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چکیده
مقدمه: در سیستم آموزش پرستاری، نقش های چندگانه آموزش نظری، بالینی، پژوهشی و 
نقش های اجرایی به مدرسین پرستاری تفویض می شود. احساس فشار و استرس در به انجام 

رساندن انتظارات و الزامات این نقش های متنوع منجر به دشواری نقش می گردد.
هدف: این مطالعه جهت بررس��ی میزان دش��واری نقش و عوامل مرتبط با آن در مدرسین 

پرستاری انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- مقطعی است که در سال 1391 بر روی 
302 نفر از مدرسین پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی کشور انجام شد. نمونه گیری 
به روش خوش��ه ای – طبقه ای انجام گردید. ابزار گرداوری داده ها نسخه روانسنجی شده ابزار 
اصلی دشواری نقش به صورت یک پرسشنامه خود گزارش دهی بود که روایی آن از طریق 
تعیین روایی اعتبار محتوا و سازه و پایایی آن با محاسبه ضریب الفای کرونباخ 92 /0 و آزمون 
مجدد )r=0/89( تأمین ش��د. داده ها به وس��یله آمار توصیفی و آنالیز واریانس، آزمون تی و 

آزمون همبستگی پیرسون در برنامه  SPSS18  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
يافته ها:نتایج نش��ان داد که 43% مدرسین پرستاری دارای دشواری نقش متوسط به باال 
بودن��د ]میانگین کل )0/23( 3/48[. از بین خرده مقیاس ها، گرانباری و ناهمخوانی نقش 
بیشتر از بقیه خرده مقیاس ها معرف دشواری نقش بود])0/72( 3/28، )0/76( 3/20 ]که 
بیش��ترین و کمترین میانگین دشواری نقش به ترتیب به عبارات »احساس می کنم که در 
پایان روز از نظر عاطفی تحلیل رفته ام« و »چون تخصص بالینی کافی ندارم نگران هستم«، 
اختصاص داشت. عالوه بر این، بین دشواری نقش و متغیرهای سن، جنس، وضعیت ازدواج 

.)P>0/05(و سابقه کار  شرکت کنندگان تفاوت معنادار آماری مشاهده گردید
نتیجه گیري: ضروری است که مدیران آموزشی و تعیین کنندگان خط و مشی سالمتی با 
به کارگیری راهبردهای حمایتی نظیر کاهش حجم کاری و فشار کاری مدرسین پرستاری به 

حذف دشواری های نقش کمک نمایند.
کلمات کلیدی: ابزار دشواری نقش، دشواری نقش، مدرسین پرستاری
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 مقدمه
رفتارها، تصمیمات و عملکرد افراد در سازمان ها بر پایه ادراکات آنان 
از اش��غال یک نقش، وضعیت نقش، تقاضا ها و الزامات نقش ش��کل 
می گیرد )1(. روانشناسان و جامعه شناسان بر این عقیده اند که بخش 
مهمی از تنش های کاری برخاس��ته از اختالفات در انتظارات نقش، 
پیچیدگی محیط ه��ای کاری، الگوها و ظرفیت ه��ا، ارزش ها درباره 

نقش، ویژگی های فردی و مکانیسم های سازگاری می باشند )2(.
تنش ه��ای کاری و دش��واری هایی ک��ه در زمین��ه تعارض��ات  و یا 
مشکالت در ارائه نقش به وجود می آید معموالً ریشه در روند ناسالم 
مکانیسم های مختلف نقش و فعالیت های پیچیده و همزمان دارد؛ تا 
جایی که می تواند عمیق تر شده و به افراد و روابط آنان صدمات جدی 
وارد نماید )3(. این دش��واری ها در ابت��دا موجب بر هم زدن امنیت 
حرفه ای و در سایه آن عدم تعادل جسمی و روانی می گردد و سپس 
با ایجاد اثرات تخریبی بر پیامدهای کاری مانند راهبردهای آموزشی، 
کیفی��ت کاری، توانایی عملکردی و دس��تیابی ب��ه اهداف موجبات 
کاهش انگیزه، کاهش اعتماد به نفس، عدم رضایت شغلی و کاهش 

ظرفیت کنترل را فراهم می آورد )4(.
 تحقیقات نشان داده است که به علت پیچیدگی محیط های کاری، 
تغییر در تقاضاهای روزافزون و انتظارات شغلی، مدرسین پرستاری 
دچار استرس و دشواری هایی در انجام الزامات و انتظارات از نقش های 
چندگانه هس��تند )5( و چنانچه تقاضاه��ا و انتظارات از این نقش ها 
برآورده نش��وند، عالوه بر اتالف وقت و انرژی و شکس��ت در هویت 
نقش ممکن اس��ت عالئمی مانند اضطراب، ناامیدی، افس��ردگی و 
اختالالت جس��می نظیر افزایش فش��ار خون و چربی خون، میگرن 
و گاس��تریت نیز ظاهر گردد )7، 6(. در سیس��تم آموزش پرستاری 
نقش های متعددی اعم از نقش آموزش بالینی که از حس��اس ترین 
و در عین حال وقت گیرترین نقش های مدرس��ین پرس��تاری است، 
آموزش نظری، وظایف پژوهشی و نقش های مسئولیتی و اجرایی به 
طور همزمان و در قالب تقاضاهای روز افزون دانشکده و خواسته های 
محیط بالین به مدرس��ین پرستاری تفویض ش��ده است. آمار نشان 
می دهد که بیش از 90% مدرس��ین پرستاری در کالس های درس و 
محیط های بالین در خدمت آموزش به دانشجو هستند )1( و بیش از 
50% برنامه ه��ای کاری آنان صرفاً به نقش آموزش در بالین و تربیت 
نیروه��ای متخصص و کارآمد پرس��تاری اختص��اص دارد )8( و این 
در حالی اس��ت که از ارائه نقش های دیگر مانند آموزش در کالس، 
پژوهش، خدمات، راهنمایی و مشاوره با دانشجویان و مسئولیت های 

