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 ارتباط استرس شغلی پرستاران بخش مراقبت ویژه با اضطراب كودكان آنها 

 

 پرستاری ، دانشجوی كارشناسی ارشد روان1شیرین شیخی

 ، دكترای پرستاری2* نرگس صادقی

 

 خالصه

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط استرس شغلی پرستاران بخش مراقبت ویژه با اضطراب كودكان آنها در بيمارستان شهيد رحيمی                           هدف.  

 شهرستان خرم آباد انجام شده است.

تواند اعضای خانواده را      و پيامدهای آن می   كنند  تجربه میاد به ویژه پرستاران آن را       فراست كه بيشتر استرسی امنبع اده  خانو-ركاتعارض    زمینه.

 نيز تحت تاثير قرار دهد.  

های مراقبت  پرستاران شاغل در بخش       توصيفی همبستگی از نوع مقطعی است كه جامعه آماری آن را كليه                حاضر یک مطالعه      مطالعه  روش کار. 

پرستار از طریق سرشماری و بر اساس          605تشکيل دادند. تعداد      6931شهيد رحيمی شهرستان خرم آباد در نيمه اول سال                ویژه بيمارستان 

مشخصات دموگرافيک پرستاران، اضطراب كودكان اسپنس نسخه            ها از سه پرسشنامه     آوری داده معيارهای ورود وارد مطالعه شدند. برای جمع       

های با استفاده از آزمون     63نسخه   SPSSافزار      ها در نرم    گری و اندرسون استفاده گردید. داده     استرس شغلی پرستاری تافت       والدین و پرسشنامه  

 آماری اسميرنوف كولموگروف، تی مستقل, همبستگی پيرسون، اسپيرمن و رگرسيون تحليل شدند.

با انحراف معيار     11/59و ميانگين نمره اضطراب كودكان آنها          69/31با انحراف معيار      10/16ميانگين نمره استرس شغلی پرستاران،         ها.یافته

بود. آزمون ضریب همبستگی پيرسون نشان داد بين استرس شغلی والدین پرستار در بخش مراقبت ویژه و اضطراب كودكان آنها                               66/69

 .(=5/551P؛=r 5/269)دار وجود دارد همبستگی مثبت و معنی

شود زمينه برای كاهش    یابد. پيشنهاد می  با افزایش استرس شغلی پرستاران بخش مراقبت ویژه اضطراب كودكان آنها افزایش می                گیری.نتیجه

 استرس شغلی پرستاران فراهم گردد.

 

 پرستار بخش مراقبت ویژه، استرس شغلی، اضطراب كودك ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ست زم ا الرگ تبدیل شده است و      یک چالش بزر به   کاو  بین خانه  ی  هازمدیریت مرن، نال زشتغاایش افزاده و اخانور ساختادر تغییر با 

(. 1932د شود )ابراهیمی مقدم و همکاران،       یجااشغلی شاغلین  ری و   ندگی کازبین  ت  ضارین تعاامدیریت  ای  تی برانسبی تغییرر  به طو
ل و  منزی  هاربیشتر کال  مسئون  نازهم  ز  ما هنو، ا باشندداری مشارکت داشته    خانهی  ها مسئولیتدر  نیز  دان  مررود   میر  نتظااگرچه  ا

های   از مسئولیت نامتناسبی  ن، سهم همچنااده تصمیمات شغلی بگیرند و خانوی هازنیاشوند مطابق با ن مجبور مینازهستند. داری  بچه
ر چادان د مراز  بیش  ن  ناو به همین دلیل، ز    شاغل هستند  دو  مانی که هر  زحتی  ،  گیرند میه  به عهدان را   ندزفراز  قبت  امرداری و   خانه

 (. 1931)بنی اسدی شهر بابک و همکاران، شوند  ضافی نقش میر ابا
های   مندی اجتماعی، اثبات قابلیت   اگرچه اشتغال والدین فوایدی مانند بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین نیازهای مادی خانواده، عزت               

های اجتماعی و استقالل مالی را به دنبال دارد، اما تاثیرات نامطلوبی بر فرآیند رشد فرزندان، به ویژه رشد عاطفی آنها                        زنان در عرصه  
تواند اثرات    ها، می   دهد و عالوه بر این       های اولیه کودکی افزایش می       پذیری کودکان را در سال       گذارد و میزان آسیب     بر جای می  

