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Abstract
Background and Aim: Caring for children with Cerebral Palsy (CP) is hard, energyconsuming, and long-term, and can lead to caregivers’ burnout. The present study aimed to
identify reasons for and consequences of occupational burnout among caregivers working in
institutes for children with CP in an Iranian context.
Materials and Methods: The present study was carried out using qualitative approach and
content analysis methodology. Nine caregivers, two managers, and one physiotherapist
participated in the study. Purposive sampling method was used to select participants and in
depth, semi-structure interviews were used to collect the data. All interviews were conducted
in institutes. The interviews were recorded, transcribed verbatim, and overviewed. Constant
comparative analyses were used to analyze the interviews.
Results: A total of 623 initial codes were extracted from the interviews. Then, the codes were
categorized into three main categories and nine sub-categories. The main categories were as
follows: care-related stress, nature of caring occupation, and managerial and organizational
challenges and shortcomings.
Conclusion: Identifying the barriers and challenges can lead to betterment of managers’
knowledge and, consequently, adoption of more proper organizational policies to increase the
quality of caring services in the institutes.
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چکیده
مقدمه و اهداف
مراقبت از کودکان دارای فلج مغزی در مراکز نگهداری ،سخت ،انرژیبر و طوالنیمدت بوده و می تواند سبب بروز فرسودگی شغلی در مراقبان شود .لذا هدف از مطالعه
حاضر شناسایی علل و پیامدهای فرسودگی شغلی از دید مراقبان ،مدیران و درمانگران شاغل در مراکز نگهداری از کودکان دارای فلج مغزی در جامعه ایرانی میباشد.
مواد و روشها
مطالعه کیفی حاضر ،از نوع تحلیل محتوا بود که با مشارکت  9مراقب 2 ،مدیر مرکز و یک فیزیوتراپیست انجام شد .افراد بر اساس نمونهگیری به صورت هدفمند و تا
رسیدن به اشباع انتخاب شدند .دادهها با استفاده از مصاحبه عمیق فردی نیمه ساختارمند در مرکز و بخشهای نگهداری از کودکان دارای فلج مغزی جمعآوری شدند.
کلیه مصاحبه ها ضبط ،بازنویسی و مرور شد .سپس به روش تحلیل محتوای عرفی و با استفاده از مقایسه مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
از مجموع مصاحبهها  623کد باز یا اولیه به دست آمد .این کدها در طی فرآیند تجزیه و تحلیل در سه درونمایه اصلی :تنیدگیهای مراقبتی ،ماهیت شغلی مراقبت
کردن و چالشها و کاستیهای سازمانی و مدیریتی و  9زیر درونمایه طبقهبندی شد.
نتیجهگیری
شناسایی چالشها و موانع موجود ،سبب افزایش آگاهی مدیران و متعاقبا برنامهریزی بهتر اداری و سازمانی به منظور افزایش کیفیت خدمات مراقبتی در مراکز میشود.
واژگان کلیدی
مراقب؛ فلج مغزی؛ فرسودگی شغلی؛ تحلیل محتوا
نویسنده مسئول :دکتر سید علی حسینی ،دانشیار ،گروه آموزشی کاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیalihosse@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
فلج مغزی شایعترین علت ناتوانی جسمانی در کودکان است که به واسطه آسیب غیرپیشرونده در مغز در حال رشد جنین یا نوزاد به وجود
میآید و منجر به محدودیت حرکتی میگردد [1].اگرچه الگوی نقایص حرکتی از مشخصات تعریفشده فلج مغزی است ،اما تعداد زیادی از
نقایص ثانویه مانند اسپاستی سیتی ،مشکالت ارتباطی ،شنوایی و بینایی ،اختالالت شناختی و توجه ،مسائل رفتاری و هیجانی با این
تشخیص همراه هستند [2].کودکان فلج مغزی محدودیت عمدهای در فعالیتهای روزمره زندگی مانند غذا خوردن ،لباس پوشیدن ،حمام و
توانایی تحرک دارند [3].این محدودیتها منجر به نیاز به مراقبتهای طوالنیمدت میشود که فراتر از نیاز کودکان با رشد طبیعی در زمان
رشد خود است [4].نیاز به کمک مداوم کودکان فلج مغزی در انجام فعالیتهای روزمره زندگی ،باعث اضطراب و افسردگی در مراقبان آنها
شده] ،[5و میتواند فرسودگی شغلی را همراه داشته باشد .فرسودگی شغلی در اثر فشارهای روانی مداوم پدید میآید [6].فشارهای روانی
زمانی به وجود میآید که بین نیازها و خواستههای محیطی شغل با توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها تعادل وجود نداشته باشد [7].در واقع
فرسودگی شغلی یک پاسخ طوالنیمدت به عوامل استرسزای عاطفی و بین فردی مزمن موجود در شغل میباشد [8-9].افراد شاغل در
