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Abstract
Background and aim: The subjective workload is a significant stressor in nursing profession and the stress
can lead to cognitive problems and occupational cognitive failure. However, the relationship between
subjective workload and cognitive failure is ambigious. Therefore, this study was conducted to determine the
relationship between nurses’ Subjective workload and occupational cognitive failure in intensive care units.
Methods: This analytical cross-sectional research was conducted on 176 nurses working in intensive care
units of Rasht medical centers in 2017. Samples were selected using census method. The data collection tools
consisted of personal and occupational data, standard questionnaires for subjective workload (NASA-TLX)
and occupational cognitive failure (OCFQ). The data analysis was performed by the software of SPSS 21 and
descriptive and inferential statistic tests of Mann-Whitney and Kruskal-Wallis, Spearman correlation.
Results: The majority of samples were female (93.2%) with a mean age of 35.85 ± 7.8, married (71%) and
undergraduate (92.2%), ICU (71%), Formal employment (64.2%) with an average work record of 12.21 ± 7.
06 years (86.9%). Mean score and standard deviation for subjective workload was 59.95 ± 16.41 and for
occupational cognitive failure 70.31 ± 17.06. There was a significant positive correlation between
occupational cognitive failure and subjective workload (r = 0.272, p <0.001).
Conclusion: Considering the relationship between subjective workload and cognitive failure, the patient's
safety and eventually the quality of care may be improved by designing strategies to reduce the subjective
workload and considering its related factors in the planning of human resources employed in intensive care
units.
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چکیده
زمینه و هدف :بار کار ذهنی استرسوری قابل توجه در حرفه پرستاری است واسترس می تواند زمینه ای برای بروز مشکالت شناختی و شکست
شناختی شغلی باشد .با این حال ،ارتباط بارکاری و شکست شناختی مبهم است .لذا ،این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بار کار ذهنی و شکست شناختی
شغلی پرستاران بخش ویژه انجام شد.
روشها :این پژوهش تحلیلی مقطعی بر روی  176نفر از پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه مراکز درمانی شهر رشت در سال 1396
انجام شد .نمونه ها بااستفاده از روش سرشماری انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها شامل اطالعات فردی و شغلی  ،پرسشنامه های استاندارد بار
کار ذهنی ( )NASA-TLXو شکست شناختی شغلی( )OCFQبود .داده ها توسط نرم افزار SPSS21و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی
من ویتنی ،کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن تحلیل گردید.
یافتهها :اکثریت نمونه ها زن (93/2درصد) ،با میانگین سنی  35/85 ± 7/05سال ،متاهل (71درصد) و دارای مدرک کارشناسی (92/2درصد)،
شاغل در بخش 71( ICUدرصد)  ،استخدام رسمی (64/2درصد) با میانگین سابقه کار 12/21 ± 7/06سال (86/9درصد) بودند .میانگین و انحراف
معیار نمرات بارکارذهنی ( ) 59/95.±16/41و شکست شناخت شغلی ( )70/31 ±17/06بود .بین نمره شکست شناختی شغلی با بار کار ذهنی
همبستگی آماری مثبت و معنی داری ( ) p< 0/001 ، r= 0/272مشاهده شد.
نتیجهگیری :با توجه به وجود ارتباط بار کار ذهنی با شکست شناختی شاید بتوان با تدوین راهکارهایی جهت کاهش بار کارذهنی و درنظرگرفتن
عوامل مرتبط با آن در برنامه ریزی نیروی انسانی شاغل در بخش های ویژه سطح ایمنی بیمار و نهایتا کیفیت مراقبت از بیماران را بهبود بخشید.
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مقدمه

با توجه به اینکه اولین گام برای کاهش خطا تشخیص علل
وزمینه سازهای خطا است ،ضروریست ابتدا علل و عوامل مرتبط با
خطا یا شکست شناختی به درستی شناسایی شود( .)23لذا با توجه
به اهمیت موضوع و محدودیت مطالعات انجام شده در زمینه
شکست شناختی و بار کار ذهنی که عمدتا به صورت مستقل و در
محیط های صنعتی و یا کل بخش های بیمارستانی انجام شده
است()24 ,20 ,1و نتایج متناقض مطالعات موجود ،این پژوهش با
هدف تعیین ارتباط بار کارذهنی و شکست شناختی پرستاران بخش
های ویژه انجام شد.

