Iranian Journal of Pediatric Nursing (JPEN)

Original Article

Winter 2021, Volume 7, Issue 2

Comparison of Behavioral Problems in Children of Permanent Morning
Shift and Circulating Shift Nurses in Ayat Allah Kashani Educational
Treatment Center in Isfahan 2018
Shahram Reisi1 , Narges Sadeghi2*, Mehrdad Azarbarzin3
1- M.s Student of Nursing, Society Health Research Center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University,
Isfahan, Iran.
2- Associate Professor, Society Health Research Center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University,
Isfahan, Iran (Corresponding Author)
Email: N45sadeghi@yahoo.com
3- Associate Professor, Nursing and Midwifery Sciences Development Research Center, Najafabad Branch,
Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
Received: 30 July 2019

Accepted: 15 Sep 2019

Abstract
Introduction: Considering the difference of researches’ results of negative effects of shift work
scheduels of nurses on their family members, especially the kids, the purpose of this study is to
compare behavioral problems of nurses' kids working in Ayat Allah Kashani Educational Treatment
Center in Isfahan based on shift work in 2018.
Methods: This study is a comparative descriptive research done on 200 nurses working in Ayat Allah
Kashani Educational Treatment Center in Isfahan by means of available sampling and Quai and
Patterson Behavioral Problems questionnaire and data were analyzed by S.P.S.S. ver 16.
Result: Most of samples are women in both groups working in emergency unit. The results of
Man-Whitney test show that level of children's behavioral problems in permanent morning shift is
meaningfully less than circulating shift (p<0/05). Moreover, covariance analysis test shows that total
mean score of behavioral problems and crudity-consideration problems aspects and conduct disorder
in permanent morning shift is meaningfully less than circulating group (p<0.05). But, mean scores of
stress and aggression in both groups do not have meaningful difference (p>0.05).
Conclusions: Based on the results, kids of nurses working in circulating shift have more behavioral
problems than kids of nurses working in permanent morning shift. Besides, there should be more
consideration to the kids of nursing employees working in shift and it is suggested to care this for
planning the nurses of kids.
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نشریه پرستاری کودکان

مقاله پژوهشی

زمستان  ،1399دوره  ،7شماره 2

مقایسه مشکالت رفتاری کودکان پرستاران صبح کار دائم با پرستاران نوبت کار شاغل در مرکز
آموزشی درمانی آیت اهلل کاشانی اصفهان در سال 1397
شهرام رئیسی ،1نرگس صادقی ،*2مهرداد آذربرزین

3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،مرکز تحقيقات سالمت جامعه ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اصفهان ،ایران.
 -2استادیار ،مرکز تحقيقات سالمت جامعه ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
ایمیلN45sadeghi@yahoo.com :
 -3استادیار ،مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
تاریخ دریافت1398/5/9 :

تاریخ پذیرش1398/6/25 :