 (.1931نامناسبی بر خود فرد به صورت فرسودگی، افت کیفیت زندگی و استرس داشته باشد )حیدری، دهقانی، 
یکی از مهمترین منابع ایجادکننده استرس، نوع شغل است. فشارهای شغلی که فرد در جهت سازگاری با مقتضیات شغلی خود                           

شود امری اجتناب ناپذیر است و ممکن است در کوتاه مدت قابل تحمل باشد، اما در درازمدت، مقاومت بدنی و روانی                           متحمل می 
شود. بر همین اساس، در حال حاضر، موضوع استرس شغلی و تبعات آن در                 رود و در نهایت منجر به فرسودگی می       انسان تحلیل می  

تواند باعث مشکالت دیگر      ( که خود می   1931ای و همکاران،    های خدماتی است )قلعه     کارکنان یکی از مشکالت شایع در بخش       
پرستاری به دلیل نیاز به مهارت و تمرکز باال در انجام کار، همکاری تیمی                  (. حرفه 1931شناختی شود )معلمی و آدروم،  جسمی و روان

های مراقبت  (. این مقوله در بخش    1939کند )واقعی و همکاران،       ساعته، استرس شغلی زیادی را ایجاد می         21مراقبت      قوی و ارائه  
کند. ویژه به دلیل ماهیت کار، موارد بیشتر مرگ بیماران، نیاز به اقدامات اورژانسی و دقیق بیشتر، و بار کاری  بیشتر نمود پیدا می                           

را   22    شغل پر استرس دنیا رتبه      191( و در بین     1931استرس ناشی از کار در بین پرستاران بسیار رایج است )بهرامی و همکاران،                
(. در بعضی از     1931مشاغل است )دنیوی و همکاران،           درصد بیشتر از بقیه      01دارد. غیبت ناشی از استرس شغلی در پرستاران           

(. بر اساس   1931اند )بهرامی و همکاران،       درصد برآورد کرده    11مطالعات در ایران حتی میزان استرس شغلی شدید بین پرستاران را تا    
شناختی کودکان باشد که یکی از موارد شایع آن، اختالالت          ساز بروز مشکالت روان   تواند زمینه مطالعات انجام شده، اشتغال مادران می  

 (.1931اضطرابی است )علیپور، صیادی، و حقیقی، 
توانند اختالالت دیگری را نیز برای کودکان به دنبال داشته             اختالالت اضطرابی از جمله اختالالت شایع در کودکان هستند که می           

ت مشکالاز  سیعی وطیف ه  کنندبینیکی پیشدکودر  بی اضطرت ا ختالالاکه ن از آن اهمیت دارد کادکواب ضطر(. ا1931باشند )متین، 
دوران توجه به د  کمبواز  کی ناشی دکواز دوران    پس ری  فتار  هایریگازناسات و    ختالالاغلب است. انی انوجودوران  شناختی نروا

وز برو  با محیط ق  نطبازش و ا   سام  توجهی منجر به عد ین بیاست. اتکامل و  شد رند در رو یت صحیح اهدم  عدو  کی دکوس  حسا
(. تحقیقات نشان داده    1931شود )علیپور، صیادی، و حقیقی،        دك می کوای  تحصیلی برو  جتماعی ، ا عاطفید  بعان در ا  گوناگوت  فاانحرا

های بیشتری    هایی از قبیل امال و هجی کردن، غلط          شوند کودکان در امور درسی و درس         است که اختالالت اضطرابی موجب می      
(. باکر نشان داد که بیش از       2112نسبت به گروه کنترل داشته باشند و در نتیجه افت تحصیلی پیدا کنند )حساس خواه و جغتاییان،                    

 (. 2110های الزم برای ابتال به اختالل اضطرابی را دارند )باکر و همکاران،  درصد از کودکان با اختالل یادگیری، مالك 21

نقش دك  کوتواند در مراقبت های       میکه  وزی است   مراندگی  در ز مهم  ات  تغییراز  یکی  ل  منزون از   بیردر  شاغل  دران  مااد  یش تعدافزا
ر فتااده، ر که بر خانود  نظر میگیردر  شناختی  میک عامل بودر را   ماام  ستخد، ا شناختیمبوهای  نظامنظریه  ،  ستاراین  در ا شته باشد.  دا

