
تحلیلی دانشکده پرستاري الیگودرز (مندیش)–نشریه پژوهشی 

1394بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان الهادي شهرستان شوشتر در سال 
2، معصومه صالحی کمبو4، مریم زمانی3اکرم همتی پور، 2، حکیمه محمدزاده1بیان صابري پور

ایران، شوشتر، دانشکده علوم پزشکی شوشترکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوي کارشناسی پرستاري،.1
ایران،دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشترگروه پرستاري، ،مربی.2
، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایرانکارشناس ارشد پرستاري.3
ایرانر، شوشتر ، دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی شوشت. دانشجوي کارشناسی تغذیه، کمیته تحقیقات4

1394زمستان پاییز و / 13و12مسلسل / 4و3/ شماره مششدوره 

ها قرار گرفته است. از آنجایی که پرستاران می، محور تمرکز بسیاري از سازمانمروزه کیفیت زندگی به عنوان یک بحث علازمینه و هدف:
باشند، باید از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل هنده خدمات به بیماران میارائه دترین گروه ممه

صورت گرفته است. 1394مؤثر  بر کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان الهادي شهرستان شوشتر در سال 
هاي مختلفشاغل در بخشبا مقطع کارشناسی پرستارپرسنل90ي به صورت سرشماري بر روییلتحلاین مطالعه توصیفی :هامواد و روش

پرسشنامه استاندارد کیفیت و الت دموگرافیک اابزار گردآوري اطالعات شامل: سوانجام شد.1394شهرستان شوشتر در سال الهاديبیمارستان 
انجام یافت.21نسخه SPSSتوسط نرم افزار ها تجزیه تحلیل دادهبود،(SF-36)زندگی 
ترین میانگین کیفیت زندگی در بیششرکت کردند. طی بررسی 34/33±88/6درصد) با میانگین سنی 6/85زن (77در این مطالعه ها: یافته

استخدامی نوع بخش، نوعبین ) بود. 77/57±51/38) و کمترین در بعد اختالل نقش در سالمت جسمی (72/71±93/27بعد عملکرد جسمی (
).>05/0Pداري یافت شد (و شیفت پرستاران با کیفیت زندگی کل ارتباط آماري معنا

هاي مناسبی توسط مدیران ریزيبرنامهرسد با توجه به وضعیت متوسط کیفیت کلی زندگی پرستاران به نظر مینتایج نشان دادگیري:نتیجه
ان با توجه به سن و دیگر عوامل هاي مناسبی جهت استخدام پرستارکیفیت زندگی پرستاران صورت گرفته، اما باید برنامهءپرستاري جهت ارتقا

گذار صورت پذیرد.تأثیر

، بیمارستانکیفیت زندگی، پرستارانهاي کلیدي:واژه

چکیده

دانشکده علوم پزشکی ، شوشتر، خوزستانمکاتبه: آدرس
hemtipour.a64@gmail.com:یکیالکترونپست
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و همکارانصابري پوربررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان الهادي شهرستان شوشتر

50 1394، پاییز و زمستان 4و3مندیش، دوره ششم، شماره 

مقدمه
ها به عنوان یک امروزه کیفیت زندگی کاري در بیمارستان
ها قرار گرفته و بحث علمی محور تمرکز بسیاري از سازمان

ارتقاي کیفیت زندگی کاري پرستاران یکی از عوامل مهم براي 
). 1اطمینان از پایداري سیستم بهداشتی معرفی شده است (

Hinchlifین نیازها و و همکارانش معتقدند: امروزه براي تعی
ارتقاء سطح سالمتی افراد تحت مراقبت، کیفیت زندگی آنها را 

). کیفیت زندگی بر اساس تعریف 2دهند (مورد بررسی قرار می
عبارت است از 1996سازمان بهداشت جهانی در سال 

پندارهاي فرد از وضعیت زندگی خود با توجه به فرهنگ و نظام 
عوامل گوناگونی چون ). 3کند (ارزشی که در آن زیست می

سن، بیماري، شغل و محیط اجتماعی برکیفیت زندگی تأثیر 
EdgarBaldwinبه نقل از Coleگذارند،می کیفیت &