روشها
مطالعه حاضر پژوهشی تحلیلی مقطعی است که درآن ارتباط
بارکار ذهنی و شکست شناختی پرستاران بخش های ویژه در بازه
زمانی اواخر فروردین تا پایان اردیبهشت  1397مورد بررسی قرار
گرفت .جامعه پژوهش را پرستاران شاغل در بخش های مراقبت
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شکست شناختی ،اشتباهات ناخواسته در رفتار های معمول و
روزمره بشر است که آزار دهنده و اغلب جزئی بوده ،اما گاها با
حوادث جدی همراه است( . )2 ,1شکست شناختی شغلی  OCFبه
دسته ای از شکست ها اطالق می شود که در محیط کار اتفاق می
افتد ( .)1توجه ضعیف ،حواس پرتی و خطاهای ذهنی عامل اساسی
در بروز این شکست ها و نهایتا حوادث و خطا در محیط کار
محسوب می شوند( .)4 ,3درواقع ،توانایی شناختی فرد نقش مهمی
در بروزخطا ایفا می کند( .)5خطاهای انسانی ناشی از شکست های
شناختی در یک یا هر سه مرحله روند پردازش اطالعات روی می
دهد که شامل اختالل در :توجه (شکست در ادراک ) ،حافظه
(شکست در یادآوری) و عملکرد حرکتی (انجام اعمال ناخواسته یا
نارسایی شناختی) می باشد( .)7 ,6از این رو ،شکست شناختی با
نرخ حوادث شغلی و خطاهای انسانی ارتباط دارد(.)4
در طی چند دهه اخیر ،خطاهای انسانی ،به علت پیامدهای آن
به عنوان موضوعی مهم مورد توجه قرار گرفته است ( .)8خطای
انسانی شکست در انجام کاری مشخص تعریف شده که اختالل در
برنامه ریزی ،خسارت اموال و تجهیزات و بروز حوادث در سیستم
های کاری را دربرمی گیرد( .)9 ,5صرفنظراز نوع خطا ،بروز خطادر
مشاغلی که با جان انسان سروکار دارد بسیار حائز اهمیت است.
امروزه ،خطاهای پزشکی علیرغم تمام پیشرفتها در علم پزشکی به
دلیل ماهیت حساسی که از نظر تامین سالمت و حفظ جان بیمار
دارند ،بسیار مهم بوده و به عنوان مشکلی جهانی مطرح می باشد.
سازمان بهداشت جهانی در سال 2018نشان داد که  %10بیماران
در سطح جهانی و 18%در مدیترانه شرقی به علت خطای پزشکی
به علل مختل آسیب دیدهاند ،درحالیکه  %85این خطاها با
شناسایی عوامل پیش بینی کننده قابل پیشگیری است(.)10حوادث
مربوط به خطاهای پزشکی هر ساله هزینه ای بالغ بر 2میلیارد
دالر را به بیمارستان ها تحمیل می کند که با شناسایی دالیل خطا
و حوادث قابل کنترل است(.)11
شکست شناختی یا به عبارتی خطای ذهنی یکی از دالیل مهم
در بروز حوادث در محیط هایی مثل بیمارستان است که با حیات
انسان سروکار دارد ( .)1بخش ویژه از مهمترین واحدهای
بیمارستان بوده که بیماران تحت مراقبت ویژه و درمان با بهترین
پرستاران و مدرنترین تجهیزات قرار می گیرند .درمان های حفظ
حیات و تکنیک های باالی مراقبتی در این واحد فرصت را برای
خطاهای پزشکی افزایش میدهد .از طرفی ،بیماران بد حال بستری
در بخش های ویژه که معموال به بیماری های همراه و اختالل
عملکرد ارگان دچارند ،نسبت به خطاهای پزشکی بسیار حساس
هستند( .)12بروز خطا در بخش ویژه می تواند ناشی از استرس
هایی باشد که پرستاران در این محیط با آن مواجه می شوند.
استرس نیز به نوبه خود ناشی از منابع متعددی از جمله باالبودن