اجرایی متعدد فروگذار نمی کنند و برای هماهنگ شدن با همه این 
موقعیت ه��ا، تنش های زی��ادی را تجربه می کنند )6(. طبیعت چند 
بعدی نقش مدرس��ین پرستاری توأم با حفظ انتظارات متعدد نقش 
و یا حفظ شایس��تگی بالینی می تواند منجر به عدم تعادل در انجام 

وظایف در هر یک از نقش ها گردد )9(. 
ای��ن حقیقت که هر موقعیتی نقش ه��ای متفاوتی را بر می انگیزاند، 
سرچش��مه خلق نظریه هایی ش��د که در پی آن ها سلس��ه مراتب، 
الزامات، انتظارات و اجتناب از برخورد نقش ها را امکان پذیر ساخت. 
نظریه استرس و دشواری نقش از قدیمی ترین این نظریه هاست که 
توس��ط گود در سال )1960( مطرح ش��د )10(. گود معتقد بود که 
علی رغم این که افراد در رسیدن به انتظارات خود تالش می کنند ولی 
همیشه نمی توانند به آن ها جامه عمل بپوشانند و در واقع تعارضات 
و دشواری های نقش زمانی رخ می دهد که انتظارات بی شمار متوجه 
ی��ک موقعیت اجتماعی بوده و آن را تحت فش��ار قرار می دهد و در 
صورتی که فرد نتواند به این انتظارات پاسخ دهد، دچار دشواری های 
جدی در زمینه ارائه نقش خواهد شد )11،10(. یکی از معضالتی که 
مدیران آموزشی در س��ازمان ها و موؤسسات با آن رو به رو هستند، 
وجود مسئولیت های چندگانه نقش و استرس و دشواری های ناشی 
از آن می باشد )3(. دشواری نقش یک وضعیت ثانویه به استرس های 
نقش اس��ت که فرد در موقعیت های متفاوت کاری با آن ها رو به رو 
می شود و شامل عواملی چون تضاد نقش، ابهام نقش، گرانباری نقش، 

عدم صالحیت نقش و ناهمخوانی نقش می باشد )13، 12(. 
تضاد نقش به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر هنگامی رخ می دهد 
که تقاضاها و انتظارات پیچیده با مهارت ها و توانایی های افراد سازگار 
نباش��د. در حالی که ابهام نقش زمانی به وقوع می پیوندد که تعریف 
روش��ن و واضحی از نقش افراد وجود ندارد و یا این که افراد ش��اغل 
در س��ازمان، اطالعات کافی در م��ورد نقش ها و وظایف خود ندارند. 
گرانباری نقش به تقاضاهای زیاد و نامناسب با ظرفیت فرد و یا انجام 
کار پرفش��ار، س��خت و زیاد در زمان ناکافی اطالق می گردد و عدم 
صالحیت نقش نیز در شرایطی پدیدار می گردد که صالحیت و کفایت 
برای عملکرد نقش وجود نداش��ته باش��د و افراد نتوانند مهارت ها و 
دانش خود را در مقابل انتظارات نقش نشان دهند و ناهمخوانی نقش 
نیز به معنای عدم توافق بین انتظارات برای عملکرد نقش با ارزش ها، 
نگرش ها و ادراکات افراد می باشد )1،2،13(. درمجموع دشواری های 
نقش نتیجه ای از مشکالت و استرس های ناشی از نقش های اجتماعی 

متعدد و مسئولیت ها و تقاضاهای زیاد و یا ارضا نشده است )13(. 
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 در این زمینه پژوهش های متعددی خارج از ایران در زمینه دشواری ها 
و استرس های نقش در مدرس��ین پرستاری انجام گردیده است؛ به 
طوری که در مطالعه هاوکینز و همکاران )2012( در آمریکا، به وجود 
بارکاری نقش و انتظارات نقش در همه دیسیپلین های آکادمیک که 
منجر به مشکالتی در ایفای نقش افراد می گردد، تأکید شده است و 

آن ها را زمینه ای برای ایجاد تغییر می دانستند )6(.  
بیک��ر نی��ز در مطالعه ای در س��ال )2011( در کانادا نش��ان داد که 
ناهمخوان��ی و گرانب��اری نق��ش اصلی ترین اس��ترس های نقش در 
مدرسین پرستاری در آموزش و بالین است )14(. در حالی که تانگ 
و  چانگ در پژوهش خود در  تایوان در س��ال )2010( ابهام نقش و 
تضاد نقش را از عوامل مهم دش��واری نقش نامیدند که با خالقیت و 