حرفه های پرستاری ،پزشکی ،کاردرمانی ،مددکاری اجتماعی ،معلمی و مراقبت از کودک در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند ،چرا که
دلسوزانه و به طور مستمر با افرادی که مشکالت جدی در زمینههای جسمی ،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی دارند ،کار میکنند [9].فرسودگی
شغلی پس از مدتی میتواند پیامدهای زیانباری بر سازمان ،خانواده ،زندگی فردی و اجتماعی بر جای گذارد [10].از مهمترین این پیامدها
میتوان به بیخوابی ،بیقراری ،غیبت زیاد کارکنان ،عالئم افسردگی ،شکایتهای مختلف روانتنی ،کاهش عملکرد و ترک خدمت اشاره
نمود که در نهایت میتواند کاهش کیفیت ارائه خدمات را به همراه داشته باشد [11-14].نخستین بار فرودنبرگ ( )1974فرسودگی شغلی را
][14
تعریف نموده است تا از این طریق علت تحلیل رفتن قوا و انرژی را که از کارهای خستهکننده و استرسزا ایجاد میشود توضیح دهد.
مازالچ و جکسون فرسودگی شغلی را یک ساختار چندبعدی میدانند که از سه مولفه مرتبط با هم :تحلیل رفتگی یا خستگی هیجانی،
شخصیتزدایی و کاهش احساس کفایت شخصی .تشکیل شده است [15].مطالعات نشان میدهد که کار در مراکز نگهداری پراسترس بوده
و می تواند سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی مراقبان را تحت تاثیر قرار داده و سبب بروز فرسودگی شغلی در آنها گردد .در این رابطه لین و
همکاران ( ) 2013نشان دادند که مراقبان شاغل در موسسات کودکان دارای ناتوانی هوشی و رشدی در مقایسه با عموم کارکنان تماموقت
سطوح باالتری از فرسودگی شغلی را تجربه میکنند [12].الیزابت و همکاران ( )2001نیز نشان دادند که بسیاری از ویژگیهای بیماران
سکته مغزی شامل مشکالت شناختی ،روانی و رفتاری با فرسودگی شغلی مراقبان مرتبط هستند و همچنین مراقبان خانم و جوان که از
سالمت جسمانی ضعیفتری برخوردار هستند در معرض خطر فرسودگی شغلی بیشتری قرار دارند [16].با توجه به اینکه تاکنون مطالعهای در
زمینه فرسودگی شغلی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری از کودکان دارای ناتوانی در ایران صورت نگرفته است ،نیاز به انجام چنین
پژوهشی احساس میشود .لذا هدف از مطالعه حاضر که اولین پژوهش در رابطه با فرسودگی شغلی در مراقبان شاغل در مراکز نگهداری از
کودکان دارای فلج مغزی در ایران میباشد ،شناسایی علل و پیامدهای فرسودگی شغلی در مراقبان کودکان فلج مغزی شاغل در مراکز
نگهداری میباشد.
مواد و روش ها
به منظور بررسی علل و نشانههای فرسودگی شغلی میان مراقبان کودکان فلج مغزی شاغل در مراکز نگهداری از مطالعه کیفی به روش
تحلیل محتوای عرفی به شیوه گرانهیم استفاده شد .روش تحلیل محتوای عرفی ،روشی مناسب برای کسب نتایج پایا از دادههای متنی
است .این روش باعث ایجاد دانش ،ایده جدید ،ارائه حقایق و راهنمای عملی برای عملکرد است .در این روش بر اساس توصیف شرکت-
کنندگان مفاهیم و کدها خالصهسازی و بر اساس شباهتها و تفاوتها طبقهبندی میشوند و در نهایت درونمایهها استخراج میگردند[17].
مشارکتکنندگان در مطالعه حاضر شامل 9 :مراقب خانم 2 ،مدیر مرکز و یک فیزیوتراپیست بودند که همه آنها تجربه کار با کودک فلج
مغزی را داشتند .اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در جدول شماره  1آمده است .تمامی افراد شرکتکننده در پژوهش از مراکز
تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر تهران انتخاب شدند و دارای حداقل  5سال تجربه کار با کودکان فلج مغزی بودند .به منظور جمعآوری
داده ها با معرفی دانشگاه و مراجعه به مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی تهران ،افرادی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند ،انتخاب
شدند .سپس هدف پژوهش ،روش مصاحبه و حق افراد برای شرکت در مطالعه و یا امتناع از آن توسط نویسنده اول مطالعه توضیح داده شد
و رضایتنامه کتبی آگاهانه از آنها دریافت گردید .دادهها در این مطالعه از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند و عمیق فردی با هر شرکتکننده
در محل کار جمعآوری شد .نمونهای از سؤاالت در جدول شماره  2آمده است .مصاحبه با هر شرکتکننده با یک سؤال باز (لطفا یک روز از
کارتان را که در مرکز حضور دارید ،برای من توصیف کنید و بگویید که چه کارهایی برای کودکان انجام میدهید؟) شروع شد .سؤاالت
پیگیری بر اساس اطالعاتی که شرکتکننده ارائه میکرد به منظور روشن شدن مفهوم مورد مطالعه مطرح شد .تمامی مصاحبهها توسط
پژوهشگر اصلی و به صورت انفرادی با هر شرکتکننده طی یک نوبت انجام شد .میانگین مصاحبهها بین  20تا  45دقیقه بود .نمونهگیری
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به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع صورت گرفت.
جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان
کد

