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 چکيده
 خانواده كارایی با كار محل بخش و روز و شب كاری نوبت تعاملی رابطه بررسی پژوهش این هدف

 پرستاران پژوهش آماری جامعه .باشدمی تهران شهر آموزشی هایبیمارستان پرستاران

 شامل پژوهش نهنمو. بودند تهران شهر آموزشی های بیمارستان اطفال و I.C.U، C.C.Uهایبخش

. شدند انتخاب ایخوشه روش به و كردندمی روزكار و شب نوبت دو در كه بود پرستاران از نفر 202

 بررسی برای. شد استفاده(   FAD) خانواده سنجش ابزار پرسشنامه از خانواده كارایی سنجش برای

 تجمعی، فراوانی ی،فراوان درصد فراوانی،) توصیفی آماری هایازروش شده آوریجمع هایداده

 داد نشان تایج. شد استفاده( راهه دو واریانس تحلیل)آماراستنباطی و( استاندارد انحراف و میانگین

 ..است ترپایین كنند می كار C.C.U بخش در كاركه شب پرستاران خانواده كارایی
 

 پرستاران خانواده، كارایی بخش، كاری، نوبت :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 یهانقش خود یاعضا یاز قواعد و اصول را ابداع و برا یامجموعه ینظام اجتماع نیا ؛است یعیو طب ینظام اجتماع كیخانواده 

 .است قدرت برخوردار ساخت نظامدار كیخانواده از كندیم نییتع یمتنوع

خانواده . گرددوه یكایك اعضای خود میاز كاركرد سالم سوای بقای خود در قالب یك نظام، موجب شكوفایی توان بالق برخوردار خانواده

و نیازهای بعضا متعارض  تواند میان نیازهای خود در قالب یك واحد خانوادگی و عالیق شخصی تمامی اعضای خود تعادل برقراركندمی

 همیاری، همكاری، به عشق، محبت، نیاز سایه بلكه در كنندندگی نمی انزواز خانواده دری اعضا [31]. را برآورده سازد اعضای خود

ای خانواده جوهره (.3991شوند به یكدیگر همبستگی دارند) رایسپذیری و سایر نیازهای غیر ملموس كه توسط خانواده برآورده میجامعه

دهی زنده و در حال تغییر است كه با استفاده از اعضای خویش و در جریان ارتباط دایمی، تعاملی و طرحدار با یكدیگر یك كل را سامان

های مرتبط را به دنبال خواهد ها ناگزیر تغییر در سایر مؤلفهیابد، تغییر هر یك از مؤلفهكند و در طول زمان و مكان گسترش میمی

صرف نظر از تعاملی كه در درون خانواده، اعضای آن با هم دارند در ارتباط با بیرون از نهاد خانواده نیز این تعامالت  (.3991داشت)بالچ،

رار است، چراكه جریان رشد و تحول اعضای خانواده نیز به لحاظ آموزش و تحصیالت و كار و سایر موارد در تبادل با سایر نهادهای جامعه برق

 .[2]كندو خود جامعه موجودیت پیدا می
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پاوه، ایران نور، یامهسته مشاوره آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه پ یردب
 رانیپاوه، ا ،یكاربرد یدانشگاه علمآموزش و پرورش و مدرس  ریدب 2
 

 نویسنده مسئول:نام 

 فروتن امينی

 

 و ينوبت کار ،یرابطه استرس شغل یبررستحليل و 

 خانواده پرستاران  ییبخش محل کار با کارا
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 تیمشغول التیتحصشدن به اتمام  كینزد شودوبایشروع م التیبا تحص ردكهیگیقرار م یاچرخه كیخانواده در یهركدام ازاعضا

 پیفل یوی)د یمسائل شغل ریدرگ گر،یمسائل خانواده است و از طرف د ریطرف درگ كیعضو شاغل خانواده از  .شودیآغاز م زین یشغل

 یوخانوادگ یدر هر دوجنبه شغل یوربازده و بهره نیو حصول باالتر یسالم خانوادگ یداشتن زندگ راد،اف یحفظ تعادل در سازگار (.3999

 نیمطرح است كه در تأم یخانوادگ یاز اركان زندگ یكی. شغل به عنوان گذارندیافراد اثر م یزندگ تیفیهستند كه برك یمهم یهاخصشا

 یدگیچیپ لیانجام شغل است كه امروزه به دل یهااز روش یكی یاست. نوبت كار ذارگ ریثأخانواده ت یاعضا یماد ریو غ یماد یازهاین

است كه از  یاز جمله مشاغل یبه ارائه خدمات تمام وقت و معمول شده است. شغل پرستار ازیشدن كارها و ن یصو تخص یاجتماع یزندگ

دوستان،  ،یخانوادگ یفرد نوبت كار را از زندگ تواندیدر روز م دنیاجبار به كاركردن در شب و خواب .كندیم یرویپ یبرنامه نوبت كار

ساعات كاروخصوصاً كاركردن در  یوجدول زمان بند یجدا كند برنامه نوبت كار یمات اجتماعمعمول و شركت درمراس ییزناشو یرابطه

 یروان -یستیز یمنف یامدهایتواند بالقوه پیم یداریب -اختالل در چرخه خواب جادیو ا كیولوژیزیف ینوبت شب به علت بر هم زدن هماهنگ

در تمام  یو اضطراب، عدم اعتماد به همكاران، اختالل در روابط فرد وبیمع یهاچرخه رینظ ،ژهیو یهاتیداشته باشد. موقع یو اجتماع