داند و زندگی کاري را مجموعه شرایط واقعی کار در سازمان می
معتقد است کیفیت زندگی کاري بر یادگیري و سالمت کارکنان 

معتقد است ابعاد مختلفی King) همچنین، 4گذارد (میتأثیر
گذارند و این ابعاد شامل وضعیت کیفیت زندگی اثر میبر

). از عوامل بسیار 5روانی و شغلی است (اجتماعی،-اقتصادي
مهم اثرگذار بر سالمتی فرد، شغل اوست که از طریق در معرض 

ید قرار قرار دادن وي با عوامل مختلف، سالمتی فرد مورد تهد
بر کیفیت مؤثرشغل را یکی از عوامل Ferrel). 6گیرد (می

). برخی از مشاغل از طریق در معرض قرار 2داند (زندگی می
زا متعدد و مختلف فیزیکی، جسمی، دادن فرد با عوامل تنش

فرد را شناختی و اجتماعی بیش از سایر مشاغل سالمتیروان
). بسیاري از مطالعات نشان 6(دهندمورد تهدید قرار می

دهد که پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان از می
بیان Siuو Oilin). 7برند (استرس ناشی از کار رنج می

کنند که با توجه به تحقیقات گذشته سه عامل بر استرس می
دارد که عبارتند از کار، محیط و رفاه که این تأثیرپرستاران 
باشند. علیا نشان داد که کدیگر در ارتباط متقابل میعوامل با ی

بین میزان استرس و کیفیت زندگی رابطه معکوس وجود دارد 
دارد استرس شغلی و فرسودگی اظهار میKillian). 8و2(

منفی مهمی روي کیفیت زندگی پرستاران دارد تأثیرشغلی 
)9-11 .(Lambertکشور 17کند که پرستاران در عنوان می

). 12کنند (سترس شغلی را در سطوح باالیی تجربه میا
هايو همکاران در طی سالMarti) 2006همچنین در سال (

هاي فراوانی در زمینه کیفیت پژوهش2006تا 1998
زندگی کاري پرستاران انجام دادند که نتایج آنها نشان داد 
کیفیت زندگی کاري پرستاران با متغیرهایی مانند عملکرد و 

). مطالعه درگاهی و همکاران 1عهد سازمانی ارتباط دارد (ت
درصد پرستاران از کیفیت 5/74) بیانگر آن است که 85-86(

زندگی کاري خود ناراضی هستند که بیشترین میزان نارضایتی 
و Ozden). 13در ارتباط با نیازهاي اولیه زندگی بوده است (

زگاري با مشکالت نویسند پرستاران فاقد منابع ساهمکاران می
). 14مانند تفریح، مراقبت از خود، و حمایت اجتماعی هستند (

و همکاران Organاي که توسط در مطالعه2005در سال 
دهنده نامطلوب بودن کیفیت زندگی انجام گرفت نتایج نشان

). عوامل متعددي از جمله کمبود نیروي کار 13پرستاران بود (
عنوان Romanگذار است. تأثیربر کیفیت زندگی پرستاران 

تا 2020هاي کمبود نیروي پرستار در سالتأثیرکند که می
به بیشترین حد خود خواهد رسید. به طوري که انتظار 2015

پست براي پرستاران 400000حدود 2020رود تا سال می
خالی باشد. ناگفته پیداست که کمبود نیروي پرستاري منجر به 

هاي طوالنی کاري در حرفه پرستاري اعتحجم باالي کار و س
تأثیرخواهد شد که این عوامل همه بر کیفیت زندگی پرستاران 

). پرستاران در واقع طیف وسیعی از 5نامطلوب خواهد گذاشت (
) که با 15دهند (پرسنل بهداشتی، درمانی را تشکیل می

پذیرش همزمان چندین نقش در محیط خانواده و اجتماع در 
هاي جسمی و عاطفی که طی کار روزمره می کشمکشکنار تما

خوابی و ... ناشی از حرفه با آن مواجه اند، به نوعی خستگی، بی
). 16بینند (گذار میتأثیرخود را در تمامی ابعاد زندگی خویش، 