بار کار ذهنی است .درواقع ،یکی از عوامل استرس زای شغلی ،بار
کاری باال در کلیه مشاغل می باشد(.)13
امروزه نیازهای شناختی در محل کار نسبت به نیاز های
فیزیکی بیشتر شده وبه عبارتی حجم و بار کار ذهنی افزایش یافته
است ( .)14بار کار ذهنی شامل نیاز های تحمیل شده به فرد حین
انجام کار (نیاز های فیزیکی ،ذهنی ،زمانی ) برای رسیدن به سطح
معینی از عملکرد و عوامل مرتبط با نتیجه انجام کار (عملکرد
شخص ،میزان تالش و سطح نا امیدی ) می باشد(.)16 ,15
پرستارانی که در یک محیط پیچیده با تکنولوژی باال مانند بخش
های ویژه کار می کنند ،مسئولیت باال و آزادی عمل کمی دارند.
ازطرفی لزوم برآوردن تقاضاهای بیمار و خانواده و درگیر شدن در
مسائل عاطفی آنها عالوه بر نیاز به تصمیم گیری های فوری در
موقعیت های خاص ،منجر به بار کار جسمی و ذهنی زیاد می
شود( .)17استرس نیز به نوبه خود ،منجر به مشکالت شناختی از
قبیل آسیب در تمرکز ،پردازش اطالعات ،تصمیم گیری و عملکرد
کاری می شود( .)18به نظر می رسد ارتباطی بین بارکاری و
شکست شناختی شغلی وجود داشته باشد .بااین وجود ،به دلیل
گزارش نتایج متناقض ،ارتباط این دو مفهوم مبهم است ( .)5در
مطالعه لوچ و همکاران ،شکست شناختی در زمان هایی که بار
کاری کمتر بود ،کاهش داشت( .)19نتایج مطالعه یوسف زاده و
همکاران نشان داد با افزایش ابعاد بار کار ذهنی ،شکست های
شناختی در کار افزایش می یابد( .)20با این حال ،نتایج مطالعهی
کالرک متقاوت از این دو مطالعه بود و فشار زمان به عنوان یکی
از ابعاد شکست شناختی به عنوان یک استرس چالشی و تقویت
کننده مطرح شد .فشار زمان نه تنها عاملی برای آسیب های شغلی
نبود بلکه به عنوان عاملی انگیزشی جهت پیشبرد کار ،گزارش
شد(.)22 ,21
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=  ⁄15مجموع ) درجه بار هر بعد × وزن بار همان بعد (

برای تعیین بار هر یک از ابعاد به طور جداگانه ،از حاصلضرب
درجه هر بعد(نیاز ذهنی ،نیاز فیزیکی ،نیاز زمانی ،تالش و کوشش،
عملکرد ،ناکامی) دروزن همان بعد( تعداد تکرار بعد) ،عددی بدست
آمده که با تقسیم برعدد  5بار آن بعد بدست می آید(.)26
بار بعد =  ⁄5مجموع ) درجه بعد × تکرار بعد (
روایی این ابزار در مطالعه محمدی و همکاران تایید شده
است()27و پایایی آن در این تحقیق طی مطالعه پایلوت با روش
( ) Split Halfبا ضریب همبستگی  0/66در حد نسبتا قابل قبول
تایید شد.
داده ها براساس پرسشنامه های خود گزارشی جمع آوری شد.
پس از تائید کمیته اخالق واخذ مجوز پژوهش با مراجعه به بخش
های مراقبت ویژه و بیان اهداف پژوهش و تاکید بر محرمانه ماندن
مندرجات پرسشنامه و کسب رضایت آگاهانه از نمونه های دارای
معیار ورود، ،توضیحات الزم در مورد نحوه پر کردن پرسشنامه هابه
پرستاران داده شد .پرسشنامه های خودگزارشی در حضور محقق و
در انتهای شیفت ،توسط نمونه ها تکمیل گردید.
داده ها با نرم افزار  SPSS 21مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .جهت تعیین بار کار ذهنی و شکست شناختی از شاخص
های آماری میانگین ،انحراف معیار ،میانه ،با فاصله اطمینان %95
استفاده گردید  .جهت سنجش توزیع نرمالیتی متغیر های کمی بار
کار ذهنی و نمره شکست شناختی از آزمون  ( KSکولموگوف -
اسمیرنوف ) وآزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد .توزیع متغیر های
کمی نرمال نبود .لذا جهت مقایسه از آزمون های ناپارامتریک من
ویتنی و کروسکال والیس و جهت ارتباط سنجی از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده شد و سطح معنا داری آزمون ها
( ) p>0/05در نظر گرفته شد.