را  یمشكالت نوبت كار یمداوم ابزار و تكنولوژ رییو تغ یفقدان منابع مال ،یادار یكاغذ باز( 3999لدیمانست) یسطوح سلسله مراتب سازمان

با استرس  یمیداشته اند كه حجم كار رابطه معنادار و مستق انی( ب2031گو و همكاران) ایاجی(. ج3999چاپمن و جان  )كندیم دیتشد

قرار دارد.  مارستانیب طیشرا ریپرستاران عموما تحت تاث یداشته اند كه استرس شغل انیب زین [39]سو) وانی انگیپرستاران دارد. ش یشغل

پرستاران با  یفشرده و استرس شغل یفتهایاز ش یشكار، فشار نا طیسخت مح طیداشته اند كه شرا انیب [31]و همكاران یماتسوزاك ویكاس

رابطه  مارستانیسخت كار ب طیو شرا یدشته اند كه استرس شغل انی( ب2032و همكاران) یگاند المایرابطه داشته است. سا یائسگی

 ینوبت كار سهیدر مقا شبانه یكند كه نوبت كار نییپژوهش در صدد است كه تب نیبا عملكرد خانواده پرستاران داشته است. ا یوسمعك

 شهر تهران دارد؟ یعموم یهامارستانیاطفال ب و C.C.U،I.C.U یپرستاران بخش هابر عملكرد خانواده یراتیروزانه چه تأث

  
 

 روش

 يريروش نمونه گ و نمونه ،يجامعه آمار

باشندكه تحت یتهران م هرش یآموزش یهامارستانیاطفال ب و C.C.U،I.C.U  یپژوهش پرستاران بخش ها نیا یجامعه آمار

 ینفرازپرستاران بخش ها 202نمونه پژوهش شامل هستند. تیمشغول فعال رانیا و یبهشت دیشه تهران، یعلوم پزشك یهانظردانشگاه

C.C.U، I.C.Uدر رشته  یمدرك كارشناس یهستند: دارا  ریز یهایژگیو یانتخاب و دارا یباشندكه به روش خوشه ا یاطفال م و

پژوهش انجام  نیكه ا یدر زمان كنند. یكار نم یبه صورت چرخش گذرد،یسال از ازدواج آنها م كیكرده و حداقل  باشند،ازدواجیم یپرستار

طول شبانه روز  در گریبه عبارت د به كارند. مشغول روزنوبت  فقط در گریوگروه د كنند یازآنها فقط در نوبت شب كارم یگرفته است گروه

پژوهش از نظر جمع  نیا .ردیگیها انجام مدر همان بخش و هامارستانیهم فقط در همان ب یكار فتیش نیكنند و ایكار م فتیش كیفقط 

 تعداد خدمت، سنوات ت،یجنس محل كار، بخش ،یكار فتیپژوهش براساس ش نیاست نمونه ا یشیمایپژوهش پ كیاطالعات  یآور

  شدند. یفرزندان همتاساز
 

  ابزارسنجش

مدل  كیشده است.مدل مك مستر نی(تدو3990مك مستر) یخانواده بنا برالگو ییكارا دنیسنج ی( براFAD)خانواده ابزار سنجش

شامل حل  كندكهیخانواده رامشخص م یینموده وشش بعدازكارا نیخانواده را مع یو تعامل ی،شغل یساختار اتیاست و خصوص یرفتار

 یخانواده م یهفتم مربوط به عملكردكل اسیخرده مق كیرفتاروبه عالوه  ،كنترلیعاطف یختگی،آم یعاطف یمشكل،ارتباط،نقشها،همراه

ال ؤبه هرس بوده و یالؤس 90،(FAD)اجرا شود.پرسشنامه  یفرد ای یتواندبه صورت گروه یاست وم یكاغذ_پرسشنامه ازنوع مداد نیباشندا

حداكثرنمره آزمون  نمره. 1نمره . مخالف  2نمره . موافق  3 موافق كامال است: لشك نیبه ا ی. نحوه نمره گذارردیگیتعلق م3-2 نیب یانمره

 خانواده است. ینشانه كارآمد نییو نمره پا ینمره. نمره باال نشانه ناكارآمد2نمره است كامال مخالف  90وحداقل  220
 

 ها   افتهی

شب درجداول  فتیش و روز فتیش پژوهش باتوجه به بخش محل خدمت، نیدرا یابیارز مورد یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص

 . ه شده استیارا (1،2،3)
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 هاآن در بخش يهااسيمقخردهخانواده و  ییکارا یفيتوص يهاشاخص:  1جدول 
 C.C.U I.C.U اطفال 

 هاشاخص              
 متغیرها

 میانگین
 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 انحراف
 استاندارد

 میانگین
 انحراف

 استاندارد

 2/31 99/313 99/39 93/329 21/39 02/311 خانوادهكارایی 
 09/2 11/30 19/2 22/33 99/2 29/32 حل مشكل

 19/2 11/32 92/2 92/32 21/2 32/31 ارتباط
 13/2 91/23 11/1 23/20 19/1 12/23 نقشها

 93/2 92/31 93/2 21/39 91/2 91/39 همراهی عاطفی
 11/2 92/20 32/1 19/39 31/2 93/23 آمیختگی عاطفی

 99/1 93/20 1/2 11/23 22/2 93/22 كنترل رفتار
 19/1 21 91/2 11/29 23/2 33/29 عملكر كلی

 