چکیده
مقدمــه :بــا توجــه بــه تفــاوت نتایــج تحقیقــات در زمینــه اثــرات ســوء نوبــت کاری پرســنل پرســتاری بــر افــراد خانــواده بــه خصــوص
کــودکان ،ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن مقایســه مشــکالت رفتــاری کــودکان پرســتاران شــاغل در مرکــز آموزشــی درمانــی آیــت الــه
کاشــانی اصفهــان بــر حســب نوبــت کاری در ســال  1397انجــام شــد.
روش کار :ایــن پژوهــش یــک مطالعــه توصیفــی مقایســه ای مــی باشــد کــه بــر روی  200نفــر از پرســتاران شــاغل در مرکــز
آموزشــی درمانــی آیــت الــه کاشــانی اصفهــان بــا روش نمونــه گیــری در دســترس و بــا اســتفاده از پرسشــنامه مشــکالت رفتــاری
کــوآی و پترســون انجــام گردیــد.
یافتــه هــا :بیشــتر نمونــه هــا در هــر دو گــروه خانــم بــوده و در بخــش اورژانــس کار مــی کردنــد .نتایــج حاصــل از آزمــون مــن-
ویتنــی نشــان داد کــه ســطح مشــکالت رفتــاری کــودکان در گــروه شــیفت صبــح ثابــت بــه طــور معنــاداری کمتــر از گــروه شــیفت در
گــردش بــود ( .)P>0/05همچنیــن آزمــون آنالیــز کوواریانــس در ایــن پژوهــش نشــان داد کــه میانگیــن نمــره کل مشــکالت رفتــاری
و ابعــاد مشــکالت توجــه  -ناپختگــی و اختــال ســلوک در گــروه شــیفت صبــح ثابــت بــه طــور معنــاداری کمتــر از گــروه شــیفت در
گــردش بــود( .)P>0/05امــا میانگیــن نمــرات اضطــراب و پرخاشــگری بیــن دو گــروه اختــاف معنــادار نداشــت (.)P<0/05
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش ،کــودکان پرســتاران شــاغل در شــیفت هــای نوبتــی دارای مشــکالت رفتــاری
بیشــتری نســبت بــه کــودکان پرســتاران صبــح کار دائــم مــی باشــند لــذا ،توجــه بیشــتر بــه کــودکان شــاغلین نوبــت کار در حرفــه
پرســتاری بایســتی در نظــر گرفتــه شــده و توصیــه مــی گــردد کــه در جهــت برنامــه ریــزی پرســتاران دارای کــودک بــه ایــن مهــم
نیــز توجــه گــردد.
کلیدواژ ه ها :پرستار ،مشکالت رفتاری ،کودک ،نوبت کار.
مقدمه
نوبــت کاری بــه معنــای کار بــه شــکل نامنظــم و در تمامــی اوقات
شــبانه روز و بــه نوبــت توســط افــراد در انــواع مشــاغل مــی باشــد
( .)1نوبــت كاري يكــي از عوامــل اســترس زاي شــغلي بــه شــمار
مــي آيــد كــه بخــش در حــال افزایشــی از جمعيت مشــغول بــه كار
را در ســطح جهــان تحــت تأثيــر قــرار داده اســت .نوبــت کاری از
جملــه عوامــل زيــان آور محيــط كار در حيطــه ارگونومــي ســازماني
اســت و مــي توانــد از جنبــه هــاي گوناگــون ،اثراتــي نامطلــوب بــر