سن

جنس

تحصیالت

سابقه کار

شغل

وضعیت تاهل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

34
39
35
43
41
47
40
45
42
44
49
56

مونث
مونث
مونث
مونث
مونث
مونث
مونث
مونث
مذکر
مونث
مونث
مونث

سیکل
ابتدایی
دیپلم
لیسانس
ابتدایی
لیسانس
دیپلم
ابتدایی
فوق لیسانس
ابتدایی
ابتدائی
ابتدائی

7
19
8
12
26
15
7
6
12
19
12
32

مراقب
مراقب
مراقب
فیزیوتراپیست
مراقب
مدیر مرکز
مراقب
مراقب
مدیر مرکز
مراقب
مراقب
مراقب

متاهل
مطلقه
مجرد
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل

تعداد کودکان
تحت مراقبت
13
12
14
----11
----12
13
----13
10
15

جدول  :2نمونهای از سواالت اصلی مصاحبه
شماره

سواالت

.1

لطفا یک روز از کارتان را که در مرکز حضور دارید ،برای من توصیف کنید و بگویید که چه کارهایی برای کودکان دارای فلج مغزی انجام میدهید؟

.2

مراقبت از کودکان فلج مغزی چه تاثیری بر سالمت شما داشته است؟

.3

آیا در رابطه با مراقبت از کودکان فلج مغزی آموزش دیدهاید؟

.4

مراقبت از کودکان فلج مغزی چه تاثیری بر روی زندگی شما داشته است؟

تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس تحلیل محتوی عرفی به روش گرانهیم انجام گرفت .ابتدا محتوای مصاحبهها ضبط و سپس کلمه به کلمه
نوشته شد .داده های به دست آمده همزمان به طور مکرر بازخوانی شد تا درک کلی از آنها به دست آید .سپس با استفاده از شیوههای
مقایسه مداوم و به روش آنالیز محتوای استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .دادهها به واحدهای معنایی ،خالصه واحدهای معنایی،
کد ،زیر درونمایه و درونمایه اصلی تقسیم شد .خالصه کردن واحدهای معنایی برای کم کردن متن واحدهای معنایی با حفظ جوهره
اصلی آن انجام شد و بر همین اساس کدبندی شد .بعد از فرآیند کدبندی ،کدها دستهبندی و معانی اصلی به دست آمده تحت عنوان درون-
مایه تفسیر شد[17].
اعتباربخشی
برای اعتباربخشی دادهها از شیوه شوانت و همکاران ( )2007استفاده شد .محققان تالش کردند تا اعتبار ) (Credibilityدادهها را در این
مطالعه با درگیری طوالنیمدت ،تلفیق در جمعآوری دادهها (یاداشت در عرصه ،مشاهده و موارد ضبطشده) ،مرور و بازنگری ناظر متخصص
و مقایسه مداوم دادهها بهبود بخشند .وابستگی ) (Dependencyگویای ثبات و پایایی دادهها است .برای این امر از بازنگری خارجی
) (Member Checkبه شکل استفاده از نظرات تکمیلی همکاران و مرور متن نوشتاری مصاحبهها توسط مشارکتکنندگان استفاده شد.
با ارائه گزارشها ،مشاهدات و یادداشتها به  3نفر از اساتید و اخذ نتیجه واحد ،تاثیر پذیری ) (Conformabilityتحقیق با توصیف غنی
][18
دادهها تامین شد.
در مطالعه حاضر رضایت آگاهانه جهت مصاحبه و ضبط آن ،حفظ گمنامی ،محرمانه بودن اطالعات ،حق کنارهگیری از پژوهش در هر
مرحله از زمان و دیگر تعهدات اخالقی لحاظ شد .مطالعه حاضر برگرفته از پایاننامه دکتری و مورد تائید کمیته اخالق دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی میباشد .زمان انجام مصاحبه نیز با هماهنگی و خواست مشارکتکنندگان تنظیم شد تا خللی در برنامههای روزانه
آنها وارد نشود.
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یافته ها
درونمایههای به دست آمده از دادههای حاصل از پاسخ شرکتکنندگان به سؤاالت به  3درونمایه اصلی و  9زیر درونمایه دستهبندی شد.
درونمایههای اصلی شامل تنیدگیهای مراقبت کردن ،ماهیت شغلی مراقبت کردن و چالشها و کاستیهای سازمانی و مدیریتی بود.