رضایت شغلی کارکنان همبستگی معکوس و معنا دار داشت )15(.
اورم��ان )1998( و ب��ون )1992( نی��ز در پژوهش های خود، عرضه 
تقاضاهای نامناس��ب کاری را عامل اصلی دشواری نقش دانستند و 
تضاد و گرانباری نقش را به ترتیب بیشترین دشواری نقش مدرسین 

پرستاری معرفی نمودند )16، 9(.
 با توجه به اهمیت دش��واری نقش در جوامع دانش��گاهی، قابل ذکر 
اس��ت که تفویض نقش های متعدد، گستردگی کارها، حجم کاری و 
فشار کار زیاد همراه با کمبود وقت از یک سو و عواملی مانند افزایش 
تعداد دانشجو، کمبود نیروی متخصص و هیئت علمی در پرستاری 
از س��ویی دیگر می تواند زمینه ساز بروز مش��کالت در ارائه نقش و 
دشواری نقش باشد و شکی نیست که دشواری های نقش و معضالت 
و عوارض آن عالوه بر تهدیدی جدی بر پیکره نظام سالمت و سیستم 
آموزش و بالین در پرستاری، ممکن است موجب اختالل در امنیت 
جس��می و عاطفی مدرس��ین، کاهش تعهد و رضایتمندی، کاهش 
خالقیت، دلسردی و بی تفاوتی آنان نسبت به این شغل خطیر گردد 
و این در حالی است که تاکنون پژوهشی در کشور ما در این زمینه 
انجام نشده است؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان دشواری نقش 
در مدرسین پرستاری و رابطه آن با برخی عوامل مرتبط انجام گردید.

 مواد و روش ها
پژوه��ش حاضر، مطالعه ای  توصیفی مقطعی و بخش��ی از رس��اله 
دکترای پرس��تاری اس��ت که در س��ال 1391 جهت تعیین میزان 
دشواری های نقش در مدرسین پرستاری انجام گردید. نمونه گیری به 
روش خوشه ای-طبقه ای بود. به این ترتیب که بر اساس تقسیم بندی 
جغرافیایی و به تناسب نوع )تیپ 1، 2، 3 دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور( و فراوانی دانشگاه های علوم پزشکی در هر خوشه، تعدادی از 

دانشکده های پرستاری و مامایی وابسته به آن ها )n=23( از مجموع 
کل دانش��کده های پرستاری و مامایی کش��ور انتخاب شدند. پس از 
تأیید در کمیته اخالق و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
جمع آوری داده ها در اکثر دانشکده های پرستاری به صورت حضوری 
توسط خود پژوهشگر و در اندک موارد به دلیل بعد مسافت طوالنی 
و هماهنگی قبلی با مسئولین ذیربط به وسیله پست الکترونیکی به 
مدت 5 ماه از اردیبهش��ت تا شهریور ماه 1391 انجام گردید. به این 
ترتیب که بعد از هماهنگی با مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی و 
دانشکده های پرس��تاری و مامایی ذی ربط و پس از ارائه توضیحات 
کافی در مورد اهداف پژوهش و کسب رضایت نامه کتبی از واحدهای 
مورد پژوهش، پرسشنامه ها در اختیار تمامی مدرسین پرستاری واجد 
شرایط و عالقه مند به شرکت در مطالعه قرار گرفت. جامعه پژوهش 
302 نفر از مدرس��ین پرستاری دانش��کده های پرستاری و مامایی 
کشور بود و معیارهای ورود به مطالعه، داشتن حداقل یک سال سابقه 
اش��تغال به عنوان مدرس پرستاری در دانشکده و تمایل شرکت در 
مطالعه و معیار خروج از مطالعه نیز عدم تمایل مدرسین پرستاری به 

شرکت در مطالعه و یا انصراف در هر مرحله از پژوهش بود.
ابزار گردآوری داده ها: در این مطالعه از ابزار دشواری نقش استفاده 
شد که در واقع ابزار روان سنجی و اصالح شده از نسخه اصلی دشواری 
نقش بود که در سال )1991( توسط پروفسور موبیلی درامریکا )13( 
طراحی گردیده است. ابزار اصلی دشواری نقش توسط تیم پژوهشی 
حاضر در این مطالعه طی مرحله ای از رساله دکتری پرستاری مورد 
ترجمه و روا ن س��نجی قرار گرفت و پس از انج��ام فرآیند ترجمه و 
تطابق فرهنگی و مراحل روایی صوری و محتوا و اندازه گیری شاخص 
روایی محتوا، CVI، روایی س��ازه و استفاده از تحلیل عاملی تأییدی 
)اندازه گیری ش��اخص های نیکویی ب��رازش( و انجام تحلیل عاملی 