بهــره وري ســازمان و كيفيــت زندگــي كاري انســان داشــته باشــد
و همچنیــن بــر تندرســتي جســماني و روانــي ،ايمنــي و زندگــي
خانوادگــي و اجتماعــي فــرد نوبــت کار نیــز موثــر اســت (.)2
نوبــت کاری دارای عــوارض بالینــی و غیــر بالینــی در فــرد نوبــت
کار مــی باشــد کــه از جملــه عــوارض بالینــی آن مــی تــوان بــه
اختــاالت شــخصیت و از عــوارض غیــر بالینــی آن بــه اختــال
عملکــرد فــرد اشــاره نمــود ( .)1پيامدهــاي روحــي و روانــي ناشــی
از نوبــت کاری شــامل تحريــک پذيــري ،افســردگي ،اســترس و
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اختــال در روابــط اجتماعــي بــه دلیــل تداخــل شــيفت کاري بــا
زندگــي اجتماعــي و خانوادگــي افــراد مــي باشــد ( .)3نوبــت کاري
بــه ويــژه وقتــي برنامــه نوبــت کاري بــه گونـهاي باشــد که فــرد در
اواخــر بعــد از ظهــر و شــب از خانــه دور باشــد ،مــی توانــد بــر روي
زندگــي خانوادگــي افــراد اثــرات منفــي بیشــتری داشــته و زندگــي
اجتماعــي آنهــا را مختــل ســازد ( .)4مطالعــات نشــان داده کــه
ميــزان اختــاالت زناشــويي و طــاق در افــراد نوبــت کار بيشــتر
اســت ( .)1همچنیــن نوبــت کاری باعــث بروز اختالالت شــخصیت
نیــز مــی گــردد .اختــاالت شــخصیت بــه معنــای ظهــور مجموعه
اختاللهــای روان شــناختی بــا ویژگــی اصلــی رفتارهــای خشــک
و غیرقابــل انعطــاف در فــرد مــی باشــد .ایــن رفتارهــا به اشــخاص
آســیب میرســاند ،چــون مانــع ســازگاری آنهــا بــا مســایل مهــم
زندگــی روزانــه میشــود و روابــط افــراد را بــا دیگــران مختــل
میســازد .بدتریــن حالــت اختــاالت شــخصیت عــدم ارتبــاط
مناســب شــخص بــا فرزنــدان خویــش اســت کــه مــی تواند ناشــی
از پرخاشــگری و بــی حوصلگــی فــرد باشــد که ایــن رفتــار فرزند را
آزرده خاطــر کــرده و باعــث مــی شــود کــه فرزنــد هــم مقابلــه بــه
مثــل کنــد .چــون کــودکان توانایــی مقابلــه بــه مثــل کردن مشــابه
بــا رفتــار والدیــن را ندارنــد ،لــذا فرزنــدان دچــار مشــکالت رفتاری
مــی شــوند ( .)5برخــی تحقیقــات نشــان داده کــه اگــر در خانــواده
ای بــر اثــر اختــال شــخصیت یکــی از افــراد خانــواده ،شــرایط و
روابــط ناســالم و منفــی وجــود داشــته باشــد ،تأثیــری مشــخص بــر
روی دیگــر افــراد خانــواده خواهــد گذاشــت و منــش هــای عاطفــی
ناهنجــاری در آن هــا شــکل خواهــد گرفــت کــه ایــن مشــکالت،
در کــودکان و نوجوانــان بیــش از ســایر اعضــای خانــواده خواهــد
بــود .افســردگی ،اضطــراب ،خودکشــی ،بزهــکاری ،مصــرف مــواد
مخــدر ،شکســت تحصیلــی و تــرک تحصیــل از جملــه مشــکالتی
بــه شــمار مــی آینــد کــه در دوران کودکــی و نوجوانــی ایــن قبیــل
کــودکان مشــاهده مــی گــردد ( .)6از ســوی دیگــر نوبــت کاری
ســبب غیبــت والدیــن در خانــه مــی گــردد و تحقیقــات نشــان
داده کــه غیبــت یــا فقــدان والدیــن در بســیاری از خانــواده هــا
ســبب بــروز اختــاالت عاطفــی و رفتــاری کــودکان بــا وســعت بی
ســابقه ای گردیــده اســت ( .)4بــا توجــه بــه اهميــت مطالــب فــوق
و بــا توجــه بــه اینکــه طــی بررســی هــای محقــق ،پژوهشــی در
مــورد تاثیــر نوبــت کاری بــر مشــکالت فرزنــدان بــه خصــوص در
گــروه پرســتاران یافــت نشــد ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن
مقایســه مشــکالت رفتــاری کــودکان پرســتاران شــاغل در مرکــز
آموزشــی درمانــی آیــت اهلل کاشــانی اصفهــان بــر حســب نوبــت
کاری در ســال  1397انجــام شــد.