نتایج
اکثریت نمونه های مطالعه راپرستاران زن ،متاهل  ،بدون
فرزند ،دارای مدرک کارشناسی ،بدون بحران روحی در یک ماه
اخیر ،شاغل در بخش  ، ICUاستخدام رسمی ،دارای شیفت کاری
درگردش و غیر شاغل در سایر مرکز تشکیل می دادند (جدول .)1
میانگین نمره بار کار ذهنی کلی  59/95 ±16/41بود.
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های ویژه ( CCU،ICUو دیالیز )  7بیمارستان در شهر رشت
تشکیل می دادند که در کل  221نفر بودند .نمونه های پژوهش از
طریق سرشماری و با توجه به معیارهای ورود انتخاب شدند.
معیارهای ورود شامل داشتن حداقل یکسال سابقه کار در بخش
ویژه ،با مدرک کارشناسی و باالتر و مراقبت از حداقل یک بیمار
درحداقل  6ساعت از یک شیفت بود .از  200نفری که شرایط ورود
به مطالعه را داشتند 176 ،نفر در مطالعه شرکت کردند و میزان
مشارکت  88درصد بود.
ابزار گرد اوری داده مشتمل بر سه بخش الف .مشخصات
فردی (سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،تعداد فرزندان ،تحصیالت و
داشتن بحران روحی در یک ماه اخیر) و مشخصات شغلی ( نوع
بخش ،نوع استخدام ،سابقه کار ،اضافه کار ماهیانه ،تعداد بیماران
تحت مراقبت در هر شیفت ،نوع ،شیفت کاری، ،شاغل بودن در
مراکز دیگر و درآمد ماهیانه ) ب .پرسشنامه شکست شناختی شغلی
ج .پرسشنامه بار کار ذهنی(  (NASA- TLXبود.
پرسشنامه  30آیتمی شکست شناختی شغلی پرستاران توسط
حسن زاده رنگی و همکاران طراحی و روانسنجی شده است(.)25
پاسخگویی سواالت از نوع مقیاس  5گزینه ای لیکرت با دامنه
امتیاز یک تا پنج (هرگز=، 1به ندرت=، 2متوسط= ،3زیاد=4و خیلی
زیاد= ) 5است .دامنه نمرات کسب شده از 30تا  150می بشد.
کسب نمره باالتر نشانه شکست شناختی بیشتر است .روایی و
پایایی پرسشنامه طی یک مطالعه روانسنجی مورد تایید قرار گرفته
است .به طوری که  CVIیا شاخص روایی محتوا  0/7محاسبه
شد( .)25پایایی ابزار در این تحقیق طی یک مطالعه پایلوت روی
 30نفر از پرستاران شاغل با مقدار ضریب آلفای کرونباخ 0/96
نشان دهنده ثبات درونی مطلوب پرسشنامه بود.
پرسشنامه بار کار ذهنی )  (NASA- TLXدارای شش
حیطه جهت اندازه گیر ی بار کار ذهنی در فعالیت مورد نظر بوده و
شامل نیاز ذهنی (میزان فعالیت ذهنی جهت پردازش اطالعات مثل
تصمیم گیری  ،محاسبات و  ،) ...نیاز فیزیکی (میزان فعالیت
فیزیکی الزم برای انجام کارهای مورد نیاز در آن شیفت) ،نیاز
زمانی(مدت زمان الزم برای انجام کارهای الزم در آن شیفت)،
عملکرد یا کارایی(نتیجه حاصل از کار ) ،تالش کوشش(میزان
زحمت  ،از نظر ذهنی و فیزیکی جهت رسیدن به سطح عملکرد
مورد نیاز) ،میزان ناکامی و سرخوردگی (احساس نا امنی و افسردگی
و تحریک پذیری با انجام کار در این شیفت) می باشد .این
پرسشنامه چند بعدی بوده و امتیاز کلی از بار کاری بر اساس
میانگین وزنی از  6مقیاس  ،با سه بعد مربوط به نیازهای تحمیل
شده به اپراتور هنگام اجرای وظایف( ذهنی و فیزیکی  ،زمانی) و
سه بعد درارتباط با نتیجه ناشی از انجام کار( عملکرد ،تالش و
کوشش و سطح ناکامی و سرخوردگی ) محاسبه می شود .به جز
بعد عملکرد و کارایی که بین دو سطح خوب و بد ارزیابى میشود،
دیگر ابعاد بین دو سطح کم و زیاد مورد ارزیابى قرار می گیرند.