اکتشافی، نسخه جدید استخراج گردید.    
نس��خه فارسی ابزار دش��واری نقش در این مطالعه شامل دو بخش 
عوامل جمعیت شناسی )سن، جنس، وضعیت ازدواج، سابقه کار، رتبه 
دانشگاهی و وضعیت استخدامی( و بخش اصلی شامل 33 عبارت و 5 
خرده مقیاس تضاد نقش )8 عبارت(، ابهام نقش )6 عبارت(، گرانباری 
نقش )6 عبارت(، عدم صالحیت نقش )6 عبارت( و ناهمخوانی نقش 
)7 عب��ارت( بود. این عبارات تحت مقیاس درجه بندی لیکرت 1-5، 
هرگ��ز )1(، به ندرت )2( بعضی اوقات )3( غالباً )4( و همیش��ه )5( 
تنظیم گردید؛ به طوری که امتیاز کلی برای تعیین دشواری نقش یا 
محاسبه میانگین پاسخ های فردی به 33 عبارت و با طیف میانگین 
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خیلی ضعیف )2/59-1(، ضعیف )2/99-2/60(، متوسط )3/49-3( و 
شدید )5-3/5( در نظر گرفته شد. همچنین امتیازات خرده مقیاس ها 
نیز با محاسبه میانگین پاسخ های فردی به عبارات مربوط به هر خرده 
مقیاس  به دس��ت آمد. با تأکید در استفاده از روش امتیازدهی ابزار 
اصلی دش��واری نقش و حفظ وزن 5-1 پاسخ های عبارات و مقایسه 
هدفمند امتیازات در میان خرده مقیاس ها از میانگین استفاده شد. 
جهت پایایی ابزار از روش های همسانی درونی و ثبات استفاده شد که 
ضریب آلفای کرونباخ ابزار α =0/92 و دامنه آن در خرده مقیاس ها 
از 0/84-0/71 متغیر بود. از آنجا که آزمون کولموگروف اسمیرنوف 
در اب��زار فوق بیانگر توزیع نرمال داده ها بود، لذا ضریب همبس��تگی 
پیرسون بین دو فاصله زمانی 2 هفته ی تکمیل ابزار سنجیده شد و 
 )ICC( به دست آمد. همچنین همبستگی درون گروهی r =0/ 89

نیز 0/91 و نشانگر ثبات ابزار در درون خرده مقیاس ها بود.
جهت تعیین ارتباط عوامل جمعیت شناس��ی با دش��واری نقش از 
آزمون های آماری تحلیل واریانس، تی مستقل و همبستگی پیرسون 
استفاده و تمامی تحلیل ها با نرم افزار SPSS18 و با در نظر گرفتن 

سطح معناداری 0/05 و فاصله اطمینان 95% انجام گردید.
 يافته ها

از 375 پرسش��نامه توزیع شده، 302 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند 
که نس��بت پاسخ دهی Response Rate = %80/5 به دست آمد. 
اکثر واحدهای پژوهش��ی، زن )68/2%( و متأه��ل )88/1%( بودند. 
بیشتر واحدهای پژوهشی )71/2%( دارای مدرک کارشناسی ارشد 
و هیئت علمی بودند. میانگین سنی واحدهای پژوهشی )6/5( 43/5 
و میانگین س��ابقه کار آنان )7/3( 15/1 س��ال بود. 69/5% آنان نیز 

استخدام رسمی بودند.     
همچنین یافته ه��ا بیانگر آن بود که اکثریت واحدهای پژوهش��ی 

)43%( دچار دش��واری نقش متوس��ط به ب��اال و میانگین نمره کل 
دشواری نقش آنان )0/23( 3/48 بود.

از میان 33 عبارات ابزار، عبارات »احس��اس می کنم که در پایان روز 
از نظر عاطفی تحلیل رفته ام« و »احساس می کنم برای انجام وظایف 
س��نگین ش��غلی ام دچار کمبود وقت هس��تم«، به ترتیب بیشترین 
دش��واری نقش را ب��ا میانگی��ن )1/05( 3/69، )0/9( 3/56 به خود 

اختصاص دادند.
همچنین دشواری نقش متوسط به عبارت »به اندازه کافی از تدریس 
من قدردانی می ش��ود« با میانگین )1/07( 3/49 و کمترین دشواری 
نقش به عبارات »احساس می کنم برای کار آموزشی استخدام شده ام 
اما هم اکنون بر اس��اس دیگر انتظارات نقش ارزش��یابی می شوم« و 
»چون تخصص بالینی کافی ندارم نگران هستم« به ترتیب با میانگین 

)0/88( 1/90 و )0/43( 1/85 اختصاص داشت.
در بررسی رابطه میانگین نمره دشواری نقش با متغیرهای جمعیت 
شناس��ی، نتایج بیانگر آن بود که بین دش��واری نقش با جنس، سن 
 س��ابقه کار و وضعی��ت تأهل تفاوت معن��ادار آماری وجود داش��ت 
)P>0/05( و همبس��تگی با متغیرهای سن و سابقه کار نیز معکوس 
بود )r= -0/507( )r= -0/462(  به این ترتیب که زنان و افراد متأهل 
به میزان بیشتری دشواری های نقش را تجربه نموده و با افزایش سن و 
سابقه کار نیز  دشواری نقش کمتر گردید. به عبارت دیگر افراد با سن 
و سابقه کار زیادتر در مواجهه با سختی ها و مشکالت و دشواری های 
برخاسته از انتظارات و خواسته های گوناگون رویارویی بهتری دارند و 
فشارهای ناشی از انتظارات و الزامات نقش را به گونه مناسب تری به 

تعادل می رسانند.
 بحث

مطالعه حاضر نشان داد که اکثر مدرسین پرستاری دچار دشواری 
نقش متوسط به باال هس��تند. به نظر می رسد که وجود نقش های 

جدول 1. فراوانی درجات دشواری نقش در مدرسین پرستاری

درصدتعداددرجات دشواری نقش
3712/3خیلی ضعیف         )1-2/59(
8026/5ضعیف          )2/99 – 2/60(
13043متوسط               )3/49 -3(
5518/2شدید                   )5- 3/5(

302100جمع
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جدول 2. آمار توصیفی دشواری نقش به تفکیک عبارات

n =33 انحراف معیارمیانگینعبارات ابزار دشواری نقش
دشواری نقش شديد

3/691/05احساس می کنم که در پایان روز از نظر عاطفی تحلیل رفته ام.