بخش  وI.C.U (932/329=M )بخش ، C.C.U(02/311=M) خانواده پرستاران در بخش  ییكارا نیانگیبا توجه به جدول، م

 .است( M=99/313)اطفال

 روز فتيسه گانه ش يهاآن در بخش يهااسيمقده و خرده خانوا ییکارا یفيتوص يهاشاخص:  2جدول 
 C.C.U I.C.U اطفال 

 ها                                                                   شاخص        
 متغیرها

 میانگین
 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 انحراف
 استاندارد

 میانگین
 انحراف

 استاندارد
 9/39 99/312 2/23 12/329 9/31 92/312 كارایی خانواده

 92/3 11/30 11/2 11/33 11/2 11/33 حل مشكل
 19/2 92/32 99/2 93/32 11/2 39/31 ارتباط
 22/2 91/23 21/1 93/39 92/1 13/20 نقشها

 11/2 91/31 21/2 39 29/1 99/39 همراهی عاطفی
 29/1 11/20 01/1 19/39 92/1 11/20 آمیختگی عاطفی

 19/2 22/20 39/1 29/20 99/2 19/22 رفتاركنترل 
 91/1 12/29 19/1 13/21 19/2 22/21 عملكرد كلی

 

 ICU (12/329=M) ، در بخشC.C.U (92/312=M) بخش در روز فتیخانواده پرستاران ش ییكارا نیانگیم با توجه به جدول،

 باشد.یم( M=99/312)و در بخش اطفال 

 شب فتيسه گانه ش يهاآن در بخش يهااسيمقخانواده و خرده ییکارا یفيتوص يهاشاخص:  3جدول 
 C.C.U I.C.U اطفال 

 هاشاخص               
 متغیرها

 میانگین
 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 انحراف
 استاندارد

 میانگین
 انحراف

 استاندارد

 11/39 21/310 99/39 13/310 9/32 91/319 كارایی خانواده
 12/2 33/33 9/2 3/33 19/2 91/32 حل مشكل

 91/2 22/32 12/2 91/32 91/3 09/31 ارتباط
 32/1 13/23 93/1 91/20 99/1 13/22 نقشها

 99/2 19/31 91/2 13/39 11/2 91/39 همراهی عاطفی
 99/1 1/20 01/1 12/20 2/2 11/22 آمیختگی عاطفی

 13/1 9/23 91/1 29/22 19/1 31/21 كنترل رفتار
 19/2 99/21 91/1 99/21 02/2 12/10 عملكرد كلی
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(، دربخش 91/319= M)  C.C.Uخانواده پرستاران شیفت شب در بخش  شود كه میانگین كاراییمالحظه می با توجه به جدول،

I.C.U  (13/310 = Mو ) در (  21/310بخش اطفال = M .می باشد ) 

 

 جینتا

و اطفال تفاوت وجود   C.C.U ،I.C.U هایارایی خانواده پرستاران بخشبین اثر نوبت كاری شبانه و اثرنوبت كاری روزانه در ك. 3

 دارد.

 

 نتایج تحليل واریانس دوراهه بررسی اثرنوبت کاري و محل کار بر کارایی خانواده پرستاران:  4جدول 
 شاخص آماری              

 
 منابع تغییرات

  مجموع مجذورات
df 

 

میانگین 
 مجذورات

 
F 

سطح 
 معناداری

 نوبت كاری
 بخش 

 نوبت كاری * بخش
 خطا
 كل

139/3191 
213/912 
932/99 

929/32920 
3909122 

3 
2 
2 

399 
202 

139/3191 
331/239 
109/21 
192/92 

919/23 
292/9 
911/0 

000/0 
002/0 
132/0 

 

 سطح آلفای در =F)91/23(9اصلی نوبت كاری)روز و شب(  بركارایی خانواده با توجه به  شود كه اثرتوجه به جدول، مالحظه می

) 000/0>(p .پرستاران شیفت روزانه با توجه به اینكه میانگین نمره های كارایی خانواده در معنا داراست (M=312/92) پرستاران  در و

فت روزانه شود كه كارایی خانواده در مورد پرستاران شیمیگرفته این نتیجه (. بنابر1،2) است جداول شماره ،(M=319/91) شیفت شبانه 

 ( معنادار است. اما اثرP<002/0( درسطح آلفای )F=29/9 2اصلی بخش با توجه به ) همچنین اثر .بهتراز پرستاران شیفت شبانه است

معنا دار نیست.برای اینكه مشخص شود ازسه   p)<01/0(در سطح آلفای  F) =911/0(بخش محل خدمت باتوجه  تعاملی نوبت كاری و

( 1آزمون تعقیبی توكی استفاده شدكه درجدول شماره ) و اطفال كدامیك دركارایی خانواده تأثیر بیشتری دارد از  C.C.U ،I.C.Uبخش

 آمده است.  