این متغیر در دو مرحله بررسی می شود :در مرحله اول جهت تعیین
درجه هر بعد به صورت جداگانه امتیاز  0تا  100با گامهای 5
امتیازی داده می شود و در مرحله دوم جهت تعیین وزن ابعاد بر
اساس میزان تکرار هر بعد که از  1تا  5بار می باشد امتیاز داده می
شود؛ سپس جهت تعیین نمره بار کار ذهنی (کل) درجه هر بعد
ضرب در وزن همان بعد شده و در نهایت مجموع این  6عدد تقسیم
بر ( 15پانزده عبارت مرحله دوم) می شود؛ که عدد بدست آمده هر
چه باالتر باشد بار کار ذهنی باالتر است.
ذهنی
کار
بار
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همچنین ،میانگین نمرات بار کار ذهنی در ابعاد بار ذهنی 26/80
 ،43/63 ±بار فیزیکی  ،41/13 ± 22/71بار زمانی ± 19/51
 ،29/65بار عملکرد  ،24/65 ± 20/60بار تالش و کوشش 21/44
 ،35/14 ±و بار ناکامی و سرخوردگی  5/64 ±14/04بود  .در بین
متغیر های فردی اختالف آماری معناداری ( )P= 0/035در
میانگین نمره بار کار ذهنی با توجه به متغیر تعداد فرزندان مشاهده
شد و در بین متغیر های شغلی فقط اختالف آماری معناداری در
میانگین نمره بار کار ذهنی با توجه به متغیر سابقه کارمشاهده شد
( .)P=0/045اما در عین حال اختالف آماری معنادار مرزی نیز ،در
میانگین نمره بار کار ذهنی برحسب شیفت کاری وجود داشت

( .)P= 0/051میانگین نمره شکست شناختی 70/31 ± 17/06
بود .دربین متغیرهای فردی تنها اختالف آماری معناداری در
میانگین نمرهی شکست شناختی برحسب جنس وجود داشت
( .)P= 0/023اختالف آماری معنی داری در میانگین نمره شکست
شناختی بر حسب متغیرهای شغلی بدست نیامد.
با ا ستفاده از آزمون ا سپیرمن همب ستگی مثبت معنا داری بین
نمرات شکککسککت شککناختی با بار کار ذهنی کلی ( ) P= 0/001و
برخی ابعککاد آن شککککامککل بککار ذهنی ( ،)P=0/024بککار زمککانی
( )P= 0/001و بار ناکامی و سرخوردگی ( )P=0/002بد ست آمد.
(جدول )2

جدول  .1مشخصات نمونه های پژوهش (دموگرافیک و شغلی )
متغیر

( )%تعداد

>30
31 - 40
<40
زن
مرد
مجرد
متاهل
جداشده از
همسر

سن
(سال)
جنس

وضعیت تاهل

ICU

(164)93/2
(12)6/8
(47)26/7
(125)71/0

رسمی
پیمانی
قراردادی
طرحی

(113)64/2
(14)8/0
(29)16/5
(20)11/4

>5

(28)15/9

6 – 15
<15
>30

(98)55/7
(50)28/4
(37)21/0

31 – 70

(99)56/3

<70

(40)22/7

1–2

(87)49/4

3–4
بیشتر از 4
ثابت صبح
ثابت عصر

(62)35/2
(27)15/3
(19)10/8
(1)0/6

ثابت شب
درگردش

(6)3/4
(150)85/2

تعداد فرزندان

بدون فرزند
یک فرزند
دو فرزند و
بیشتر

تحصیالت

کارشناسی
کارشناسی
ارشد
خیر

درآمد ماهانه
(ریال)
شاغل در سایر
مراکز

خیر

بخش

نوع استخدام

(4)2/3

(82)46/6
(58)33/0

 2میلیون ≥
 2میلیون<
بله

35/85 ± 7/05

(36)20/5
(163)92/6
(13)7/4
(41)23/3
(135)76/7
(111)63/1
(65)36/9
(23)13/1
(153)86/9

سابقه کار (سال)

1/43 ± 0/60

اضافه کار
ماهانه
(ساعت)
تعداد بیماران
تحت نظردر هر
شیفت

نوع شیفت
کاری

دیالیز

12/21 ± 7/06

61/17 ± 58/65

3/28 ± 2/11

جدول  .2همبستگی نمره بار کار ذهنی و حیطه های آن با نمره شکست شناختی شغلی پرستاران بخش های ویژه طی شش ماه اخیر
شکست شناختی

RO

*P

بار ذهنی

0/170

0/024

بار فیزیکی

0/055

0/468

بار زمانی

0/248

0/001

بار عملکرد

0/102

0/180

بار تالش و کوشش

0/018

0/818

بار ناکامی و سرخوردگی

0/234

0/002

بار کار ذهنی (کل)