تی رست که نقش نظااز آن ا  حاکی  ت  برخی مطالعاهای    (. یافته 1931دارد )علیپور، صیادی، حقیقی،     مهم تاثیر سبک تربیتی ن و کادکو
ل حتماوری، ا ندپرزفری  سبکهاوت در   تفاو  کمتر  رت  ین نظااسطه  وابه  یابد و    میکاهش دك ندگی کواز زمختلفی د بعااشاغل بر در ما
مشکالافزا طودران  مال  شتغا(. ا 2112شود )کالیل و همکاران،         میبیشتر  ری  فتات ر یش  ی هاروشطریق  از  غیرمستقیم  ر  به 

(. مطالعه حاضر با هدف بررسی      1931ان تاثیر دارد )علیپور، صیادی، حقیقی،        ندزشد فرر و ر  فتارتربیتی بر  ی  هاشنگروری و   ندپرزفر
های مراقبت ویژه بیمارستان شهید رحیمی          ارتباط استرس شغلی والدین با اضطراب کودکان آنها در پرستاران شاغل در بخش                 

 انجام شد. 1932شهرستان خرم آباد در سال 
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 هامواد و روش
شهید رحیمی      های مراقبت ویژه بیمارستان   پرستاران بخش     توصیفی همبستگی از نوع مقطعی، جامعه آماری شامل کلیه   در این مطالعه

پرستار از طریق سرشماری و بر اساس معیارهای ورود وارد مطالعه شدند.              111بود. تعداد     1932شهرستان خرم آباد در نیمه اول سال        
استرس شغلی پرستاری       از سه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک پرستاران، اضطراب کودکان اسپنس نسخه والدین و پرسشنامه                

شناختی دارای دو قسمت اطالعات مرتبط با     ها استفاده گردید. پرسشنامه مشخصات جمعیتآوری دادهگری و اندرسون برای جمعتافت
والدین )مانند سن، جنس، تعداد فرزندان، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، پست سازمانی، نوع شیفت کاری، و ...( و اطالعات مرتبط                     

برای سنجش اضطراب   “ والدین    اضطراب کودکان اسپنس، نسخه   ”    پسشنامه  با کودك )مانند سن، جنس، تحصیالت( قید شده بود.         
توسط اسپنس در استرالیا طراحی شد که          1332، در سال    DSM-IVبندی تشخیصی و آماری     ساله بر اساس طبقه     0-11کودکان  

شود   دبستانی که توسط والدین تکمیل می     گویه( است. مقیاس اضطراب کودکان پیش       90گویه( و والد )     11کودك )     دارای دو نسخه  
های باز، اضطراب فراگیر و     های مرضی اختالل اضطراب جدایی، هراس اجتماعی، وسواس فکری عملی، ترس از بازار و مکان                 نشانه

دهد. از مجموع این شش زیرمقیاس، نمره کلی اضطراب محاسبه               ترس از صدمات جسمی را در کودکان مورد سنجش قرار می             
ها به    شوند و پاسخ    ای لیکرتی )هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات، همیشه( پاسخ داده می            درجه  1گذاری بر اساس مقیاس     شود. نمره   می

است. این پرسشنامه     صفرو حداقل نمره      111شوند، به طوری که حداکثر نمره         گذاری می   همیشه( نمره ) 9ترتیب از صفر )هرگز( تا      
( روایی این   1900(. در پژوهش موسوی و همکاران )       1939محمدی،  هم قابل کاربرد است )قنبری و خان         12تا    2برای دامنه سنی    

گزارش شد و شش عامل پرسشنامه، با تحلیل عاملی تاییدی بررسی       1603تا  1622ابزار تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ بین 
 (.1900و مورد تایید قرار گرفته است )موسوی و همکاران، 

توسط گری تافت و اندرسون جهت سنجش استرس شغلی پرستاران طراحی گردید )گری تافت و                استرس شغلی پرستاری        پرسشنامه
سئوال(، عدم آمادگی     1سئوال(، درگیری با پزشکان )      2رنج و مرگ بیمار )   سئوال در حیطه 91(. این پرسشنامه شامل 1301اندرسون، 