روش کار
ایــن تحقیــق از نــوع توصیفــی مقایســه ای اســت کــه در ســال
 1397بــر روی پرســتاران شــاغل در مرکــز آموزشــی درمانــی آیــت
اهلل کاشــانی اصفهــان انجــام گرفــت .ابــزار گــرد آوری اطالعــات
در ایــن تحقیــق پرسشــنامه ای دو قســمتی بــود کــه قســمت اول
شــامل مشــخصات جمعیــت شــناختی از جملــه جنــس فرزنــد،
ســن فرزنــد ،جنــس پرســتار ،ســن پرســتار ،ســابقه کار پرســتار،
بخــش محــل کار و مــدت زمــان حضــور پرســتار در ایــن نــوع
نوبــت کاری بــود و قســمت دوم آن را چــک لیســت تجدیــد نظــر
شــده مشــکالت رفتــاری کــوای و پترســون تشــکیل مــی داد .ایــن
پرســش نامــه دارای  88ســوال بوده و هدف آن بررســی مشــکالت
رفتــاری کــودکان و نوجوانــان (اختــال ســلوك ،مشــكالت توجه-
ناپختگــي ،پرخاشــگري اجتماعــي ،اضطــراب -گوشــه گيــري) مي
باشــد.این پرســش نامــه دارای  4بعــد بــوده کــه در آن ســواالت
 1-38اختــال سلوک،ســواالت  39 -71مشــکالت توجــه و
ناپختگــی ســواالت  72-80بعــد پرخاشــگری اجتماعــی و ســواالت
 81-88بعــد اضطــراب و گوشــه گیــری را بررســی مــی کنــد .براي
نمــره گــذاري ايــن پرســش نامــه ،ســه نمــره صفــر ،يــك و دو
بــه كار بــرده مــي شــود .نمــره دو بــه مشــكل رفتــاري كــه بــه
صــورت حــاد ديــده شــود ،نمــره يــك بــه مشــكالتي كــه صــورت
حــاد نــدار نــد و نمــره صفــر بــه عــدم وجــود مشــكالت رفتــاري
داده مــي شــود .بيشــترين نمــره بــه دســت آمــده بــراي هــر خــرده
آزمــون دو برابــر شــماره گويــه هــا در آن خــرده آزمــون و كمتريــن
نمــره بــراي هــر خــرده آزمــون صفــر مــی باشــد .دامنــه مشــكالت
فــرد از صفــر تــا 176نوســان دارد.
در پژوهــش شــهیم و همــكاران ( )1386روايــي پرســش نامــه
کــوای و پترســون بــا روش بررســی بــا پرسشــنامه هــای همســو
انجــام گردیــد و طــی آن همبســتگي گويــه هــا بــا نمــره كل،
تحليــل عوامــل و همبســتگي بيــن نمــرات بــا نمــرات پرسشــنامه
رفتــار كــودك راتــر ( )0/88بدســت آمــد و تحليــل عوامــل بــا
مؤلفــه هــاي اصلــي و ســپس چرخــش واريماكــس ،اســتخراج
چهــار عامــل بــا ارزش ويــژه بيشــتر از يــك را در پــي داشــت
كــه عبارتنــد ا ز :اختــال ســلوك ،مشــكالت توجــه -ناپختگــي،
پرخاشــگري اجتماعــي و اضطــراب -گوشــه گيــري .همچنیــن
بــه منظــور محاســبه پایایــی آن از روش ضریــب آلفــای کرونبــاخ
اســتفاده گردیــد کــه برابــر  0/98بــود ( .)7نمونــه پژوهــش در ایــن
تحقیــق شــامل 200نفــر از پرســتاران شــاغل در مرکــز آموزشــی
درمانــی آیــت اهلل کاشــانی بــود کــه معیارهــای ورود بــه مطالعــه از
قبیــل داشــتن مــدرک کارشناســی پرســتاری ،داشــتن حداقــل دو
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کــودکان پرســتاران در شــیفت صبــح ثابــت بــوده اســت .همچنیــن
93درصــد از کــودکان پرســتار صبــح کاردائــم دارای ســطح کمــی
از مشــکالت رفتــاری بــوده و فقــط  7درصــد از آنهــا مشــکالت
رفتــاری متوســط نشــان داده انــد .نمــره کل اختــاالت رفتــاری
در کــودکان در گــروه پرســتاران در گــردش  34/68±2/31اســت
کــه در ایــن میــان اختــال ســلوک بــا میانگیــن16/38±1/04
مهمتریــن مشــکل رفتــاری کــودکان در ایــن گــروه بــوده اســت.
همچنیــن 85درصــد از کــودکان پرســتاران در گردش دارای ســطح
کمــی از مشــکالت رفتــاری بــوده و  15درصــد از آنهــا مشــکالت
رفتــاری متوســط نشــان داده انــد.
آزمــون مــن -ویتنــی نشــان داد کــه ســطح مشــکالت رفتــاری

ســال ســابقه کار در مرکــز فــوق ،داشــتن حداقــل یــک فرزنــد در
محــدوده ســنی  5 -18ســال کــه فاقــد بیمــاری جســمی و روحــی
باشــند ،تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه و حضــور بــه مــدت یــک
ســال در نوبــت کاری را دارا بودنــد .روش نمونــه گیــری مــورد
اســتفاده در ایــن تحقیــق ،روش در دســترس بــود .قبــل از انجــام
نمونــه گیــری توســط پژوهشــگر معرفــی کوتاهــی از پژوهــش و
هــدف آن بــه نمونــه هــای پژوهــش ارائــه شــد و از آنهــا رضایــت
نامــه کتبــی آگاهانــه اخــذ گردیــد ،ســپس پرســتاران بــه صــورت
خــود اظهــاری اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامه نمودنــد .پــس از
اتمــام نمونــه گیــری بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS 16و بــا
اســتفاده از آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف ،مــن ویتنــی و آنالیــز