0/272

0/001

بار کاری ذهنی

*spearman rank correlation
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(36)20/5
(103)58/5
(37)21/0

CCU

همسر مرده

بحران روحی در
یک ماه اخیر

متغیر

(34)19/3
(17)9/7
(125)71/0

(0)0/0

بلی

میانگین±انحراف معیار

( )%تعداد

میانگین±انحراف معیار

 / 6جراحیان محمدی و همکاران

بحث و نتیجه گیری
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نتایج این مطالعه نشان داد که همبستگی مثبت و ضعیفی بین
بار کار ذهنی و شکست شناختی شغلی در پرستاران بخش ویژه
وجود دارد .به طوری که هر چقدر بار کاری پرستاران افزایش می
باید ،شکست شناختی بیشتر می شود .همچنین بار کار ذهنی با
سابقه کار و تعداد فرزندان ارتباط داشت .به نحوی که افراد با سابقه
کار کمترو بدون فرزند بار کار ذهنی بیشتری داشتند .شکست
شناختی با جنس مرتبط بود و زنان شکست شناختی بیشتری نسبت
به مردان داشتند.
بار کار ذهنی پرستاران در این مطالعه باال بود ،هر چند که در
مطالعه سرسنگی و همکاران ( )28و در مطالعه ی هوناکر و
همکاران ،میانگین بار کار ذهنی باالتر از این پژوهش بدست آمد
( )29و همچنین نتایج مطالعه ملک پور و همکاران ،نشان داد
میانگین بار کار ذهنی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه نسبت
به سایر بخش ها باال می باشد ( .)30به نظر می رسد به دلیل
ماهیت و محیط کاری ،شاغلین در این حرفه در معرض بار کار
ذهنی باال می باشند ( .)27پرستارانی که در یک محیط پیچیده با
تکنولوژی باال کار می کنند مسئولیت باال و آزادی عمل کم داشته
و ازطرفی لزوم برآوردن تقاضاهای بیمار و خانواده و درگیر شدن
در مسائل عاطفی آنها عالوه بر تصمیم گیری های فوری در
موقعیت های خاص منجر به بار کاری زیاد هم جسمی و هم ذهنی
می شود (.)17
باتوجه به زیر مقیاس های این پژوهش بیشترین بار کار ذهنی
در حیطه های مورد مطالعه مربوط به بار ذهنی و کمترین آن مربوط
به بار ناکامی و سرخوردگی بوده که با مطالعه ای که طاهری و
همکاران ( )11و در مطالعه هوناکر و همکاران هم خوانی داشت
( ،)29اما در مطالعه محمودی فر و همکاران بیشترین نمرهی بار
کار ذهنی در حیطه تالش و کوشش و کمترین آن مربوط به بار
زمانی بود ( .)31همچنین در مطالعه رفیعی و همکاران کمترین
مقدار مربوط به نمره عملکرد و بیشترین آن مربوط است به نمره
ناکامی بود ،که با نتایج مطالعه حاضر غیر همسو می باشد ( .)32به
نظر پژوهشگر این پراکندگی در نتایج در ارتباط با تفاوت در محیط
های کاری و تعداد بیماران تحت نظر و تفاوت در عوامل انسانی،
تجهیزات و سازمانی می باشد.
در مقایسه متعیرهای فردی با بار کار ذهنی ،پرستارانی که
بدون فرزند بودند ،میانگین بار کار ذهنی باالتر بود .اما در مطالعه
بوزگارو دربیمارستان تونس  ،افراد با  1-3فرزند ،بار کار ذهنی باالتر
از افراد بدون فرزند و یا بیشتر از  3فرزند بود ( .)33به نظر پژوهشگر
از دید مدیران پرستاری ،افراد بدون فرزند  ،توان دادن شیفت های
کاری بیشتری نسبت به افراد دارای فرزند را دارند و از طرفی خود
این افراد نیز مشتاق کار کردن در مراکزی دیگر بوده که منجر به
افزایش ساعت کاری و بار کار ذهنی می شود ،از طرفی ،در جامعۀ
مدرن امروزی ،تغییر مقولههای ارزش فرزندان از مفهوم سنتی آن