سئوال( و عدم اطمینان در مورد         2سئوال(، فشار کاری )     1سئوال(، درگیری با دیگر پرستاران )        9سئوال(، فقدان حمایت )     9کافی ) 
“ )زا استبه ندرت استرس”امتیاز(،  1“ )زا نیستاسترس”ها بر اساس مقیاس لیکرت به صورت سئوال( است. پاسخ به گویه 1درمان )

و   91-192امتیاز( تنظیم شده است. مجموع امتیازات بین          1“ )زا است همیشه استرس ”امتیاز( و     9“ )زا است گاهی استرس ”امتیاز(،    2
دهنده استرس  نشان  23-119دهنده استرس شغلی کم، نمره       نشان  20بندی به این ترتیب است: نمره کمتر یا مساوی            سطح    نحوه

(. روایی این پرسشنامه    1931دهنده استرس شغلی زیاد است )مرتقی قاسمی و همکاران،          نشان  111متوسط، و نمره بیشتر یا مساوی       
نفر از استادان مورد تایید قرار گرفته است و برای پایایی نیز به روش آلفای کرونباخ،                  11( توسط   1932در مطالعه سلیمی و همکاران )     

 (.1932گزاش شده است )سلیمی و همکاران، 1631ضریب آلفای کرونباخ 
ها عمل شد که برای پرسشنامه      نفر از نمونه    21بازآزمون و تعیین ضریب آلفای کرونباخ در بین          -برای تعیین پایایی، از روش آزمون     

پذیری ؛ و برای اضطراب، ضریب ضریب تکرار      1601و ضریب آلفای کرونباخ       1629( ICC)پذیری نسبی   استرس شغلی، ضریب تکرار   
 به دست آمد.  1602و ضریب آلفای کرونباخ  1622نسبی 

و  IR.IAU.TMU.REC.1396.01پژوهشگر با اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( به شماره 
معرفی خود و تشریح اهداف پژوهش برای پرستاران یادآوری نمود که ذکر نام و نام خانوادگی نیاز نیست و شرکت در پژوهش کامال                        

با استفاده از آمار توصیفی )میانگین و       13نسخه    SPSSافزار  ها در نرم  اختیاری است و تاثیری بر روند ارزشیابی آنها ندارد. تحلیل داده          
های آماری اسمیرنوف کولموگروف، تی مستقل, همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون(              انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون      

 انجام شد.
 

 هایافته
 21621های مراقبت ویژه،    آمده است. میانگین نمره استرس شغلی پرستاران بخش      1ها در جدول شماره های دموگرافیک نمونهویژگی

(. با توجه به توزیع     2بود )جدول شماره      11611با انحراف معیار      22611بود. میانگین نمره اضطراب کودکان،        11630با انحراف معیار    
بین متغیرها استفاده شد. ضریب همبستگی بین استرس شغلی              ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه           داده

 (.=16110Pو از نظر آماری معنی دار بود ) 16211پرستاران و اضطراب کودکان آنها 
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 های دموگرافیک پرستاران: ویژگی1جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های آماری استرس شغلی پرستاران و اضطراب کودکان آنها: شاخص2جدول شماره 

 
 
 
 

 بحث
های مراقبت ویژه در حد متوسط بود. مطالعات مختلفی بر روی            براساس نتایج این مطالعه، استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش          

های مختلف انجام گرفته است که نتایج برخی، مشابه و نتایج برخی دیگر متفاوت با نتایج مطالعه حاضر هستند.                        پرستاران بخش 
ای با عنوان بررسی وضعیت استرس شغلی و ارتباط آن با سالمت روان در پرستاران انجام دادند و                  ( مطالعه 2111حسینی و همکاران )   

کنندگان استرس متوسط و باالتر از متوسط داشتند.         درصد شرکت   1261در آن نتایج حاصل از بررسی استرس شغلی نشان داد که              
المللی ایمنی و سالمت کار      ( در مطالعه خود، استرس شغلی پرستاران را با استفاده از ابزار سازمان بین                1932گلشیری و همکاران )   