کــودکان در گــروه شــیفت صبــح ثابــت بــه طــور معنــاداری کمتــر
از گــروه شــیفت در گــردش بــود ( .)P > 0/05همچنیــن آزمــون
آنالیــز کوواریانــس بــا تعدیــل متغیرهــای جنــس ،ســن ،ســابقه کار
و بخــش پرســتاران و ســن کــودکان در دو گــروه نشــان داد کــه
میانگیــن نمــره کل مشــکالت رفتــاری و ابعــاد مشــکالت توجــه-
ناپختگــی و اختــال ســلوک در گــروه شــیفت صبــح ثابت بــه طور
معنــاداری کمتــر از گــروه شــیفت در گــردش بــود ( )P> 0/05امــا
میانگیــن نمــرات اضطــراب و پرخاشــگری بیــن دو گــروه اختــاف
معنــادار نداشــت (.)P <0/05

کوواریانــس و کای اســکوئر نتایــج تجزیــه و تحلیــل گردیــد.

یافته ها
بیشــتر شــرکت کننــدگان در هــر دو گــروه شــیفت صبــح ثابــت و
پرســتاران در گــردش خانــم بــوده و در بخــش اورژانــس کار مــی
کردنــد .میانگیــن ســنی افــراد  34±4ســال و میانگیــن ســابقه
کاری نمونــه هــا  15±4ســال بــود (جــدول .)1براســاس نتایــج
نمــره کل اختــاالت رفتــاری در کــودکان در گــروه پرســتاران
صبــح کار دائــم  24/89±/2/23بــوده کــه در ایــن میــان اختــال
ســلوک بــا میانگیــن 12/50±1/00مهــم تریــن مشــکل رفتــاری

جدول  :1مشخصات جمیت شناختی نمونه ها پژوهش
شیفت صبح ثابت

متغیر

جنس

بخش محل خدمت

شغل همسر

دامنه سنی
سطح تحصیالت

شیفت در گردش

تعداد

درصد

تعداد

درصد

خانم

85

85

60

60

آقا

15

15

40

40

اورژانس

19

19

34

34

اتاق عمل

36

36

9

9

ویژه

10

10

27

27

جراحی

28

28

16

16

داخلی

7

7

14

14

کارمند

44

44

47

47

آزاد

56

56

53

53

 25-30سال

4

4

5

5

 31-35سال

4

4

30

30

 36-40سال

43

43

39

39

 41-45سال

49

49

26

26

کارشناسی

93

93

95

95

کارشناسی ارشد

7

7

5

5

42

آماره
15/67

33/86

0/18

4/44

0/59

سطح معناداری
>0/001

>0/001

0/67

>0/001

0/55

شهرام رئیسی و همکاران
 2-6سال

3

3

9

9

 7-12سال

14

14

40

40

 13-18سال

42

42

31

31

 19-24سال

26

26

12

12

بیشتر از  24سال

15

15

8

8

 1-2میلیون تومان

4

4

0

0

 2-3میلیون تومان

42

42

44

44

بیشتر از  3میلیون تومان

54

54

56

56

سابقه کار

میزان درآمد ماهیانه

4/59

0/53

>0/001

0/60

جدول  :2توزیع فراوانی سطح مشکالت رفتاری کودکان در دو گروه
سطح مشکالت رفتاری

شیفت در گردش

شیفت صبح ثابت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کم

93

93

85

85

متوسط

7

7

15

15

زیاد

0

0

0

0

آماره

1/80

سطح معناداری

0/035

جدول  :3مقایسه میانگین نمره کل مشکالت رفتاری کودکان و ابعاد آن بین دو گروه
شیفت در گردش