وجود دارد و زنان ،فرزند را کاالیی اجتماعی ،فرهنگی ،روانشناختی
میپندارند که داشتن آن احساس مطلوبیت برای فرد ایجاد میکند
که ارضاکنندهی ارزشهای غیرمادی است (.)34
در بین متغیر های شغلی پرستارانی که سابقه کاری زیر  5سال
و شیفت کاری ثابت شب داشتند ،میانگین بار کار ذهنی باالتر بود.
در مطالعه ملک پور و همکاران بار کار ذهنی با سابقه کار
ارتباط آماری نداشت ( .)30اما در مطالعه ارقامی و همکاران افراد با
سابقه کار  8-16سال بار کار ذهنی بیشتر از افراد  17-25سال
داشتند که با این پژوهش همسو بود ( .)35به نظر می رسد افزایش
سن و تجربه بیشتر در کار باعث می شود که افرد برای رویارویی
با موقعیت های استرس زا آمادگی بیشتری داشته باشند (.)36
همرا ستا با نتایج پژوهش حاضر ،در مطالعه ارقامی ارتباط
آماری معنا دار ،بین شیفت های نوبت کاری و بار کار ذهنی بدست
آمد .به طوری که در افراد شبکار ،بار کار ذهنی باالتر از شیفت
های صبح و عصر بود ( .)35در مطالعه ملک پور و همکاران نیز
این ارتباط از نظر آماری معنادار بود و بار کار ذهنی در پرسنل با
شیفت های شب و عصر باالتر از شیفت های صبح وچرخشی بود
( .)30اما در مطالعه معتمد زاده و همکاران  ،تفاوت معنی داری بین
بار کار ذهنی با نوع شیفت کاری وجود نداشت ( )37که شاید به
دلیل تفاوت گروه بندی شیفت های کاری در این مطالعات باشد.
احتماالً شیفت در گردش دارای ماهیتی تنش زا در افراد شاغل در
بیمارستان است و مختل شدن الگوی خواب دراین افراد مخصوصاً
در شیفت شب منجر به اختالل در تعادل بیولوژیک بدن ،تنش زیاد
و فشار کاری می شود .پرستاران شیفت های چرخشی به دلیل
ساعات طوالنی کار و دوری از خانواده ،استرس بیشتری دارند (.)36
نتایج پژوهش نشان داد که شکست شناختی شغلی پرستاران
بخش های ویژه طی  6ماه گذشته باال می باشد .نمرهی شکست
شناختی در پژوهش حاضر خیلی بیشتر از مطالعه یوسف زاده ()20
که با هدف بررسی ارتباط بار کاری با شکست شناختی در
بیمارستان های امام خمینی و و ولیعصر تهران انجام داد و همچنین
باالتر از مطالعه عباسی ( )7که با هدف ارتباط بین شاخص توانایی
کار و شکست شناختی بوده که می تواند نگران کننده باشد .البته
این تفاوت در نمرات بستگی به خصوصیات فردی ونوع محیط های
کاری داشته و از طرفی ممکن است به دلیل تفاوت در پرسش نامه
مورد استفاده در این پژوهش با پرسشنامه شکست شناختی عمومی
 25سوالی ،یوسف زاده و عباسی باشد.
مقایسه نمره شکست شناختی شغلی پرستاران بخش های ویژه
برحسب متغیرهای فردی ،ارتباط آماری معناداری بین شکست
شناختی با جنسیت را نشان داذ به طوری که زنان تجربه شکست
شناختی بیشتری از مردان داشتند.در مطالعه ای که هندریکز و
همکاران شکست شناختی در زنان باالتر از مردان بود ( .)38اما در
مطالعه پارک ارتباط آماری بین جنس و شکست شناختی برقرار
نبود که با پژوهش ما غیر همسو بود ( )24در تبیین نتیجهی بدست
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آمده می توان گفت شاید به دلیل عدم هماهنگی بین تعداد مردان
( 6/8درصد) و زنان ( 93/2درصد) شرکت کننده در این پژوهش
باشد و از طرفی تحقیقات لیان و لیان تام نشا ن داده است که بطور
کلی زنان نسبت به مردان ،استرس کاری بیشتری را تجربه می
کنند ( )39و از پیا مدهای استرس شغلی در پرستاران ،اختالل ها
ی روان تنی ،سالمت روانی پایین ،کاهش تمرکز ،توجه و حا فظه
میباشد (.)40
نتایج این پژوهش نشان داد همبستگی مثبت و ضعیفی بین
شکست شناختی و بار کار ذهنی و حیطه های بار زمانی ،بار ذهنی
و بار ناکامی و سرخوردگی وجود دارد .در مطالعه ای مشابه بار کار
ذهنی و فشار زمانی ناشی از بار کار ذهنی رانندگان راه آهن با
شکست شناختی در ارتباط بود ( .)41در مطالعه ای دیگر بار کار
ذهنی به طور کلی با شکست شناخت شغلی ارتباط آماری معناداری
نداشت .اما در مورد ابعاد بار کار ذهنی ،فقط ابعاد بار عملکرد و بار
ناکامی با شکست شناختی شغلی ارتباط آماری معنادار داشتند (.)42
شکست شناخت شغلی به عنوان معیاری از منابع ذهنی در توانایی
تمرکز بر اهداف کار در محیط های پیچیده کاری نظیر بخش های
مراقبت ویژه است ( .)43از طرفی پرستاران برای اجرای وظایف
خود به شدت درگیر فعالیت های ذهنی می باشند ،زیرا اجرای
وظایف پرستاری نیاز به تمرکز ،دقت و سرعت عمل باال دارد و
چنین نیازی  ،بار ذهنی بیشتری در شاغلین ایجاد می کند  .و بنابر
این می تواند باشکست شناختی در ارتباط باشد ( .)44از طرفی اگر
فشار زمانی بیش از حد معمول باشد ،اثر منفی بر عملکرد افراد
داشته و منجر به تحریک پذیری می شود ()45به نظرمی رسد بار
ناکامی ودلسردی همراه با احساسات ناخوشایندی است که روی
تمرکز افراد موثر می باشدو مانند بار ذهنی و فشار زمانی ،در
شکست شناختی افراد موثرمی باشد ،چرا که نارضایتی شغلی
پرستاران میتواند منجر به کاهش رعایت اخالق ،غیبت از کار و
عملکرد ضعیف شود و بطور بالقوه نیز بر کیفیت مراقبت بیماراثر
گذاشته و کارایی سازمان را کاهش دهد (.)32
یکی از محدودیتهای مطالعه ،استفاده از ابزارهای خودگزارشی
بود که به عنوان محدودیت این نوع ابزارها شاید در اعتبار نتایج