 

 مختلف يهاپرستاران بخش نيخانواده ب ییکارا نيانگيم يدو به دو سهیمقا:  5جدول 
 شاخص آماری             

 
 بخش

اختالف 
 میانگین

خطای 
 استاندارد

 سطح
 ناداریمع

C.C.U 
 

I.C.U 3222/2 13932/3 019/0 
 000/0 22211/3 2192/9 اطفال

 I.C.U 3321/2- 21929/3 039/0اطفال                            
 

واطفال تفاوت معنا  I.C.Uو اطفال و C.C.U نیتفاوت معنا داراست.ب I.C.Uو C.C.U نیشودكه ب یباتوجه به جدول مالحظه م

ازدو  شتریخانواده ب ییبركارا C.C.U ربخشیثأشودكه ت یاطفال معلوم م و C.C.U ،I.C.Uسه بخش یهانیانگیاختالف م سهیداراست.ازمقا

 .است گریبخش د

و اطفال تفاوت   C.C.U   ،I.C.Uیپرستاران بخشها یروزانه درحل مشكل خانوادگ یكاراثرنوبت شبانه و یكارنوبت اثر نیب .2

 .وجود دارد
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 یو محل کار بر حل مشکالت خانوادگ ياثرنوبت کار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل: 6جدول 
 شاخص آماری            

 منابع تغییرات
  مجموع مجذورات

df 
 

  میانگین مجذورات
F 

 سطح معناداری

 333/0 112/2 922/31 3 922/31 نوبت كاری
 039/0 211/2 021/29 2 099/19 بخش

 311/0 029/2 901/31 2 901/21 نوبت كاری * بخش

   993/9 399 329/3291 خطا

    202 29119 كل
 

پرستاران معنادار  یبرحل مشكالت خانوادگ یكارنوبت تعامل بخش و و )روزوشب(یكارنوبت یاصل اثر شودكهیمالحظه م

اما  ندارد یبرحل مشكالت خانوادگ یمتفاوت ریتأثواطفال   C.C.U ،I.C.U  یهاروزانه دربخش یكارنوبت شبانه و یكارنوبت یعنی باشدینم

 I.C.Uمعلوم شود كه از سه بخش  نكهیا ی.براباشدی( معنادارمP<039/0)ی( درسطح آلفاF=21/2بخش محل خدمت با توجه به ) یاصل اثر

  ،C.C.U   ه شده ی( ارا1شد كه در جدول ) استفاده یتوك یبیآزمون تعق دارد از یشتریب ریتأث یدرحل مشكالت خانوادگ كیو اطفال كدام

 .است

 

 مختلف يهاپرستاران بخش یحل مشکالت خانوادگ نيانگيم يدو به دو سهیمقا: 7جدول 

 

 

 

 

 
 

 

 

اما  داراست، یاطفال تفاوت معن و  CCUبخش  نیب نیهمچن داراست و یتفاوت معن ICCو C.C.Uبخش  نیب باتوجه به جدول،

 یاطفال معلوم م و C.C.U ،I.C.Uسه بخش نیـانگیاختالف م سهیاز مقا وجودندارد. یدار یاطفال تفاوت معن و I.C.Uدوبخش  نیب

 .و  اطفال است  I.C.Uدو بخش  شترازیب  یمشكالت خانوادگ برC.C.U بخش ریشودكه تاث

و اطفال تفاوت   C.C.U ،I.C.U یهاپرستاران بخش یارتباط خانوادگ روزانه در یكارنوبت اثر شبانه و یكارنوبت اثر نیب .1

 .وجود دارد

 

 و محل  کار بر ارتباط ياثرنوبت کار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل جینتا: 8جدول 
 شاخص آماری                

 منابع تغییرات
  مجموع مجذورات

df 
 

  مجذورات میانگین
F 

سطح 
 معناداری

 نوبت كاری
 بخش

 نوبت كاری * بخش
 خطا
 كل

912/0 
109/30 
322/0 
930/3239 

21111 

3 
2 
2 

392 
390 

912/0 
211/2 
093/0 
929/9 

321/0 
192/0 
009/0 

102/0 
212/0 
993/0 

 
 یعنیباشدینم معنادار رارتباطیها برمتغبخش وتعامل آن )روزوشب(، یكارشودكه اثر نوبتیتوجه به جدول مشاهده م با

 ندارد. ارتباط بر یمتفاوت ریها تأثتعامل آن نیهمچن اطفال و وC.C.U، I.C.Uمنتخب  یهاروزانه دربخش ینوبت كار شبانه و یكارنوبت

 شاخص آماری            
 بخش

اختالف 
 میانگین

خطای 
 استاندارد

 سطح
 معناداری

C.C.U 

 
I.C.U 

 
0129/3 22110/0 022/0 

 اطفال 
 

1229/3 29012/0 002/0 

 I.C.U        2122/0- 10392/0 931/0                   اطفال    
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و اطفال تفاوت   C.C.U ،I.C.U یهاپرستاران بخش یخانوادگ یهاروزانه در نقش یكارنوبت شبانه و اثر یكارنوبت اثر نیب .2

 وجود دارد.

 

 هاو محل کار بر نقش ياثرنوبت کار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل جینتا: 9جدول 
 شاخص آماری                 
 منابع تغییرات

  ع مجذوراتمجمو
df 
 

  میانگین مجذورات
F 

سطح 
 معناداری

 نوبت كاری
 بخش

 نوبت كاری * بخش
 خطا
 كل

091/19 
992/91 
921/13 
112/2211 

91191 

3 
2 
2 

399 
202 

091/19 
913/13 
922/31 
903/33 

333/1 
111/2 
192/3 

019/0 
099/0 
219/0 

 

 یعنیباشدیرنم ها معنادانقش تعامل آنها بر بخش و وشب(،)روز یكارنوبت یاصل شودكه اثریبا توجه به جدول مشاهده م

 ها ندارد.بر نقش یمتفاوت ریها تأثتعامل آن نیاطفال و همچن و C.C.U،I.C.Uمنتخب  یهاروزانه دربخش ینوبت كار شبانه و یكارنوبت