3/560/90احساس می کنم برای انجام وظایف سنگین شغلی ام دچار کمبود وقت هستم.

3/540/92برای انجام کارها بیش از حد معمول تحت فشار هستم.

3/501/01به اندازه کافی از سایر فعالیت های من )نظیر مشاوره و راهنمایی دانشجو و... ( قدردانی می شود.

دشواری نقش متوسط

3/491/07به اندازه کافی از تدریس من قدردانی می شود.

3/481/10به اندازه کافی از مهارت های بالینی من قدردانی می شود.

3/411/12احساس می کنم که مسئولیت های اجرایی مانع پرداختن به سایر وظایف می شود.

3/390/94دانشکده درباره ارتقا و پیشرفت شغلی به من اطالعات کافی می دهد.

3/361/02به اندازه کافی از تحقیقات و تألیفات من قدردانی می شود.

3/251/18با شیوه های ارزشیابی غیر عملی رو به رو هستم.

3/231/02احساس می کنم که در پایان روز از نظر جسمی تحلیل رفته ام.

3/211/06نیازهای شغلی من با فعالیت های مهم شخصی ام )نظیر خانواده، تفریح و ...( تداخل دارد.

3/210/96با دانشجویانی سرو کار دارم که آمادگی و انگیزه کافی را ندارند.

3/210/96احساس می کنم بین اساتید دانشکده و مدیریت درباره انتظارات نقش توافق نظر وجود دارد.

3/181/15دانشکده درباره مسائل مالی و دریافتی به من اطالعات کافی می دهد.

3/141/10برای عملکرد شغلی بهتر احساس فشار بیش از حد می کنم.

3/140/97احساس می کنم که بین نیازهای حرفه ای من و انتظارات دانشکده فاصله وجود دارد.

3/101/26احساس می کنم که انتظارات از عملکرد و تدریس وقت انجام پژوهشی را از من می گیرد.

3/091/31برای حفظ شایستگی بالینی به دلیل کمبود وقت تحت فشار هستم.

3/091/31برای جذب سرمایه های خارجی )مانند گرانت( به دلیل حجم کاری زیاد تحت فشار هستم.

3/081/19احساس می کنم که انتظارات پژوهشی وقت انجام تدریس من را می گیرد.

دشواری نقش ضعیف

2/971/14احساس می کنم بین اساتید دانشکده درباره انتظارات نقش توافق نظر وجود دارد.

2/731/10احساس می کنم که اهداف و ارزش های دانشکده با اهداف و ارزش های فردی ام ناهمخوان هستند.

2/711/05احساس می کنم که پیشرفت های شغلی ام مناسب هستند.

دشواری نقش خیلی ضعیف

2/320/79می توانم پاسخ گوی خواسته های گوناگونی باشم که از من انتظار می رود.

2/320/92احساس می کنم همگام با تحوالت جاری حرفه ام حرکت کرده ام.

2/190/80از نظرات مدیریت درباره خود اطالع دارم.

2/030/72احساس می کنم که دانش و مهارت کافی برای انجام کارهای پژوهشی را دارم.

1/960/76می توانم از عهده انتظارات پیچیده شغلی برآیم.

1/940/79می  توانم با انتظارات متعدد شغلی کنار آیم.

1/920/91احساس می کنم مهارت کافی برای این که یک مدرس موفق باشم را دارم.

1/900/88احساس می کنم برای کارآموزشی استخدام شده ام اما هم اکنون بر اساس دیگر انتظارات نقش ارزشیابی می شوم.