مطالعه تاثیرگذارباشد .بنابراین با توجه به اینکه در متون ابزارهای
عینی یافت نشد ،لزوم طراحی ابزارهای عینی تربرای ارزیابی
بارکارذهنی و شکست شناختی در پرستاری احساس می شود .از
آن جایی که ارتباط ضعیفی بین بارکارذهنی و شکست شناختی در
این مطالعه بدست امد ،پیشنهاد می شود مطالعات بیشتر در زمینه
عوامل مرتبط با شکست شناختی با درنظر گفتن سایر عوامل مرتبط
و مداخله گر انجام گردد .این مطالعه به دلیل محدود بودن جامعه
پژوهش به صورت سرشماری و غیر تصادفی انجام شد که می
تواند تعمیم پذیری نتایج را تحت تاثیر قراردهد .لذا پیشنهاد می
شود با حجم نمونه بیشتر و با روش های نمونه گیری تصادفی
تکرار گردد.
به طور کلی ،یافته های این مطالعه شاید بتواند درمدیریت
بهینه نیروی انسانی شاغل در بخش ویژه و تدوین راهکارها و
استراتژی های مناسب در برنامه های حفظ و ارتقای کیفیت مراقبت
بیمار کمک نماید .ارزیابی های دوره ای کارکنان از نظر توزیع سنی
و جنسی در بخش های مراقبت ویژه و بررسی شکست شناختی و
بار کارذهنی آنان می تواند به بهینه سازی نیروی انسانی در این
بخش ها کمک نماید .از آنجایی که عامل انسانی مهمترین عوامل
بروز حوادث ایمنی هستند ،بهینه سازی نیروی انسانی شاغل در
بخش مراقبت ویژه میتواند تاثیر مهمی در پیشگیری و به حداقل
رساندن خطاها و نهایت ارتقای سطح ایمنی بیماران داشته باشد.

تشکر و قدردانی :نویسندگان مراتب تشکر و قدر دانی خود
را از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن و از
تمامی پرستاران شرکت کننده در این پژوهش اعالم می دارند.
تضاد منافع :این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی مصوب
دانشگاه علوم پزشکی گیالن است که با مجوز کمیته اخالق
مورخ
دانشگاه (کد IR.GUMS.REC.1396.498
 )96/12/23انجام شده است .نویسندگان اعالم می دارند هیچ گونه
تضاد منافعی وجود ندارد.
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