و اطفال تفاوت وجود  C.C.U  ،I.C.Uیاهپرستاران بخش یعاطف یروزانه در همراه یكارنوبت شبانه و اثر یكاراثرنوبت نیب -1

 .دارد

 

 یعاطف یو محل کار بر همراه ياثرنوبت کار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل جینتا: 11جدول 
 شاخص آماری              

 منابع تغییرات
  مجموع مجذورات

df 
 

  میانگین مجذورات
F 

سطح 
 معناداری

 نوبت كاری
 بخش

 نوبت كاری * بخش
 خطا
 كل

111/0 
939/22 
199/1 
313/3293 

12230 

3 
2 
2 

392 
399 

111/0 
219/33 
192/3 
199/1 

091/0 
219/3 
213/0 

119/0 
213/0 
192/0 

 

 یعنی باشدینم معنادار یعاطف یهمراه ها بربخش وتعامل آن شب(، و )روز یكارشودكه اثرنوبت یباتوجه به جدول مشاهده م

 یهمراه بر یمتفاوت ریها تأثتعامل آن نیاطفال و همچن و C.C.U،I.C.Uمنتخب  یهابخش روزانه در یكارنوبت شبانه و ینوبت كار

 ندارد. یعاطف

و اطفال تفاوت   C.C.U   ،I.C.Uیهاپرستاران بخش یعاطف یختگیآم روزانه در یكارنوبت اثر شبانه و یكارنوبت اثر نیب .9

 .وجود دارد

 

 یعاطف یختگيو محل کار بر آم ياثرنوبت کار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل جینتا: 11جدول
 شاخص آماری                  
 منابع تغییرات

  مجموع مجذورات
df 
 

  میانگین مجذورات
F 

سطح 
 معناداری

 نوبت كاری
 بخش

 نوبت كاری * بخش
 خطا
 كل

912/91 
199/319 
222/20 
903/2030 

99191 

3 
2 
2 

399 
391 

912/91 
391/19 
223/20 
220/23 

031/1 
992/1 
911/0 

092/0 
021/0 
191/0 

 
 باشد.اثریمعنادارنم یعاطف یختگیوبخش برآم یكارتعامل نوبت شب(و و )روزیكاراثرنوبت شودكهیمالحظه م توجه به جدول، با

 ،C.C.Uش معلوم شودكه ازسه بخ نكهیا یباشد.برا ی(معنادارمp <021/0) یدرسطح آلفا(  =992/1F)بخش محل خدمت باتوجه به  یاصل
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I.C.U( 32استفاده شد كه در جدول شماره  ) یتوك یبیدارد از آزمون تعق یشتریب ریثأپرستاران ت یعاطف یختگیدرآم كیاطفال كدام و

 آمده است.

 گانهسه يهاپرستاران بخش یعاطف یختگيآم نيانگيم يدو به دو سهیمقا: 12جدول
 شاخص آماری               

 بخش
اختالف 
 میانگین

ای خط
 استاندارد

 سطح
 معناداری

C.C.U I.C.U 2211/2 19921/0 033/0 
 111/0 91021/0 3121/3 اطفال

 I.C.U 0109/3 99912/0 212/0اطفال                            

 

 با ، I.C.Uبااطفال و  C.C.U نیباشداما ب یتفاوت معنادار مI.C.U و C.C.U بخش  نیب شودكهیتوجه جدول مالحظه م با

  C.C.Uبخش  ریشودكه تأثیو اطفال معلوم م C.C.U،I.C.Uسه بخش  یهانیانگیاختالف م سهیمقا از باشدینم اطفال تفاوت معنادار

 .است گریبخش د دو از شتریب یعاطف یختگیبرآم

و اطفال تفاوت وجود    C.C.U،I.C.Uیهاپرستاران بخش روزانه دركنترل رفتار یكارنوبت شبانه و اثر یكارنوبت اثر نیب .1

 دارد.

 

 و محل کار برکنترل رفتار ياثر نوبت کار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل: 13جدول
 شاخص آماری                      

 منابع تغییرات
  مجموع مجذورات

df 
 

  میانگین مجذورات
F 

سطح 
 معناداری

 نوبت كاری
 بخش

 نوبت كاری * بخش
 خطا
 كل

392/301 
920/309 
191/39 
090/1100 

99112 

3 
2 
2 

399 
392 

392/301 
290/12 
392/9 
931/39 

929/1 
921/2 
291/0 

039/0 
019/0 
933/0 

 

( P<039/0)ی( در سطح آلفاF=929/1) بركنترل رفتاربا توجه به شب( و )روزیكارنوبت اثر شودكهیتوجه به جدول مالحظه م با

 31/21شبانه  ) فتیپرستاران ش در ( و=M 19/22روزانه ) فتیترل رفتاردرپرستاران شكن ینمره ها نیانگیم نكهیمعناداراست.باتوجه به ا

M= شبانه است اما اثر فتیپرستاران ش از روزانه بهتر فتیپرستاران ش مورد در كنترل رفتار شودكهیم جهینت نیبنابرا (.2،1(است )جداول 

 .ستیدار نبخش محل معنا و یكارنوبت یتعامل و اثر محل كار بخش یاصل

و اطفال تفاوت   C.C.U ،I.C.Uیهاپرستاران بخش یخانوادگ یروزانه درعملكرد كل یكاراثرنوبت شبانه و یكارنوبت اثر نیب -9

 وجود دارد.