1/850/43چون تخصص بالینی ندارم نگران هستم.
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چندگانه، متعدد و پیچیده و احساس فشار در به تعادل رساندن و 
یا برآورده نمودن خواسته های گوناگون ناشی از این نقش ها، منبع 
فشار و اس��ترس در کار می باشند )16،17(. محققین معتقدند که 
انجام کار پر فشار، سخت و زیاد در سطوح مختلف پرستاری رو به 
افزایش اس��ت )18،19(. استرس نقش و فشار در به انجام رساندن 
انتظ��ارات و الزامات نقش، وجود چالش ها، تعارضات و مش��کالت 
افراد در رویارویی با نقش های گوناگون کاری و اجتماعی می توانند 
موجب بروز دش��واری نق��ش گردند. این یافته ب��ا نتایج تحقیقات 
چانگ، هنیننگ و اورمان هم خوانی داش��ت )20، 9، 1(. همچنین 
میانگین نمرات دشواری نقش به تفکیک در اغلب عبارات متوسط 
و شدید بود که با مطالعه چانگ هم  سو نبود )1(؛ به این معنی که 
میانگین نمرات دش��واری نقش در آن مطالعه پایین و متوسط بود 
که ش��اید دلیل آن را بتوان به شناسایی و حل مشکالت دخیل در 
ایجاد موقعیت های اس��ترس زای نقش در برخی جوامع آکادمیک 
دانس��ت. همچنین در مطالعه حاضر  بیش��ترین درجه دش��واری 
نقش به عبارات »احس��اس می کنم که در پایان روز از نظر عاطفی 
تحلیل رفته ام« و »احس��اس می کنم برای انجام وظایف س��نگین 
ش��غلی ام دچار کمبود وقت هس��تم« اختصاص داشت که با نتایج 
پژوهش های پیش��ین )9،13( مطابقت داش��ت. اعتقاد بر این است 
که اس��ترس های نقش از عوامل پیشگویی کننده مشکالت عاطفی 
و روانی در محل کار می باش��ند )21(. در واقع تحمل فش��ار برای 
حفظ صالحیت ها، قابلیت ها و س��ازگاری با تقاضاهای چندگانه در 
طول روز و پاس��خ گویی به خواسته های متعدد و سنگین شغلی در 
زمان های محدود کاری می تواند موجب نقصان انرژی و فرس��ایش 
توان جسمی و به ویژه روحی و عاطفی افراد گردد که به نوبه خود 
بر توانایی انجام کارها، ایفای نقش، مس��ئولیت ها و تعهدات شغلی 
تأثیرگذار است )1(. به عبارت دیگر تجربیات استرس زا موجب تهی 

شدن ذخایر عاطفی و روانی گشته و به مرور می تواند زمینه را برای 
بروز نا امیدی، خس��تگی، بی حوصلگی، اضطراب و یا بیماری های 
روان تنی آماده نماید )7 ( .اس��ترس ناشی از انتظارات از  نقش های 
متعدد در پایان روز موجب تخلیه انرژی و توان کاری  و عدم تمایل 
به انجام امور و وظایف محوله و احس��اس سخت و سنگینی کارها 
می ش��ود )2(. یافته ها در این مطالعه همچنین حاکی از آن بود که 
از بین خرده مقیاس های ابزار، خرده مقیاس گرانباری نقش، معرف 
بیشترین میانگین دشواری نقش بود و که با مطالعات پژوهشگران 
دیگر مشابهت داشت )9، 13، 20(. عوامل متعددی در محیط های 
کاری افراد تنش زاس��ت ک��ه از مهم ترین آن ها می ت��وان به تضاد، 
تع��ارض، گرانباری و ابه��ام نقش و عوامل  س��ازمانی مانند روابط 
نامناس��ب کاری، نامناس��ب بودن نظام ارزشیابی و عدم حمایت از 
کارکنان اشاره نمود )22(. تحقیقات نیز نشان داده است که رابطه 
مثبتی بین بارکاری نقش و خستگی های عاطفی و فرسایش شغلی 

وجود دارد )19(.
نتایج برخی از پژوهش ها نیز مؤکد این مسئله است که استرس های 
نق��ش ب��ر روی گرانب��اری نقش بیش از س��ایر عوام��ل مربوط به 
دش��واری های نقش متمرکز شده است )1، 5 ،20(. به دنبال فشار 
کاری زی��اد، ب��ار س��نگین کاری و تقاضاهای پ��ی در پی در حین 
کمبود وقت یا درخواس��ت انجام کار بیش��تر در مدت زماني کوتاه 
به تدریج افراد مس��تعد فرسایش شغلی می ش��وند که می تواند بر 
زندگی فردی و س��ازمانی آنان مؤثر باشد )23(؛ به این معنا که بار 
کاری زی��اد و به دنبال آن زیاد کار کردن موجب تأثیرات منفی بر 
پیامدهای فیزیولوژیکی افراد و بروز عالئم خستگی مفرط، تشویش 
و افس��ردگی می گردد )24(. تحقیقات دیگر نیز نش��ان داده است 
زمانی که افراد اس��ترس و فش��اری کاری باال را در قالب تقاضاهای 
گوناگون، س��خت و زیاد تجربه می کنند، به تدریج مجبور به فاصله 

جدول 3. آمار توصیفی میانگین دشواری نقش و خرده مقیاس ها 

رتبهانحراف معیارمیانگین کل نمره کسب شدهخرده مقیاس های ابزار
3/280/721گرانباری نقش

3/200/762ناهمخوانی نقش
3/150/703تضاد نقش
3/030/664ابهام نقش

2/070/525عدم صالحیت نقش
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گرفتن از وظایف و حذف برخی از کارها به میل خود به عنوان یک 
راه س��ازگاری می ش��وند )25(. علی رغم مطالعات مشابه در تأکید 
گرانب��اری و ناهمخوانی نقش به عنوان رتبه های باال دردش��واری 
نقش، این یافت��ه با نتایج مطالعه ژوزف و همکاران همخوان نبود؛ 
ب��ه این معنی که آن��ان مهم ترین عوامل ایجاد کننده اس��ترس و 
فش��ار کاری را ب��ه ترتیب ابهام در نقش، تضاد در نقش و س��پس 
بار کاری بس��یار زیاد و ابهام در آینده ش��غلی بی��ان کردند )26(. 
در بحث می توان اس��تدالل نمود که اگرچه مش��اغل اس��ترس زا 