گزارش کردند که در حد متوسط و هم سو با یافته مطالعه حاضر است. دنیوی        2363با انحراف معیار  32691سنجیدند و میانگین آن را 
های نظامی تهران استرس بیشتر پرستاران را در حد متوسط          ای بر روی پرستاران یکی از بیمارستان      ( نیز در مطالعه   1931و همکاران )  

زا باشد و این، از دالیل توجیه نتایج مشابه و یکسان تواند استرسای است که میگزارش نمودند. ماهیت شغلی حرفه پرستاری به گونه
است؛ هر چند تمایل به مرکز و جوابگویی میانه یکی از دالیل دیگر است، اما باید به گفته آنان اعتماد کرد. برخی مطالعات استرس                          

ای که با هدف    ( در مطالعه  1931اند. نصیری زرین قبایی و همکاران )       شغلی پرستاران را کمتر یا بیشتر از حد متوسط گزارش نموده           

 تعداد )درصد( متغیر

  سن )سال(

 (23/9) 99   52تا  52

 (19/9) 30   25تا  53

 (1/9) 66 25بیشتر از 

  تحصیالت

 (12) 629   کارشناسی

 (61) 21   کارشناسی ارشد

  شیفت کاری

 (1) 3   صبح

 (3/9) 69   عصر

 (19/1) 621   در گردش

  پست سازمانی

 (1) 3   سرپرستار

 (39) 696   پرستار

  سابقه کار )سال(

 (19/9) 620   05کمتر از 

 (69) 26   55تا  05

 (2/1) 9   55بیشتر از 

  جنسیت کودک

 (15/1) 651   پسر

 (23/9) 99   دختر

 بیشینه کمینه میانگین )انحراف معیار( متغیر

 653 99 (69/31) 10/16 استرس شغلی

 655 96 (69/66) 11/59 اضطراب کودک
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های شهر ساری انجام دادند میانگین استرس        تعیین کیفیت زندگی و ارتباط آن با استرس شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان                
-( با هدف سنجش استرس شغلی پرستاران بیمارستان       1931ای که توسط بهرامی و همکاران )      شغلی پرستاران را باال گزراش. مطالعه     

( در یک   1902درصد پرستاران استرس شغلی طبیعی داشتند. پور قانع و همکاران )            3169های شهر کاشان انجام گرفت نشان داد که         
یو انجام دادند سطح استرس شغلی اکثر         سیهای سی مطالعه که با هدف تعیین سطح استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش                

های حاصل از پژوهش مرتقی قاسمی و        درصد( را پایین گزارش نمودند که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد. یافته               2161پرستاران ) 
درصد   21( با عنوان استرس شغلی پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان هم موید آن بود که میزان استرس                    1931همکاران ) 

( شرکت کرده بودند    1931درصد از پرستارانی که در مطالعه معصومی و همکاران )           12این پرستاران در حد زیاد است. همچنین، حدود  
درصد از    11ای انجام دادند که در آن، استرس شغلی حدود          ( در تبریز مطالعه   1903استرس شغلی شدید داشتند. رحمانی و همکاران )       

کند. پرستاران در حد زیاد گزارش شد. بخش محل کار پرستاران یکی از عواملی است که در سطح و شدت استرس تفاوت ایجاد می                        
کننده توانند توجیه تفاوت در تعداد نمونه و متدولوژی و هدف مطالعات هم متنوع بوده است و از نظر محقق، تمام این عوامل می                         

 های مطالعات ذکر شده باشند.ناهمسویی یافته
های مراقبت ویژه در حد متوسط رو به باال به دست آمد. در راستای این نتیجه،                 اضطراب کودکان از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش       

گیری و  ( در مطالعه خود درباره ارتباط سبک فرزندپروری زنان شاغل در مراکز درمانی با اضطراب، گوشه                 1931عباسی و همکاران )   
کند. هر چند که    دبستانی والدین شاغل را باال گزارش می      دبستانی انجام شد، مشکالت رفتاری فرزندان پیش      پرخاشگری کودکان پیش  

توان گفت نتیجه مطالعه    مشکالت رفتاری، متنوع هستند و محقق در مطالعه خود تنها اضطراب را مورد توجه قرار داده است، اما می                    
( در یک مطالعه با هدف تعیین رابطه بین تعارضات          1931اسدی شهر بابک و همکاران )     حاضر با یافته این مطالعه همخوانی دارد. بنی       