 

 پرستاران یومحل کاربه عملکردکل ياثرنوبتکار یدوراهه بررس انسیوار ليتحل: 14جدول
 شاخص آماری            

 منابع تغییرات
  ع مجذوراتمجمو

df 
 

  میانگین مجذورات
F 

سطح 
 معناداری

 002/0 9/9 119/222 3 119/222 نوبت كاری
 012/0 221/1 231/11 2 929/312 بخش

 992/0 199/0 229/9 2 211/39 نوبت كاری * بخش
   219/22 399 992/2203 خطا
 كل

 
319121 202  

 
 
 

 
 

 

( درسطح F=90/9توجه به ) خانواده با یكل برعملكرد شب( و )روزیكارنوبت  اثر شودكهیباتوجه به جدول، مالحظه م

ودرپرستاران =M (22/21روزانه) فتیعملكرد خانواده درپرستاران ش یهانمره نیانگیم نكهیباتوجه به ا ( معنا داراست.p<0/002)یآلفا
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از  روزانه بهتر فتیپرستاران ش انواده درموردخ یشودكه عملكردكل یم جهینت نی(. بنابرا1،2 ول(است ) جدا=M 12/10شبانه ) فتیش

 اما اثر معنا داراست. ( (p<0/012 یدرسطح آلفا (F = 221/1 )با توجه به محل كار ریمتغ یاصل اثر نیهمچن شبانه است. فتیپرستاران ش

سه  از مشخص شود نكهیا یباشد .برای( معنادارنمp<0/01)  یاسطح آلف در ( F/.=119محل كاربا توجه به ) و ینوبت كار یتعامل

استفاده شدكه درجدول شماره  یتوك یبیآزمون تعق دارد از یشتریب ریخانواده تأث یكل درعملكرد كیواطفال كدام C.C.U،I.C.Uبخش

 ( آمده است.31)

 

 مختلف يهاپرستاران بخش نيعملکرد خانواده ب نيانگيم يدو به دو سهیمقا: 15جدول
 شاخص آماری            

 بخش
اختالف 
 میانگین

خطای 
 استاندارد

 سطح
 معناداری

C.C.U I.C.U 111/2 922/0 031/0 
 029/0 999/0 32/2 اطفال

 I.C.U 291/0 921/0 911/0                            اطفال

 

اما  است. دار یفاوت معنو اطفال ت C.C.U نیب نیهمچن داراست. یتفاوت معن   I.C.UوC.C.U  نیب شودكهیبا توجه به جدول مالحظه م

 U بخش ریشودكه تأث یاطفال معلوم م وC.C.U ،  I.C.Uسه بخش  یها نیانگیم سهیازمقا .ستیدار ن یو اطفال تفاوت معن I.C.U نیب

C.Cبخش  ود شترازیخانواده ب یبرعملكردكلI.C.U .و اطفال است 

 

 ريبحث و تفس 
لذا  خانواده درمانگران است. یهااز پژوهش یاریخانواده سالم موضوع بس نیادیبن و یاصل رساختیز كیمناسب خانواده به عنوان  ییكارا

 ،یاثرات جسم رگذاربایثأت ریمتغ كیبه عنوان  یكارنوبت .یریشگیپ یاست بسو یشود گامیآن م یكه منجربه ناكارآمد یلیشناخت مسا

 .[9]دارند گریبرهمد یتعامل یعملكرد خانواده اثر و یكارمناسب خانواده است نوبت بركاركرد یتعامل ثرا یدارا یستیز و یروان

 I.C.Uو C.C.U یهاخانواده پرستاران بخش ییروزانه دركارا ینوبت كار شبانه و یكارنوبت اثر نیب پژوهش، یاصل هیفرض یبررس در

 روزانه دارد، یكارنوبت با سهیه پرستاران درمقاخانواد ییبركارا یشتریب ریثأشبانه ت ینشان دادكه نوبت كار جینتا واطفال تفاوت وجوددارد،

طالق  باالتر زانیم كاران ازنوبت یهانشان داده است كه خانواده یكارنوبت بود.پژوهش درمورد گریبخش د ازدو شتریب C.C.Uاثر  نیهمچن

 مونیاسترس باال) س زانیم (، 3992 با كودكان )رحمان وپال فیرابطه ضع (، 3999كمتر) كاست  ییزناشو تی(، رضا 3990 لیوك تی) وا

 اثر نیدوم به تفاوت ب هیفرض برند.یرنج م شانیكارنوبت ریغ یبا همتاها سهی( درمقا 3990و روزا  كانیبدتر) گال یجنس یزندگ (و3990

 نیا یهاافتهیه دارد.واطفال اشار  I.C.UوC.C.U  یهاپرستاران بخش یروزانه برحل مشكل خانوادگ یكاراثرنوبت شبانه و یكارنوبت

 یتوك یبیآزمون تعق جیاست نتا بخش محل خدمت معنا دار اما اثر ستینمعنا دار ی)شب وروز(ازنظرآماریكارنوبت نشان دادكه اثر هیفرض

 جینتا با هیفرض نیا یهاافتهیو اطفال است.  I.C.Uاثردوبخش از شتریبرحل مشكالت خانواده ب C.C.Uآن بودكه اثربخش  از یحاك

بوده  یتینقش دو جنس یدارا اغلنشان دادكه زنان ش یاسدخان .[1] دارد. ییهمسو (3999هارتشون) ( و3191)یدری(، ح3119)  یاسدخان