در ماهیت مش��ابه هستند ولی بس��ته به درجه، ساختار و رسالت 
سازمان ها و موؤسس��ات، نوع شغل، وضوح نقش و حدود وظایف، 
بروز موقعیت های اس��ترس زا  و مش��کالت و دش��واری های نقش 

متفاوت خواهند بود )3(.
در ادام��ه یافته ها بیانگ��ر آن بود که عوامل دیگر دش��واری نقش 
نظیر ناهمخوانی، تضاد، ابهام و عدم صالحیت نقش  به ترتیب در 
رتبه دوم تا پنجم قرار داش��تند. هر چند نقش های متعدد افراد در 
سازمان گویای وضعیت شغلی آنان می باشد ولی شرایط و  فضای 

جدول 4. رابطه میانگین دشواری نقش با متغیر های جمعیت شناختی

نتیجه آزمون آماریانحراف معیارمیانگیندشواری نقشمتغییر

سن )سال(

P >0/01همبستگی معکوس20-303/010/40
آزمون تحلیل واریانس 

ازمون پیرسون

30-402/930/46
40-502/980/48
< 502/860/52

جنس
P>0/001 2/960/48زن

t =5/64 2/900/48مرد

سابقه کار )سال(

> 53/070/38

P >0/01همبستگی معکوس
آزمون تحلیل واریانس 

ازمون پیرسون

5-103/010/44
10-152/960/47
15-202/970/48
20-252/750/52
25-302/500/64

رتبه دانشگاهی

3/420/35کارشناس ارشد هیأت علمی

N. S
2/570/45کارشناس ارشد غیر هیأت علمی

3/380/47دکتری هیأت علمی
3/270/51دکتر ی غیر هیأت علمی

وضعیت ازدواج
P>0/0001 930/46 /2مجرد

t =5/38 2/950/47متأهل

وضعیت استخدام

2/900/45رسمی

N. S
2/990/50آزمایشی
3/090/52پیمانی
2/880/40طرحی

NS: Non-Significant



دشواری نقش و عوامل مرتبط با آن در مدرسین پرستاری

37فصلنامه مديريت پرستاري  سال دوم، دوره دوم، شماره دوم، تابستان 1392

کاری برای هر نقش متفاوت اس��ت و انجام نقش های ناهمخوان و 
همزمان می تواند موجب مشکالت در زمینه ارائه نقش گردد )27(. 
گرانباری و ناهمخوانی نقش به عنوان مهم ترین عوامل دش��واری 
نقش در این مطالعه شناخته شدندکه با نتایج مطالعه بیکر همسو 

می باشند )14(.
 تضاد نقش به عنوان س��ومین عامل دشواری نقش در این مطالعه 
و در تحقیقات اورمان و بون برش��مرده شد )16، 9(. در حالی که 
در تحقیق تانگ و کنلی تضاد اولین عامل دشواری نقش بود )15، 
5(. تضاد نقش می تواند در بین نقش های متعدد یک فرد و یا بین 
افراد مختلف در یک سازمان و یا درون هر فرد هنگام ارائه نقش ها 

و وظایف کاری وجود داشته باشد )14، 2(.
نتای��ج مطالع��ه حاضرهمچنی��ن بیانگر آن بود ک��ه ابهام نقش به 
عنوان چهارمین عامل دشواری نقش است. با این که در مطالعات 
گذش��ته، ابهام نق��ش از معضالت اصلی نقش افراد در س��ازمان ها 
شناخته شد )5(. ولی در تحقیقات اخیر و همچنین در این مطالعه 
از اهمیت کمتری نس��بت به بقیه عوامل دشواری نقش برخوردار 
اس��ت و ممکن اس��ت تنها در افراد تازه وارد و مبتدی دیده شود 
) 28( که ش��اید بتوان دلیل آن را تالش س��ازمان های آموزش��ی 
جهت شفاف س��ازی و واضح نمودن نقش ها، روشن نمودن حدود 

و وظایف در امور محوله مدرسین و اعضای هیئت علمی دانست.
عدم صالحیت نقش در این مطالعه در رتبه آخر دشواری های نقش 
قرار گرفته است؛ به این معنا که مدرسین پرستاری از صالحیت و 
تخص��ص الزم در آموزش و به ویژه بالین برخوردارند و این عامل، 
عامل مهمی برای ایجاد دش��واری نقش محس��وب نمی شود که با 

مطالعات پژوهشگران دیگر نیز همخوانی دارد )1، 9،20(.
 در بحث عوامل جمعیت شناسی با دشواری نقش، به جز متغیرهای 
رتبه دانشگاهی و وضعیت استخدام، سایر عوامل با دشواری نقش 
ارتباط معنادار آماری داش��تند؛ به طوری که بیشترین استرس در 
موقعیت های متفاوت کاری و دشواری نقش به سنین پایین )20-
30( و س��ابقه کاری کمتر از 5 سال اختصاص داشت و این تفاوت 
از نظ��ر آماری نیز معنادار بود؛ یعنی افرادي که داراي س��ابقه کار 
پایین تر و س��ن کمتر بودند، دش��واری نقش بیشتری داشتند. در 
اکثر پژوهش های انجام شده در مورد تنش های کاری و فشار نقش 
در سطوح مختلف پرستاری و مشاغل استرس زا  اشاره شده است 
که کارکنان با س��ن و تجربه کاري کمتر فش��ارهای بیش��تری را 
در ارائه نقش های کاری خود متحمل می ش��وند )30،29( و دلیل 