 .1تنیدگیهای مراقبت
یکی از درونمایههای اصلی به دست آمده ،تنیدگیهای مراقبت بود که اکثر شرکتکنندگان در مصاحبهها به آن اشاره داشتند .این درون-
مایه خود شامل سه زیر درونمایه :تنیدگیهای جسمانی ،تنیدگیهای روانی و تنیدگیهای اجتماعی بود.
 .1-1تنیدگیهای جسمانی
یکی از اصلیترین زیر درونمایههای تنیدگیهای مراقبت ،تنیدگیهای جسمانی بیان شده است .اکثر مشارکتکنندگان در طول مصاحبهها
اظهار داشتند که به علت سالهای متوالی کار در مراکز و مراقبت از کودکان فلج مغزی مشکالت جسمانی مختلفی را تجربه نمودهاند.
دردهای عضالنی-اسکلتی به خصوص در نواحی کمر ،شانهها ،پاها و گردن ،یکی از شایعترین آنها میباشد .یکی از مراقبان در این زمینه
میگوید (مشارکتکننده شماره :)2

"اکثر ما از کمردرد خیلی مینالیم .از پا درد خیلی مینالیم .یعنی شب که میریم خونه انگار جنازهایم .اصال دیگه جون نداریم برای
زندگیمان".
مراقب دیگر درباره تجربه مشکالت عضالنی-اسکلتی را در طول خدمتش اینگونه اظهار میکند (مشارکتکننده شماره :)12

"باالخره بعد از چند سال کار ،آدم دست و پا درد ،کمردرد و گردندرد میگیره دیگه ،من االن چند ساله خودم دیسک کمر دارم ،آرتروز زانو
دارم ،ولی چون به پولش نیاز دارم مجبورم کار کنم".
 .1-2تنیدگیهای روانی
یکی دیگر از زیر درونمایههای تنیدگیهای مراقبتی که تمامی شرکتکنندهها در مصاحبهها عنوان نمودند ،تنیدگیهای روانی میباشد.
مراقبان کودکان فلج مغزی به علت فشار فزاینده مراقبت و سالیان متوالی کار در مراکز نگهداری ،مشکالت متعدد روحی و روانی را تجربه
میکنند که می تواند تاثیر منفی بر کیفیت زندگی آنها داشته باشد .یکی از مدیران مرکز نگهداری در این زمینه اظهار نمود (مشارکتکننده
شماره :)9

"عمدتا همکارانی که بیشتر از  2تا  3سال تو مراکز این چنینی باشند ،دچار افسردگی میشند .خیلی از از مادرها بچهها رو مثل بچههای
خودشان میدونند ،و طبیعتا مریض بشن یا فوت بکنند اینها هم ناراحت میشند".
یکی دیگر از مشارکتکنندگان در مطالعه که از  13کودک فلج مغزی مراقبت مینماید ،تجربهاش را اینگونه بازگو میکند (مشارکتکننده
شماره )4