له أمس نیهستند و هم یت ورزأاستقالل و جر اتیخصوص یزنان دارا نیمسئله مداراست همچن وهیمقابله با مشكل درآنان ش یهاوهیش و

دهند.  از خود بروز تیمناسب با موقع یهاالعملگوناگون مواجه شده و عكس یزااسترس یهاتید با موقعشود تا بتوانن یباعث م

 ریتر از سانییپا نیانگیزنان پرستار شب كار به طور م «ینظارت مال»و  «یروابط جنس»داشته است كه دو مؤلفه  انی( ب3191)یدریح

در  عیسر ماتیفوق العاده باالست والزم است پرستار تصم یتكنولوژC.C.U ه دربخشداردكیم انی( ب 3999پرستاران است. هارتشون ) 

 یروزانه برارتباط خانوادگ یكاراثرنوبت شبانه و یكارنوبت اثر نیسوم به تفاوت ب هیفرض .[2]ردیبگ ماریب یگحفظ و نجات زند نهیزم

معنا  یارتباط خانوادگ ها بربخش وتعامل آن ،یكارنوبت دادكه اثرنشان  جینتا اطفال اشاره دارد. وI.C.U وC.C.U  یهاپرستاران بخش

هل شاغل با أزنان مت خانواده در ییكه كارا نشان داد یهمت دارد. یی( همسو 3191)یپژوهش همت جیبا نتا هیفرض نیا جی. نتاستیدارن

 گرانیارتباط با د جادیا یبرا یالهیدارد كه كاركردن وس هدیعق آدلر نیندارد. همچن یتفاوت یخانوادگ ارتباط بعد در ریساعت كار ثابت و متغ

چهارم  هیفرض .ردیگیخانواده قرار م یاعضا اًخصوص گرانید دأییشود و مورد ت یم یروابط اجتماع جادیاشتغال موفق به ا قیاست. فرد از طر

 اطفال اشاره دارد و I.C.Uو  C.C.U یهارستاران بخشپ یخانوادگ یهاروزانه درنقش یكاراثرنوبت شبانه و یكارنوبت اثر نیبه تفاوت ب

 نهیزم قیدرتحق روپكیاست .ستیمعنا دار ن یآمارازنظر یخانوادگ یهابرنقش و تعامل آنها بخش ،یكارنشان داد كه اثر نوبت جینتا  [3].

 نیشود اما شاغل یخانواده م -كار شتریبو شب ( موجب تعارض  ) بعدظهرنیمع یهاكاركردن در نوبت نكهیا رغمیخود اظهار داشت عل ابی
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 ییبه تفاوت كارا خودپژوهش  ( در 3191)  یاست كه همت یدرحال نیا .كنندیم یخانوادگ یهاصرف نقش را یشتریكار مدت زمان بنوبت

 یكارنوبت اثر نیه تفاوت بپنجم ب هیاشاره دارد. فرض یخانوادگ یهانقش بعد در ریهل با ساعت كار ثابت و متغأخانواده در زنان شاغل مت

 نشان دادكه اث جینتا [33] و اطفال اشاره دارد.  I.C.UوC.C.U  یهاپرستاران بخش یعاطف یروزانه درهمراه یكارنوبت شبانه و اثر

 یتوانمند ساز كهنیا انیپژوهش خود با ب در (3991و هاونس) نگری.الس چستین معنا دار یعاطف یوتعامل آنها بر همراه بخش ،یكاربترنو

(  3191)  یامیپژوهش اشاره دارند. پ نیا یهاافتهیهمسو با  یجیشود به نتا یكارپرستاران م یباعث اثربخش یاجتماع تیحما و كار طیمح

ت نوب شبانه و یكارنوبت اثر نیششم به تفاوت ب هیفرض درحد متوسط هستند. یعاطف ینظرخستگ از ژهیو یهامراقبت اننشان دادكه پرستار

 یكارتعامل نوبت و یكارنشان دادكه اثرنوبت جیاطفال اشاره دارد . نتا و I.C.Uو C.C.U یهاپرستاران بخش یعاطف یختگیكار روزانه درآم

 یتوك یبیآزمون تعق جینتا [1] پرستاران معنا دار است. یعاطف یختگیاما اثربخش برآم ستیپرستاران معنا دارن یعاطف یختگیو بخش برآم

خانواده در زنان  یی(نشان دادكه كارا3191) یهمت .گراستیاز دو بخش د شیپرستاران ب یعاطف یختگیبرآم C.C.Uشادكه اثربخنشان د

نسبت  یكمتر یعاطف یختگیآم ریو زنان متأهل با ساعات كار متغ استمتفاوت  یعاطف یختگیدربعدآم ریشاغل ومتأهل با كار ثابت و متغ

 ریغ یهاو اشتغال در ساعت یخود نشان دادند كه نوبت كار ی(در مطالعه طول3990) تیوك تیثابت دارند. وا به همكاران خود با ساعات كار

 .[9]گذار است ریتأث یو روابط جنس ییزناشو ،مشكالتییتبادل زناشواً خصوص یمتعارف بر همه ابعاد زندگ

 و I.C.U و C.C.Uیهادركنترل رفتارپرستاران بخش روزانه یكارشبانه و اثرنوبت یكارنوبت اثر نیهفتم به تفاوت ب هیفرض

اثربخش معنا  اما ستیدار نو بخش بركنترل رفتار پرستاران معنا یكاروتعامل نوبت یكارنشان دادكه اثرنوبت جیاطفال اشاره دارد. نتا

نسبت به كاركنان  یشتریضطراب بوا یمشكالت خانوادگ از یكارخود نشان دادكه كاركنان نوبت ژوهش( در پ 3119)  یفروغ داراست.