عوامل تأثیردرصد پرستاران را به طور مرتب تحت 93جنتی 
تواند روابط داند که این مسئله میزاي محیط کار میتنش

قرار داده و نیز پیشگویی تأثیردوستانه و خانوادگی آنان را تحت 
). از آن 17قوي از اختالالت خلقی را در پرستاران مطرح نماید (

جایی که پرستاران گروهی از اعضاي تیم بهداشتی درمانی 
هستند که همه تالششان جهت ارتقاي کیفیت مراقبت از 

ها بهبود کیفیت زندگی ف آنترین هدبیماران است و مهم
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صابري پور و همکارانکیفیت زندگی پرستاران بیمارستان الهادي شهرستان شوشتربررسی عوامل مؤثر بر

1394، پاییز و زمستان 4و3مندیش، دوره ششم، شماره  51

شود، اي که کمتر به آن پرداخته میبیماران است و مساله
). مطالعات انجام شده در 18هاست (کیفیت زندگی خود آن

ایران کیفیت زندگی پرستاران را در حد متوسط گزارش نموده 
). اما از میان مطالعات مشابه در این زمینه، از جمله 12است (
)، عالف 19شده توسط عصاررودي و همکاران (انجام مطالعه

) و انصاري 20)، یزدي مقدم و همکاران (8جوادي و همکاران  (
) نشان داد پرستاران از کیفیت زندگی مطلوبی 12و همکاران (

برخوردار نیستند. با این حال نتایج مطالعه انجام شده توسط 
) روي کیفیت زندگی 1385فالحی خشکناب و همکاران (

پزشکی نشان داد اکثر هاي رواناران شاغل در بخشپرست
). با توجه 2اند (پرستاران از کیفیت زندگی خوب برخوردار بوده

ریزي صحیح در به اهمیت موضوع باید طی برنامه
هاي کالن در جهت رفع و بهبود مشکالت گذاريسیاست

شوند گام جسمی و روحی که پرستاران با آن مواجه می
ا توجه به مطالعات انجام شده، این مطالعه با هدف برداشت. لذا ب

گذار بر کیفیت زندگی پرستاران شاغل در  تأثیربررسی عوامل 
انجام شده 1394بیمارستان الهادي شهرستان شوشتر در سال 

است. 

بررسیروش 
باشد که به تحلیلی از نوع مقطعی می- توصیفیاین مطالعه

و یک با مقطع کارشناسیپرستار 90صورت سرشماري بر روي 
هاي بیمارستان الهادي که در بخشسال سابقه کار بالینی

هاي ویژه نوزادان، نوزادان، زایشگاه، اتاق عمل، تبمراق(شامل
. ابزارهاي شوشتر انجام شد) شهرستاناورژانسمادران و 

ها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک (سن، گردآوري داده
هاي کاري، عیت تاهل، وضعیت شیفتبخش، سابقه کاري، وض

کیفیت زندگینوع استخدامی و ...) و پرسشنامه استاندارد 
)SF-36 ،پرسشنامه کیفیت زندگی توسط سازمان ) بوده است

بین المللی کیفیت زندگی طراحی شده است که شامل هشت 
حیطه (عملکرد جسمی، محدودیت در ایفاي نقش جسمی، 

احساسی و هیجانی، انرژي ، نشاط و محدودیت در ایفاي نقش 
سرزندگی، سالمت روانی، عملکرد اجتماعی، درد جسمی و 

پایایی و روایی این ابزار در مطالعات .باشدسالمت عمومی) می

).  8، 22و21(متعددي مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است 
مطابق پروتکل پرسشنامه، ابتدا سؤاالت مربوط به هر حیطه 

د و سپس به هر سؤال مطابق پروتکل نمره بین تفکیک گردی
تعلق گرفت، امتیازات مربوط به هر حیطه با 100صفر تا 

همدیگر جمع شده و میانگین آنها که به شکل درصد بیان 
دهند. براي زان سالمتی در آن بعد را نشان میمیشدند،

محاسبه نمره کل پرسشنامه نیز میانگین اعداد بدست آمده از 
باشد به عنوان نمره می100صفر تا که عددي بین هر حیطه 