هاى نظامى و غیر نظامى به این نتیجه رسیدند که اضطراب           خانواده مادران شاغل و اضطراب کودکان و مقایسه آن در بیمارستان          -کار
های نظامی است. اشتغال والدین     های غیر نظامی باال و بیشتر از بیمارستان       خانواده در بیمارستان  -کودکان مادران دارای تعارضات کار    

کننده تواند توجیه هایی همچون شب می   به ویژه مادران، گذراندن ساعات کمتر با کودك، تنها گذاشتن آنها در سنین خاص و در زمان                 
 نتایج یکسان و باال بودن اضطراب کودکان باشد. 

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون، رابطه بین استرس شغلی و اضطراب کودکان از نظر آماری معنادار بود، بنابراین،                      
داری معنیط  تباگزارش دادند که ار   ( 1931)اسدی شهر بابک و همکاران      بنی گردد.فرضیه تحقیق )وجود رابطه بین دو متغیر( تایید می 

ای با عنوان   مطالعه( 2112. اقدم روشن )   د دارد جووسطح  1ن در   کادبی کواضطرت ا ختالالاشاغل با دران  مااده  خانو-رکات  ضاربین تعا
درصدشان دختر بودند گزارش داد       29کودك که     111بررسی رابطه اشتغال مادر و سالمت روانی کودکان انجام داد و پس از مطالعه                

شود و ارتقای رشد روانی کودك از طریق تعامل مادر با            که رابطه مادر و کودك سبب افزایش حمایت مادر در ارتباط با فرزندش می              
( در  1931تواند خود اثرمندی و رشد عاطفی را افزایش دهد و موجب کاهش پرخاشگری کودك شود. علی پور و همکاران )                کودك می

ساله به این نتیجه رسیدند که اشتغال  2-1شناختی و اشتغال مادران در اضطراب کودکان های جمعیتای با عنوان نقش ویژگیمطالعه

نغماچی و   .تواند بر روی اختالالت اضطرابی و به ویژه، فوبی اجتماعی کودکان تاثیرگذار باشد              مادران یکی از عواملی است که می       
ساله آنها در     12-1ای با عنوان ارتباط استرس شغلی مادران پرستار با مشکالت رفتاری فرزندان              نامهدر طرح پایان    (1931) همکاران

گرایی و مشکالت درون   های فسا گزارش کردند که بین سطح استرس شغلی مادران پرستار با مشکل اضطراب و افسردگی                بیمارستان
با ر  پرستادران  گی شغلی مادفرسورم  سندط  تبا( در بررسی ار   1909فرزندان آنها ارتباط مثبت وجود دارد. حکیم شوشتری و همکاران )           

رم، ین سندافاقد دران ماان ندزمقایسه با فردر گی شغلی دفرسودران دارای ماان ندزفرگزارش کردند که نها ن آکادکوری فتات رمشکال
 (2111فرون ) این یافته، همسو با نتایج پژوهش        شتند. داری دا معنیوت  اـی تفـکلزی و   اـسونبرزی،  اـست درون کالـمشه  میندر ز 

بزرگسال متاهل و     2211کار با اختالالت اضطرابی و موارد وابسته بر روی              -خانواده و خانواده    -است که به بررسی تعارضات کار      
داری بین اشتغال و اختالالت اضطرابی نشان داد. مطالعه ریچسبویک و             دارای یک فرزند پرداخت؛ یافته های پژوهش ارتباط معنی         

در زمینه  هشی وپژدهد. در   ( در هلند نیز نشان داد که اشتغال تمام وقت مادران بهداشت روانی خانواده را کاهش می                 2111همکاران ) 
دری گزارش شد که     یی مااجداب  ضطردری و ا   حساسیت مادك،  کو-دربستگی ماوامنیت ن، ا کادکودر  یی اجداب  ضطرابینی پیش