دارد  یخانوادگ یزندگ یبررو یمنف ریثأت نكهیضمن ا یكاركه نوبت افتیدر یشیمایمطالعه پ كی(در3993باخ برگر) روزكار برخوردارند.

 [1] كند.یم جادیمزاحمت ا زیآنان ن یاجتماع یدرزندگ

و  I.C.Uو  C.C.U یهاپرستاران بخش یروزانه درعملكردكل یكاراثرنوبت شبانه و یكاراثرنوبت نیهشتم به تفاوت ب هیفرض

 فتیروزانه نسبت به پرستاران ش فتیپرستاران ش مورد خانواده در یبر بهتر بودن عملكردكل یمبن هیفرض نیا یها افتهیاطفال اشاره دارد.

 گریدو بخش د از  یكل عملكرد برC.C.U ربخشازآن بودكه اث یحاك یتوك یبیآزمون تعق یها افتهی .ستا معنادار یآمار نظر شبانه  از

 ،یمال نظارت ،یرابطه جنس یلفه هاؤپرستاران شب كار از م یتمندیرضا زانی(درپژوهش خودنشان داد كه م3192)یدریح است. شتریب

 یش پرستارآموز ،یخدمات پرستار رتیازجمله مد یپرستار فمختل یها طهیپژوهش درح جینتا تر ازپرستاران روز كار است. نییپا

 ایواگذار كنند و  یمثال منش یحرفه ا ریرا به افراد غ یضرور ریغ یدفتر یكارها یسر كیتوانند یم رانیكاربرد دارد. مد یوخدمات پرستار

آموزش ضمن خدمت وبرطرف كردن كمبود پرسنل  یهادوره یبرقرار قبل از شروع كار در برنامه پرستاران، یهیبا قرار دادن برنامه توج

 تیحما ستمیبا س ییو آشنا یارتباط یهامهارت یآموزش یهادوره یبرگزار شب، یهافتیپرستاران مجرد در ش یریبكارگ رستاران،پ

 زانیم شیافزا قیاز طر ندینا خوشا یهاتیتوانند با اصالح موقع یپرستاران و مسئوالن م .[1] درا كاهش دهن یكارمشكالت نوبت یاجتماع

 زهیانگ جادیو ا یشغل یانجام كارها یبرا یو نوآور تیخالق ،یحس كنجكاو یریزمان، بكارگ تیریمد همكاران، ریسا خود و یدانش و آگاه

 امانج ورزش و مسافرت، لیهستند از قب لیجسم و روح وروان انسان دخ تیكه در تقو یاستفاده از اقدامات مثبت در خود و همكاران، یها

و  یاستفاده از خدمات مشاوران روانشناسان صنعت گران،یدر خود و د یحس همكار تیتقو ،یندگكردن اهداف ز یشخص ،یفكر یهایباز

 [2]. مبارزه كنند یبا اثرات مخرب نوبت كار یسازمان
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 .شگامی، انتشارات پ یفرد ی(. روانشناس3193آدلر،الفرد ) [3]

قلب  یبخشها یكار و عاد C.C.Uپرستاران  یشغل تیبا ابعاد رضا یلو ارتباط استرس شغ سهیمقا (.3191) ایثر ،یاعتماد [2] 

 .دانشگاه الزهرا یارشدروانشناس ینامه كارشناس انیو تهران پا رانیا یعلوم پزشك یدانشگاهها یمارستانهایب

شهر  یآموزش یمارستانهایعوامل مرتبط با آن در پرستاران زن شاغل در ب یو برخ  یشغل ی(. فرسودگ3193) ترای، م یبوسار یامیپ [1] 

 .زنجان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشك یزنجان ، مجله علم

 .سنجش خانواده و ازدواج، انتشارات بعثت اسی(. مق3199) باقر ،ییثنا [2]

 .9سال دوم،شماره  ،یپرستاران، خانواده پژوه ییزناشو یبر رضامند ینوبت كار ریتاث .(3191) ،محمودیدریح [1]

 یارشد پرستار ینامه كارشناس انی،پا یپرسنل پرستار یاسترس شغل زانیبرم یارتباط یمهارتها ریتاث یبررس (.3191)ی شاد ،ییرضا [9] 

 تهران. یو توانبخش یستی،دانشگاه علوم بهز
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 تیریارشد مد یكارشناس افتیدر یرانامه ب انیكاركنان ، پا یفشار شغل زانیبر م ینوبت كار ریتاّث ی(. بررس3119،محمد رضا ) یفروغ [1]

 .، دانشگاه  آزاد واحد نجف آباد یصنعت

 ، نشر رسانش. یبراهن یكار ترجمه محمد تق طیمح یاجتماع یعوامل روان تیری(. مد3191)ی ،كوپر،كار ی،مصطف یراجا البطو مو،یكال [9]

 هیاران ، انتشارات تزكو همك یترجمه فرشاد بهار ی(. خانواده درمان3192، ساموئل )نگیگالد [9]

و الهام ارجمند ،  ینقشبند امكی، س یشاه نیرضا حس دیترجمه حم  ی(. خانواده درمان3191، و گلدنبرگ، هربرت  )رنهیگلدنبرگ، ا [30] 

 انتشارات روان.
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