گردد. همچنین کیفیت زندگی به کل کیفیت زندگی منظور می
کیفیت زندگی ،بیشتر)و75سه طبقه کیفیت زندگی باال (نمره 

) طبقه بندي شدند50و  نمره پایین زیر () 74تا50متوسط (
ه . در شروع کار پژوهشگر پس از کسب مجوز از دانشکد)20(

هاي محل خدمت علوم پزشکی شوشتر با مراجعه به بخش
به صورت کامال محرمانه و با پرستاران، با توضیح هدف پژوهش، 

گردآوري پرستاران داده هارا با کمک ابزارکامل رضایت 
ها از ود. به منظور تجزیه و تحلیل دادهاطالعات جمع آوري نم

هاي ، آمار توصیفی و آزمون21نسخه SPSSنرم افزار 
پیرسون و ضریب همبستگی ANOVA، ستنباطی تی مستقلا

استفاده شد.

هایافته
هاي مختلف پرستار شاغل در بخش120در این مطالعه از 

پرستار  وارد مطالعه شدند. بقیه پرسنل 90بیمارستان الهادي 
توجه به و با به دلیل عدم همکاري جهت پرکردن پرسشنامه

77که  پرستار 90از مطالعه حذف شدند. از این معیار ورود
با میانگین مرد)درصد4/14نفر (13) زن و درصد6/85نفر (

) شرکت کردند. اکثریت پرستاران با 34/33±88/6سنی (
هل بودند، میانگین سابقه کار پرستاران در ) متأدرصد4/74(

بیشتر پرستاران به ) بود.  08/8±57/6( هاي مختلفبخش
(جدول کردند) کار میدرصد2/72(صورت شیفت در گردش

).  1شماره
طی بررسی میانگین کیفیت زندگی پرستاران در بعد 

کهبود درصد64/61و در بعد روانیدرصد15/62جسمی 
د باشنکیفیت زندگی در هر دو بعد در محدوده متوسط می
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و همکارانصابري پوربررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان الهادي شهرستان شوشتر

52 1394، پاییز و زمستان 4و3مندیش، دوره ششم، شماره 

)، بیشترین میانگین کیفیت زندگی در بعد 2(جدول شماره
) و کمترین در بعد اختالل 72/71±93/27کار کرد جسمی (

بین کیفیت ) بود.77/57±51/38نقش در سالمت جسمی (
زندگی کل پرستاران با نوع شیفت، نوع استخدامی و نوع بخش 

).  همچنین p>05/0(ي آماري معنی داري یافت شدطهراب
هل، سطح کل زندگی  با نوع جنس و وضعیت تأبین کیفیت

دن بیماري مزمن رابطه تحصیالت همسر، شغل همسر و دارا بو
). 1و3) (جدول شماره p<05/0داري یافت نشد (آماري معنی

پیرسون بین کیفیت کلی ضریب همبستگیبا استفاده از آزمون 
) و سابقه -=005/0p=()295/0r(زندگی پرستاران و سن

) ارتباط آماري معکوس و =10/0p=()269/0-rکاري (
داري یافت شد.معنی

**T.test*Anovaبا کیفیت زندگی کلها) و ارتباط متغیرN=90(پرستارانمتغیر هاي دموگرافیک - 1جدول شماره 

هاي هشت گانهمطالعه در مقیاسمورد میانگین نمره کیفیت زندگی پرستاران -2جدول شماره

N(%)P-valueمتغییر

684/0*23)6/25(مجردهلوضعیت تأ 67)4/74(متاهل

77)6/85(مونثجنس
*245/0 13)4/14(مذکر

تحصیالت 
همسر

5)6/5(زیر دیپلم
**198/0 27)0/30(دیپلم

27)0/30(لیسانس
8) 9/8(فوق لیسانس

شغل همسر

9)0/10(بیکار

**619/0
37)1/41(کارمند
3)3/3(کارگر

1)1/1(بازنشسته
19)1/21(آزاد

بیماري مزمن
8) 0/10(دارد

*137/0
81)0/90(ندارد

انحراف معیارمیانگینابعاد کیفیت زندگی
72/7193/27یعملکرد جسم

77/5751/38محدودیت ایفاي نقش به دلیل جسمانی
73/6180/27درد بدنی

64/6196/22سالمت عمومی
83/6287/21بهزیستی هیجانی
19/6224عملکرد اجتماعی

29/6082/41بخاطر سالمت هیجانیاختالل نقش 
50/6033/22انرژي و خستگی

15/6297/23کیفیت زندگی کل در بعد جسمانی
64/6149/22کیفیت زندگی کل در بعد روانی

10/6220/21کیفیت زندگی کلی
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پرستاران بیمارستان الهادي شهرستان شوشتربررسی ارتباط بخش ، شیفت و استخدامی با کیفیت زندگی کلی -3جدول شماره 