شاغل به دران  مان  کادکوع در   ین موضواکه د  شومیدك  یی کواجداب  ضطرامنجر به گذارد و   میثیر اتت وی   حساساابر در  مااب  ضطرا
 (.2111، بیلاینرروات و وهاکند )داالیر و وینراب به نقل از ی بروز میتررزبار طو
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تواند به عنوان یک    خانواده و دور بودن والدین از کودك می       -اشتغال والدین مخصوصا مادر، فرسودگی و استرس شغلی، تعارضات کار         
های زیادی از طول روز تنها هستند یا        بینی کننده اضطراب و اختالالت رفتاری کودکان باشد. فرزندانی که در زمان           عامل موثر و پیش   

کنند، احساس تعلق و امنیت کامل ندارند، و اغلب نیازهای آنها           شوند محبت مادری را درك نمی     به افرادی غیر از مادر خود سپرده می       
 تواند خود را به صورت اضطراب و اختالالت اضطرابی نشان دهد. گیرد که این تجربه میمورد غفلت قرار می

که ممکن است امکان تمرکز بر سئواالت را کم کرده باشد،             پرستاران اشاره   مشغله کاری به   توانمی حاضر پژوهش هایمحدودیت از
ها برای آنان   کنندگان قرار داده شود و اهمیت پاسخ       ولی تا حد امکان سعی شد وقت کافی برای تکمیل پرسشنامه در اختیار شرکت               

توضیح داده شد. محدودیت دیگر، خودارزیابی بودن ابزارها است که باید به گفته نمونه ها اعتماد کرد و خوانندگان در تفسیر و تعمیم                        
شود که فرد استرس    ها باید به این نکته توجه نمایند. همچنین، برخی از انواع شخصیتا )مانند شخصیت وسواسی( موجب می                   یافته

 بیشتری را تجربه کند و در این پژوهش نوع شخصیت پرستاران مشخص و کنترل نشد.
 

 گیری نتیجه
های یافته های پژوهش حاضر ضمن تایید و حمایت از سوال تحقیق نشان داد که بین استرس شغلی والدین پرستار شاغل در بخش                       

مراقبت ویژه با اضطراب کودکان آنها رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد، به این معنی که با افزایش استرس شغلی والدین پرستار،                          
یابد. این نتایج حاکی از آن است که استرس شغلی عالوه بر عوارض و اثرات مخرب و منفی که بر                     اضطراب کودکان آنها افزایش می    

تواند به طور مستقیم بر اعضای خانواده آنان و مخصوصا فرزندان اثر بگذارد و باعث            گذارد میکار، زندگی و وضعیت خود پرستاران می
های مدیریت پرستاری و حتی در سطح وزارت        گیریشناختی در آنان شود. این، یک نکته بسیار مهم در تصمیم           ایجاد مشکالت روان  

 بهداشت است. 
 

 تشکر تقدیر و 
است که در     1931نامه کارشناسی ارشد مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در سال              این مطالعه بخشی از پایان    

بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد انجام گردید. از تحصیالت تکمیلی دانشگاه و همکاری صمیمانه ریاست و مدیریت محترم                           
-های مراقبت ویژه که بدون همکاری آنها انجام این تحقیق ممکن نبود قدردانی می              بیمارستان، به ویژه رئیس و سرپرستاران بخش      

 شود. 
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Relationship between critical care nurses occupational stress and their 
child anxiety 
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Absrtact 
Aim. The aim of this study was to determine the relationship between critical care nurses’ occupational 
stress and their child anxiety in Shahid Rahimi Hospital in Khoramabad City, Iran, in 2017. 
Background. Work-family conflict is the source of stress that most people, especially nurses experience 
and its consequences can also affect family members.  
Method. This study is a cross-sectional analytical study in which all critical care nurses (n=150) in Shahid 
Rahimi Hospital in Khoramabad City, Iran, were recruited using census sampling method and based on 
inclusion criteria. To collect data, a demographic form, Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS)-Parent 
Version, and Nurses Stress Scale were used. Data analysis was conducted SPSS 19 using descriptive and 
inferential statistics.  
Findings. The average scores of nurses stress and child anxiety were 75.61±14.98 and 77.04±11.14, re-
spectively. Pearson Correlation Coefficient showed the relationship between critical care nurses job stress 
and child anxiety (p=0.008, r=0.214). 
Conclusion. Critical care nurses’ job stress increases the anxiety of their children. Therefore, providing 
some programs for reducing nurses’ job stress is recommended. 
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