"مثل بچههای خودمان ،مثل بچههایی که تو خونه داریم ،مثال اگه بچه مریض بشه چطور مادر حالش بد میشه ،پدر حالش بد میشه ،واسه
ما اینها هم این حالت رو دارند .مریض بشن ،ما حالمان واقعا بد میشه ،خدای نکرده فوت کنند ،واقعا براشون گریه میکنیم ،چون واقعا
بهشان وابستهایم".
 .1-3تنیدگیهای اجتماعی
زیر درونمایه دیگری که در تنیدگیهای مراقبتی به دست آمد ،تنیدگیهای اجتماعی بود .اکثر مراقبان اظهار نمودند که کمبود نیروی
مراقب و شیفتی بودن کارشان سبب ایجاد محدودیت در فعالیتهای اجتماعی و تفریحی آنها شده است .در این مورد یکی از مراقبان گفت
(مشارکتکننده شماره :)10

"مهمانی رفتنمان تقریبا تعطیل شده .مسافرت رفتن ما شده سالی یکبار ،همه مشکالت ما در حال حاضر برمیگرده به کمبود نیرو .چون
اینجا نیرو نداره ،مجبور میشیم مرخصی کمتر بریم".
 .2ماهیت شغلی مراقبت
یکی دیگر از درونمایههای اصلی به دست آمده از تحلیل دادهها ،ماهیت شغلی مراقبت میباشد .این درونمایه خود شامل  3زیر درونمایه
"حجم باالی کاری"" ،مداوم و تکراری بودن کارهای مراقبتی"" ،سختی کار مراقبتی" بود.
 .2-1حجم باالی کاری
باال بودن حجم کاری یکی از زیر درونمایههای ماهیت شغلی مراقبت است که اکثر مراقبان در مصاحبهها در مورد آن صحبت نمودند.
یکی از مراقبان در این باره چنین میگوید (مشارکتکننده شماره :)3

"مادریار  15تا بچه رو داره ،مادریار حمام میده ،مادریار تعویض میکنه ،مادریار بیمارستان میره ،مادریار ناخنگیری داره ،مادریار سرزنی
داره ،مادریار تختشویی داره ،عید میشه ،در و دیوار رو میخوان تمییز کنند ،مادریاره ،یعنی مادریار همه کاره است".
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همچنین مراقب دیگر تجربهاش را اینچنین بازگو میکند (مشارکتکننده شماره :)10

"اولین چیزی که ما اینجا فعال نزدیک  4تا  5سال گریبانگیریم ،اینکه حجم کار ما خواه ناخواه باالست .مثال یه مادریار به  20تا بچه می-
رسه ،خوب خیلی حجم کارش فشرده میشه .در نهایت کیفیت کارش میاد پایین".
 .2-2سختی کار مراقبت
یکی دیگر از زیر درونمایههای ماهیت شغلی مراقبت ،سختی کار مراقبتی میباشد که تمامی مشارکتکنندگان در طول مصاحبهها بر آن
تاکید داشتهاند .یکی از مراقبان در این رابطه بیان نمود (مشارکتکننده شماره :)2

"از لحاظ جسمی کار ما خیلی سخته .چون باید مدام به این بچهها تغییر حالت بدی و تعویضشان کنی ،بهشان غذا بدی و حمامشان کنی.
موقع فیزیوتراپی باال سرشان باشی".
مراقب دیگر در مورد سختی کار مراقبتی اظهار داشت (مشارکتکننده شماره :)5

"اینجا کار واقعا سخته .کار چه از لحاظ روحی ،چه از لحاظ جسمی واقعا سخته ،ولی متاسفانه هیچ سختی واسه این کار لحاظ نشده".
 .2-3مداوم و تکراری بودن کارهای مراقبت
مشارکتکنندگان یکی از چالشهای خود را در مراقبت از کودکان فلج مغزی مقیم مراکز را مداوم و تکراری بودن وظایف مراقبتی عنوان
نمودند .در این ارتباط یکی از مراقبان اظهار نمود (مشارکتکننده شماره :)6

"ما با یه مریضهایی سر و کله میزنیم که هر روز هستند ،هر روز داریم همین بچهها رو میبینیم هر روز همین بچهها رو تر و خشک
میکنیم ،هر روز به همین بچهها غذا میدیم".
 .3چالشها و کاستیهای سازمانی و مدیریتی
 .3-1کمبود منابع انسانی
کمبود منابع انسانی یکی از زیر درونمایههای استحصالشده از چالشها و کاستیهای سازمانی و مدیریتی میباشد .کمبود مادریار یکی از
معضالت اصلی مراکز نگهداری از کودکان ناتوان بوده و در اثر کمبود مادریار ،خسارات عمدهای به کودکان بستری در مراکز نگهداری وارد
شده است .کمبود مادریار سبب کاهش کیفیت مراقبت و در برخی موارد منجر به بروز صدمات جبرانناپذیر به کودکان گردیده است .مدیر
یکی از مراکز نگهداری در این باره گفت (مشارکتکننده شماره:)6