)%(Nکیفیت زندگیمولفه
P-value ضعیفمتوسطخوب

بخش

)5/6(2)5/34(10)7/6(2نوزادان

008/0

)1/16(5)3/10(3)7/26(8زایشگاه
)9/12(4)2/17(5)3/13(4مادران
)7/9(3)9/6(2)0/20(6جراحی

)3/32(10)9/6(2)7/6(2مراقبت ویژه نوزادان
)00(0)3/10(3)0/10(3اتاق عمل
)6/22(7)8/13(4)7/16(5اورژانس

شیفت هاي 
نوبت کاري

)7/9(3)8/13(4)0/30(9صبح کار

007/0
)9/12(4)00(0)3/3(1عصرکار
)9/12(4)00(0)00(0شب کار

)5/64(20)2/86(25)7/66(20درگردش

وضعیت 
استخدامی

)5/6(2)8/13(4)0/40(12طرحی

035/0
)5/35(11)9/37(11)0/20(6پیمانی

)4/19(6)1/24(7)0/20(6پیمان کاري
)7/38(12)1/24(7)0/20(6رسمی

بحث و نتیجه گیري
کیفیت زندگی ي پژوهش حاضر نشان داد هر چندهایافته

این اما ، استپرستاران در بعد روانی نسبت به بعد جسمی کمتر 
کاهش چشمگیر نبوده و میانگین کیفیت زندگی پرستاران 
شرکت کننده در این مطالعه، در دو بعد جسمی و روانی تفاوت 

ها با نتایج افتهمتوسط بود. این یمعناداري نداشته و در محدوده
و 20و 21بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه همسو بود (

). با این حال نتایج تحقیق انجام شده توسط فالحی 8و 12و19
) روي کیفیت زندگی پرستاران 1385(خشکناب و همکاران

هاي روان پزشکی نشان داد اکثر پرستاران از شاغل در بخش
). شاید علت این تفاوت 2(دندکیفیت زندگی خوب برخوردار بو

چرا که در مطالعه د. ابزار متفاوت باشها، استفاده ازدر یافته
فالحی خشکناب و همکاران جهت بررسی کیفیت زندگی 

استفاده شده بود. عالوهساختهپرستاران از پرسشنامه محقق
تواند دلیلی بر تفاوت متفاوت بودن جامعه پژوهش نیز میاینبر

باشد، زیرا در مطالعه فالحی خشکناب و همکاران تنها ها یافته
هاي روانپزشکی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخش

سنجیده شده بود. از سوي دیگر در پژوهش سالمی و 
-WHOQOL) که با استفاده از پرسشنامه 1389همکاران(

BREFهاي مختلف روي کیفیت زندگی پرستاران در بخش
اگون ایران انجام شد، پرستاران شاغل در بیمارستانی و نقاط گون

تر از هاي روانپزشکی کیفیت زندگی خود را پایینبخش
). بنابراین به 5(ها ارزیابی کردندپرستاران شاغل در سایر بخش

تري در مؤثرهاي اندازه گیري عامل نظر می رسد تفاوت در ابزار
کسب شده توسط فالحی خشکناب و همکاران حصول نتیجه

د. باش
) ، انصاري و 2(ي فالحی خشکناب و همکاراننتایج مطالعه

مبنی بر بیشترین )24()، غالمی و همکاران12(همکاران
هاي میانگین کیفیت زندگی در بعد عملکرد جسمی با یافته

که ايحاضر همسو بوده است. با توجه به اینکه مطالعهمطالعه
کیفیت زندگی شغل همسر برسطح تحصیالت  و تأثیردر آن 