شیفت صبح ثابت

ابعاد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آماره

سطح معناداری

نمره کل

24/89

2/23

34/68

2/31

3/91

0/049

اختالل سلوک

12/50

1

16/38

1/04

4/95

0/01

مشکالت توجه-ناپختگی

9/24

1/04

14

1/09

4/82

0/03

پرخاشگری

0/57

0/14

0/75

0/15

0/009

0/92

اضطراب

2/58

0/27

3/55

0/30

3/36

0/07

خــواب آور همــراه اســت ( .)3کــه ایــن امــر مــی توانــد بــه محیــط
زندگــی ایــن افــراد و در نتیجــه بــه کــودکان آنهــا نیــز تســری
یابــد.
گــرزی واچ و همــکاران ( )2010در نتایــج مطالعــه خــود نشــان
دادنــد کــه  50درصــد از پرســتاران ابــراز مــی کننــد کــه شــغل
شــان تاثیــر مزمنی بــر نقــش خانوادگــی ایشــان دارد ( .)9همچنین
تحقیــق حیــدری و حســین پــور ( )1389نشــان داد کــه خانــواده
هــای نوبــت کار مشــکالت ارتباطــی بیشــتری بــا فرزندانشــان
دارنــد ( .)10از ســوی دیگــر پژوهــش ملکیهــا و همــکاران ()1387
نشــان داده کــه تفــاوت معنــی داری بیــن پرســتاران ثابت و شــیفت
در گــردش در زمینــه تعارضــات کار -خانــواده دارنــد و پرســتاران
شــیفت در گــردش میــزان بیشــتری از تعارضــات را تجربــه کردنــد
( .)11بارنــس ( )2010هــم در تحقیــق خــود بــر روی پرســتاران
گــزارش نمــود کــه  %46از پرســتاران شــب کار مــورد مطالعــه نمی
تواننــد بــه نیــاز هــای ســامتی فرزنــدان توجــه کافــی داشــته
باشــند ( .)4بنابــر ایــن نتایــج مطالعــه حاضــر مبنــی بــر افزایــش

بحث و نتیجه گیری
تحقیــق حاضــر بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه کــودکان پرســنل در
شــیفت در گــردش دارای مشــکالت بیشــتری نســبت بــه کــودکان
پرســتاران در شــیفت صبــح ثابــت مــی باشــند کــه شــاید ایــن
نکتــه تــا حــد زیــادی بــه نگــرش خــود پرســنل بــه نوبــت کاری و
عقایــد آنهــا ارتبــاط داشــته باشــد .معموال بخــش بزرگــي از زندگي
افــراد بزرگســال در محــل کار مــي گــذرد و تحقیقــات نشــان داده
کــه درصــد کمــی از افــراد از نوبــت کاري لــذت مــي برنــد و بقيــه
بــه گون ـهاي بــا آن مــي ســازند و گاهــي راهــي جــز آن ندارنــد
( .)8بــر اســاس شــدت شــکايت هــاي رســيده از افــراد نوبــت كار ،
نوبــت کاران را بــه ســه دســته ی تحمــل خــوب (بــدون شــکايت
يــا مشــکالت خفيــف بالينــي) ،تحمــل پاييــن (همــراه بــا شــکايت
بالينــي) و تحمــل خيلــي پاييــن (مشــکالت بالينــي شــديد) طبقــه
بنــدي مــي کننــد .عــدم تحمــل نوبــت کاري بــا شــکايت هــا و
مشــکالت متعــددي ماننــد اختــاالت خــواب ،خســتگي ،تغييــرات
رفتــاري ،مشــکالت گوارشــي و مصــرف مســتمر قــرص هــاي
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رفتــاری کــودکان وجــود داشــت کــه مــی تــوان نتایــج آن را بــا
نتایــج تحقیــق حاضــر هــم خــوان دانســت (.)14
در کل بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق بــه نظــر مــی آیــد کــه
اشــتغال والدیــن بــه پرســتاری در ســاعات مختلــف شــبانه روز بــه
علــت شــیفت در گــردش بــودن  ،در بــروز مشــکالت در بیــن
کــودکان دارای تاثیــر بــوده اســت امــا میــزان ایــن تاثیــر کم اســت
کــه شــاید ایــن بــه علــت بافــت فرهنگــی ســنتی خانوادگــی و
حمایــت هــای ســایر اعضــای خانــواده در غیــاب والدیــن و پــر
کــردن جــای خالــی والــد بــه خوبــی و در نتیجــه جبــران نبــود
والــد بــوده باشــد ولــی بــا توجــه بــه محدودیــت هــای پژوهــش
حاضــر از جملــه عــدم امــکان انتخــاب واحدهــای مــورد پژوهــش

