارننان 15

پرسااران شاغل در بیمارساانها انجام داد نه 92

تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی

طاهره شریفی و همکاران

 به نظر میرسد نه یافاههای، در پایان.زندگی دارد

پایینی داشاند مایل به

میهواند مسئولین را جها

شدید

سرح

 افمای، سرح هن

حاصل از این پژوه
همرنم بر روشهای ناه

 ن یه افرادی نه هن،مرالعه

ادامه خدما بودند و انثریا افرادی نه هن

 همایل داشاند نه هر چه زودهر از سازمان،داشاند

نیفیا زندگی و ارهقاء میل به ادامه خدما پرسنل

 میهوان انگیمه،شل ی

هن

 بنابراین با ناه.بروند

یاری نند ها نیفیا مراقباهای ارائه شده هوسط آنها

.ادامه خدما پرسنل در سازمان را هقویا نمود

.نیم بهبود یابد

همچنین بیشارین عامل هن زا مربوط به چگونگی
حمایا مسئولین از نارننان و ایجاد هلییرات در

سپاسگزاری

بدین وسی ه پژوهشگران مراهب سپاسگماری خود را
از معاونا پژوهشی دانشگاه ع وم پمشکی نرمان و
همچنین از ن یه نارننان و آقای دنار صابرینیا
ریاسا سابق مرنم مدیریا حوادث و فوریا های
پمشکی شه ر نرمان به سبب هم کاری اعالم
.میدارند

هن

 لذا هوصیه میشود نه جها ناه،سازمان بود

 الزم،همایل افراد برای باقی ماندن در حرفه

و افمای

اسا نارننان سازمان حمایا بیشاری از سوی نادر
هلییرات

مدیریای خود دریافا نموده و در خصو

ایجاد شده در محیط نار با آنها مشورت و اطالع
، به ویژه آن نه طبق ناایج.رسانی الزم انجام شود
سرح نیفیا

شل ی هأثیر مثبای بر افمای

هن

ناه
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Abstract
Introduction: The Emergency Operation Center (EOC) is a prehospital community-based
health management system that its main capital are its employees. However, occupational
stress in personnel have negative effect on their quality of life and can lead to leaving the
occupation. The aim of this study was to evaluate occupational stress and its effect on quality
of life and desire to continue serving in personnel of Emergency Operation Center in Kerman.
Methods: In this descriptive-analytical study, 200 personnel of Emergency Operation Center
in Kerman in 2013 were included using stratified sampling method. The data was gathered
using questionnaires HSE and WHOQOL BREF and analyzed by using chi-square test,
Pearson correlation coefficient, and linear regression.
Results: The results show that level of occupational stress in 49.3% of personnel was
moderate and the quality of life in 52.9% of them was high. It was also found that the score of
desire to continue serving in personnel was 4.15%. Therefore, there was reverse relationship
between quality of life and occupational stress but direct relationship between quality of life
and desire to continue serving in Emergency Operation Center.
Conclusion: The results of this study showed that reducing occupational stress can increase
the personnel’s quality of life and consequently the desire to continue serving in Emergency
Operation Center. The main stressors in personnel is how administrators support them and
make changes in the organization; therefore, it is recommended to managers to more support
the personnel for reducing stress in them.
Keywords: Occupational Stress, Quality of Life, Desire to Continue Serving, Emergency
Operation Center
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