پرستاران بررسی شده باشد یافت نشد، لذا امکان مقایسه با 
با کیفیت یتمطالعات مشابه نبود. از نظر عدم ارتباط بین جنس

هاي صورت گرفته توسط انصاري و همکارانزندگی، پژوهش
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و)5(سالمی و همکاران،)8عالف جوادي و همکاران (،)12(
. در به نتایج مشابهی رسیدند) نیز 20(عصاررودي و همکاران 

تبیین این یافته برخی محققان  علت احتمالی را تشابه عوامل 
). 12بر کیفیت زندگی در هر دو جنس ذکر می کنند (مؤثر

کیفیت عالف جوادي و همکاران در پژوهش خود به مقایسه
هاي داخلی جراحی و در بخشزندگی پرستاران شاغل 

نتایج نشان داد پرستاران آي سی هاي ویژه پرداختند،مراقبت
ها یو کیفیت زندگی باالتري نسبت به پرستاران سایر بخش

قدم و همکاران نیز، پرستاران ي یزدي م). در مطالعه8داشتند (
هاي دیالیز  و آي سی یو به ترتیب کمترین و بیشترین بخش

ها که ). این یافته20نمره کیفیت زندگی را کسب نمودند (
تاران بخش محل اشتغال بر کیفیت زندگی پرسأثیرتحاکی از 

ي حاضر کیفیت باشد. در مطالعهبود با پژوهش حاضر همسو می
ي ویژه هاهاي مراقبتزندگی بیشتر پرستاران  شاغل در بخش

طورکلی باید ه تري داشتند، بنوزادان کیفیت زندگی ضعیف
که استرس و سختی کار یک بخش خاص، گفت با توجه به آن

وسیله بسیاري از مسائل ه در شهرهاي مختلف متفاوت بوده و ب
از جمله تنوع موارد بستري شده، کمبود نیرو، ساعات اضافه کار 

قرار تأثیر). تحت 21(سئول بخشاجباري، برخورد خوب م
گیرد، اظهار نظر و تحلیل در خصوص ارتباط بین نوع بخش می

امل دخیل درست و کیفیت زندگی بدون در نظر گرفتن سایر عو
رسد.نظر نمیه ب

مطالعات انجام شده توسط عالف جوادي و همکاران، فالحی 
ارتباط ان، رضاخانی مقدم و همکارانخشکناب و همکار

). 8(معناداري بین وضعیت تاهل و کیفیت زندگی نشان نداد
و Organباشد. ولی در مطالعه که با مطالعه حاضر همسو می

هل با کیفیت زندگی أت تکاران، وضعیهمکاران، انصاري و هم
توان علت احتمالی تفاوت را میپرستاران در ارتباط بود.

هل از متغیرهایی همچون نژاد، فرهنگ و أپذیري وضعیت تتأثیر
به تبع آن بازخوردهاي اجتماعی گوناگون ذکر نمود. در مطالعه 
حاضر بین شیفت کاري و  سابقه کار با کیفیت زندگی پرستاران 

فت شد که همراستا با ارتباط آماري معکوس و معنی داري یا
) بود. در 25، 5،12،24هاي انجام شده توسط (نتایج پژوهش

توان گفت پژوهشگران طی تحقیقات ها میتبیین این یافته

شبکاري ا مختلف دریافته اند که شیفت کاري گردشی و خصوص
اختالل در با تغییر در عادات بیولوژیک از جمله غذا خوردن،

الگو و کیفیت خواب و نیز ایجاد مشکالت خانوادگی و اجتماعی 
که ). ضمن  این5بیشتر در کاهش کیفیت زندگی نقش دارد (

هاي پراسترس در یش سابقه و مدت زمان کار در محیطافزا
کیفیت زندگی فرد کاهش ظرفیت روحی روانی و بعد جسمی 

).21ثر است (ؤم
)، 20،19،25،26عات انجام شده (همچنین نتایج اکثر مطال

نشان داد که بین سن افراد مورد مطالعه و نمره کیفیت زندگی 
که با نتایج مطالعه حاضر ارتباط معنادار آماري وجود دارد 