مشــکالت رفتــاری کــودکان در پرســتاران شــاغل بــه صــورت در
گــردش بــه نظــر بــا ســایر مطالعــات انجــام شــده در ایــن زمینــه
هــم ســو بــوده اســت.
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد که مشــکالت رفتــاری در کودکان
پرســتاران در گــردش بیشــتر از پرســتاران صبــح کار اســت اگرچــه
ســطح مشــکالت رفتــاری در دو گــروه کــم گــزارش شــده اســت
و در میــان چهــار بعــد مشــکالت رفتــاری کــودکان فقــط در بعــد
اختــال ســلوک بیــن کــودکان دو گــروه اختــاف وجــود داشــته
اســت ولــی در هــر حــال اختــاالت ســلوک کــودکان پرســتاران
در گــردش بیشــتر بــوده اســت .در مطالعــه حکیــم شوشــتری و
همــکاران ( )1392بــا عنــوان ارتبــاط ســندرم فرســودگی شــغلی

مــادران پرســتار بــا مشــکالت رفتــاری کــودکان آنهــا  ،فرزنــدان
مــادران دارای فرســودگی شــغلی در مقایســه بــا فرزنــدان مــادران
فاقــد ایــن ســندرم ،در زمینــة گــروه مشــکالت درون ســازی ،برون
ســازی و کلــی تفــاوت معنــی داری داشــتند .نمــره میزان خســتگی
هیجانــی بــا مشــکالت درون ســازی  -و بــرون ســازی کــودکان
نســبت مســتقیم داشــت کــه از ایــن جهــت بــا نتایــج تحقیــق
حاضــر هــم خوانــی دارد (.)12
همچنیــن ایــن نتیجــه بــا مطالعــه گــودرزی و همــکاران کــه بــه
بررســی ارتبــاط نوبــت كاري بــا توانايــي هــا و مشــكالت رفتــاري
كــودكان شــاغلين داراي نوبــت كار بــا اســتفاده از پرسشــنامه
 SDQدر ســال  1389پرداختــه اســت  ،مطابقــت داشــت (.)13
در ایــن مطالعــه نیــز بيــن فرزنــدان پســر اختــال ســلوك وجــود
داشــت و هــر چــه ســطح مــدرك والدیــن پاييــن تــر بــود اختــال
ســلوك در نــزد فرزنــدان آنــان آشــكارتر بــود.
آرنودالهــوس و همکارانــش ( )2017در پژوهشــی بــه منظــور
بررســی مشــکالت روحــی و روانــی کــودکان و ارتبــاط آن بــا
اســترس والدیــن در مــادران و پــدران پرســتار نشــان داد کــه
اختــاف معنــی داری در نمــره کل چــک لیســت مشــکالت

with shift work disorder in nurses working
with rapid-rotation schedules in Japan: the
nurses’ sleep health project. Chronobiology
international.
2013;30(4):628-36.
https://doi.org/10.3109/07420528.2012.762010
Barnes-Farrell
JL,
Davies-Schrils
K,
McGonagle A, Walsh B, Di Milia L, Fischer
FM, et al. What aspects of shiftwork influence
?off-shift well-being of healthcare workers
Applied ergonomics. 2010; 39(5):589-96.
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2008.02.019
Duncan AL. Life Satisfaction and Self-Worth of
Parents with Behaviorally Disordered Children:

بــه صــورت تصادفــی و همچنیــن کوچــک بــودن جامعــه پژوهش،
تعــداد نمونــه کــم و یکســان نبــودن تعــداد زن و مــرد در دو گــروه
کــه شــاید در نتیجــه گیــری تاثیــر گذار باشــد ،بــرای نتیجــه گیری
قطعــی تــر نیــاز بــه مطالعــات بیشــتری مــی باشــد.

سپاسگزاری
ایــن پژوهــش بــا مجــوز دانشــگاه آزاد اســامی واحــد خوراســگان
بــا کــد اخــاق IR.IAU.KHUISF.REC1397.146
انجــام گردیــده اســت کــه محققیــن در ایــن زمینــه مراتــب
تشــکر و قدردانــی خــود را از مســئولین ایــن دانشــگاه بیــان نمــوده
و همچنیــن از مســئولین محتــرم بیمارســتان و کلیــه پرســتاران
عزیــزی کــه در انجــام ایــن پژوهــش همــکاری نمودنــد ،مراتــب
ســپاس و قدردانــی خــود را ابــراز مــی دارنــد.
تعارض منافع
محققیــن ایــن پژوهــش هیــچ گونــه تعــارض منافعــی در انجــام
ایــن پژوهــش نداشــته انــد.
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