آن را می ت��وان در ک��م س��ابقه بودن این گروه از مدرس��ین، عدم 
آشنایي و آگاهی از محیط کار، عدم تطابق با فرایند انجام کار و نیز 
تسلط کمتر بر کار جستجو نمود. در واقع مدرسین با تجربه، بهتر 
مي توانن��د در موقعیت هاي پیچیده از تجربیات قبلی و راه کارهای 
مناس��ب برای حل مشکالت پیش رو استفاده نمایند. در ارتباط با 
متغیره��ای جنس و وضعیت تأهل، دش��واری نقش به تفکیک در 
زنان بیشتر از مردان و در افراد متأهل نیز بیشتر از افراد مجرد بود 
و این تفاوت در هر دو متغیر از نظر آماری معنادار بود. درباره شدت 
دش��واری نقش در زنان می ت��وان گفت که  تعارض بین نقش های 
اجتماع��ی زنان و حضور آن��ان در خان��واده از مصادیق تضاد بین 
نقش است؛ به طوری که در برخی موارد، رفتار مورد انتظار از یک 
نقش با نقش دیگر س��ازگار نیس��ت )31،32(. ولی در مورد شدت 
دشواری های نقش در متأهلین، نتایج پژوهش خاتونی و همکاران 
مش��ابه یافته ه��ای مطالعه حاضر نبود؛ به این معن��ا که بین افراد 
متأهل و مجرد تفاوتی از نظر ش��دت استرس شغلی وجود نداشت 
)33(. در تفس��یر می توان به تداخل بین مسئولیت های سنگین و 
حساس شغل مدرسی نسبت به سایر مشاغل با مسئولیت های مهم 
نقش مادری و همسری اشاره نمود. از نظر متغیر رتبه دانشگاهی، 
اگرچه کارشناس��ان ارش��د هیئت علمی با بیشترین تعداد شرکت 
کنن��دگان باالترین میانگین دش��واری نقش را نش��ان دادند؛ ولی 
تفاوت معناداری بین رده های مختلف آن وجود نداشت. همچنین 
افرادی که دارای وضعیت اس��تخدام پیمانی بودند نیز بیش��ترین 
میانگین دش��واری نقش را نش��ان دادند و این را می توان  ناشی از 
ثبات و امنیت شغلی کم در این رده استخدامی دانست ولی تفاوت 
معناداری بین اشکال مختلف استخدام مشاهده نشد. محققین بر 
این باورند که  شرایط کاری، حقوق و دستمزد و تغییرات سازمانی 
گاهی با فش��ار به افراد آنان را دچار آش��فتگی، نگرانی و تشویش 

نماید )34(.
در مجموع گزارش��ات به دست آمده از این پژوهش نشانگر وجود 
دش��واری نق��ش در حد متوس��ط به باال ب��ود که ب��ر گرانباری و 
ناهمخوانی نقش به عنوان مهم ترین دش��واری ها در بین مدرسین 
پرس��تاری کش��ور تمرکز داشت و بیش��ترین، متوسط و کمترین 
میانگین دش��واری به ترتیب به عبارات »احس��اس می کنم که در 
پایان روز از نظر عاطفی تحلیل رفته ام«، »به اندازه کافی از تدریس 
من قدردانی می شود«  و »چون تخصص بالینی کافی ندارم نگران 

هستم« اختصاص گرفت.
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Assessing of role strain and its related factors in iranian 
nursing teachers: a challenge for educational managers 

Introduction: In the nursing education system, multiple roles; 
teaching,clinical ,research and service are expected from  nursing 
teachers.Stress and felt difficulty tension in fulfilling of this various 
role obligations and expectations leading to role strain.
Aim: This study conducted for investigation of role strain and its re-
lated factors among nursing teachers of schools of nursing and mid-
wifery in the country.
Method: This descriptive cross-sectional study was conducted on 
302 nursing teachers in Schools of Nursing and Midwifery in the 
country in 2012.Survey populations Selected by clustered- Stratified 
sampling. Data collection scale was psychometrical version of the 
original Role Strain Scale as a self- report questionnaire. It’s had con-
tent and construct validity and internal consistency reliability (Cron-
bach’s alpha) was 0.92 and test-retest reliability. Data were analyzed 
by description and variance analysis, t- test and Pearson correlation 
by SPSS18.
Results: The findings showed, the severity of role strain in most 

of nursing teachers (43%) was moderate to high level [3.48(0.23)] 
Among of the subscales, role overload and role incongruity score 
higher than the  rest of subscales[3.28(0.72)] [3.20(0.76)]. The most, 
moderate and least of role strain related to items of” I feel that at 
the end of the working day I am emotionally depleted” “Receiv-
ing insufficient recognition for my teaching performance” and “I’m 
worried about not having enough clinical expertise”. Additionally, in 
this study there were significant relationship between role Strain and 
variables of age, sex, married status, and work experienced of the 
participants p<0.05.
Conclusion: It is necessary that educational managers and health 
policy maker to implicate protective strategy for reduce of the  work 
load and tension  on nursing teachers would contribute to the elimi-
nation of role strain.
Key words: nursing educators, role strain, role strain scale
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