باشد. از طرفی این یافته با نتایج حاصل از مطالعه همسو می
یزدي مقدم و همکاران که نشان داد سن ارتباطی با کیفیت 

ین تضاد با باشد، شاید علت ا). در تضاد می20(نداردزندگی 
هاي محیطی در ارتباط باشد. نتایج عواملی از جمله تفاوت

مطالعه حاضر نشان داد بین نوع استخدامی افراد مورد مطالعه و 
ارد که با نمره کیفیت زندگی ارتباط آماري معنا دار وجود د

باشد همسو مینجام گرفته در این زمینههاي انتایج پژوهش
). علت این مسئله بدین صورت قابل توجیه می باشد 25و 24(

که پرستارانی که استخدام رسمی و پیمانی هستند، موقعیت و 
ي شغلی بهتري براي خود متصور بوده، رضایت بیشتر آینده

نسبت به حقوق و مزایاي خود داشته و در نتیجه از کیفیت 
ز طرفی نتایج این مطالعه با زندگی باالتري برخوردار هستند. ا

ژوهش سالمی و همکاران در تضاد یافته هاي حاصل از پ
بودن محیط و زمان که علت این اختالف متفاوت ،)5باشد (می

توان به ن پژهش میهاي ایباشد. از محدودیتانجام پژوهش می
مورد هاي بیمارستانیتنوع کم بخشکوچک بودن حجم نمونه،

هاي دموگرافیک مورد مطالعه اشاره دن متغیرمطالعه و جامع نبو
کرد.

نتایج این پژوهش نشان داد که نوع بخش، نوع شیفت، نوع 
استخدامی،  سن و سابقه کار با  کیفیت زندگی پرستاران در 
ارتباط است. با توجه به اینکه عملکرد و تعالی هر نهاد و 

ثر و عملکرد درستؤمانی در گرو انگیزه کافی، تالش مساز
رسد توجه به بهبود ل آن  سازمان است. لذا به نظر میپرسن

درمان، پرسنل کادر زندگی پرستاران به عنوان بیشترینکیفیت 
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هداشتی درمانی،  ي خدمات بجهت ارتقاء کیفیت ارائهدر
رسد. بنابراین یافته هاي مطالعه حاضر ضمن ضروري به نظر می

هاي تجربی در آینده به جاد اطالعات پایه براي انجام روشای
منظور افزایش کیفیت زندگی پرستاران، می تواند با کمک به 

در تعیین عوامل ضروري مسئوالن خدمات بهداشتی درمانی 
، در بهبود کیفیت زندگی پرستاران و به تبع آن قابل اصالح

ثر باشد.ؤمانی مبهبود ارائه خدمات بهداشتی در

تشکر و قدردانی
دریغ هاي بیدانند از مساعدتزم میمحققین بر خود ال

معاونت آموزشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم
بیمارستان الهادي  که با  پزشکی شوشتر و پرستاران شاغل در 

همکاري و حمایت هاي معنوي خود، ما را در انجام این مطالعه 
یاري نموده اند کمال تشکر را داشته باشند.
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Abstract

Background & Aim: Nowadays, many organizations concentrate on the quality of life as a
scientific subject. Since the most important Group offers services to patients that are nurses they
must enjoy a good life, Therefore, the present study aimed to determine quality of life and its related
factors in nurses of Al Hadi hospital of Shushtar city in 2015
Material & Methods: This descriptive & analytical study was conducted on 90 graduated nurses
who were working in different wards of Shushtar Al Hadi hospital in 2015 by census sampling
method.
Data collection tools included demographic questionnaire and quality of life questionnaire (SF-36),
the analysis of the data was performed using SPSS version 21.
Results: In this study, 77 women (85.6%) with a mean age of 33.34± 6.88 participated. During the
study, the highest quality of life was in physical function dimension (71.72±27.93) and lowest was
in the role of physical health problems dimension (57.77±38.51), respectively. A significant
correlation was found between the kind of units, employment and nursing shifts and quality of life
(P <0.05).
Conclusion: The results revealed that regard to the average state of overall quality of life, it seems
that appropriate programs have been conducted by nursing managers to improving nurse's quality
of life, but there must be other programs considered to employing nurses based on the age and
other factors.
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