"تعداد پرسنل ما خیلی کمه ،من برنامه یکی از مادریارها رو که نگاه میکردم ،به ندرت میشد پیدا کرد که اون یک روز تو خونه باشه .یا
برای حمام اینجاست ،یا برای اضافهکار اینجاست و یا نوبت شیفتش است .ما به شدت با کمبود نیرو مواجهیم".
یکی از مراقبان درباره کمبود نیروی انسانی و تاثیر آن بر سالمت کودک و مراقب چنین میگوید (مشارکتکننده شماره :)5

"واقعا کمبود نیرو اینجا خیلی تاثیرگذاره ،منی که  12ساعت کار میکنم بعد از  12ساعت ،دیگه کارایی ندارم  12ساعت دیگه اینجا کار کنم.
و واقعا بچه هم آسیب میبینه .این نیروی کم االن یه چند سالی مشکل شده اینجا".
 .3-2کمبود حقوق و مزایای شغلی
زیر درونمایه دیگری که در چالشها و کاستیهای سازمانی و مدیریت استحصال شد ،کمبود حقوق و مزایای شغلی در مقابل حجم کار
انجامشده و عدم تناسب میان دریافتی آنها با حجم کار انجام شده ،بوده است .توقع مراقبان این است که حداقل کارشان در لیست مشاغل
سخت قرار گیرد و از مزایای سختی کار بهرهمند شوند .یکی از مراقبان در این مورد گفت (مشارکتکننده شماره :)12

"حقوقمان واقعا کمه ،سختی کار نداریم ،همه جوره فرسوده شدیم ،رسیدگی نمیشه .ما رفتیم حتی وزارت کار صحبت کردیم ،گفتند
سختی کار شامل حال شما نمیشه ،چرا؟ چون کارتان سخت تعریف نشده".
مراقبی دیگر در این رابطه میگوید( :مشارکتکننده شماره )8

"متاسفانه حقوق در برابر کار ما واقعا کمه ،سختی کارمان اصال لحاظ نشده ،اصال کار ما تو قانون جزو مشاغل سخت تعریف نشده".
 .3-3نقص در آموزش
مشارکتکنندگان یکی از چالشها و کاستیهای سازمانی و مدیریتی را نقص در آموزش عنوان نمودند .اکثر آنها در مصاحبهها اذعان داشتند
که بدون گذراندن دوره آموزشی کالسیک و تنها با قرار گرفتن در کنار مادریارهای با تجربه به مدت  1الی  2هفته کار را یاد گرفتند.
ناآگاهی مراقبان از روشهای صحیح مراقبت از کودکان فلج مغزی میتواند سالمت کودک و مراقب را به مخاطره اندازد .یکی از مراقبان
در این زمینه گفت (مشارکتکننده شماره :)6

"اوایل که ما آمده بودیم ،به خصوص من تو سن کم هم بودم آمدم ،آموزش ندیده بودم و زود فرسوده شدم .من خودم االن دیسک کمر
دارم ،دیسک گردن دارم ،این مشکالت را دارم".
یکی دیگر از مراقبان در مورد نقص در آموزش بیان داشت (مشارکتکننده شماره :)5
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"همین نیروهای جدید که آمدند ،هیچگونه آموزشی ندیدند .اگر من نوعی از اول آموزش ببینم وقتی شروع به کار میکنم ،به همان روال
عادت میکنم و کار میکنم .االن آموزش نمیدن ،میزارند مادریار کار میکنه ،همه جوره فرسوده میشه".
بحث
نتایج مطالعه حاضر که اولین مطالعه کیفی در ایران در زمینه فرسودگی شغلی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری از کودکان فلج مغزی
میباشد ،نشان داد که تنیدگیهای مراقبتی ،ماهیت شغلی مراقبت کردن و چالشها و کاستیهای مدیریتی در بروز فرسودگی شغلی در
مراقبان شاغل در مراکز نقش موثری را ایفاء مینمایند.
بر اساس تجارب مشارکتکنندگان در پژوهش ،تنیدگیهای جسمانی ،تنیدگیهای روانی و تنیدگیهای اجتماعی از شایعترین علل
فرسودگی شغلی در مراقبان میباشد .در مطالعه حاضر تنیدگی های جسمانی یکی از مشکالت رایج در مراقبان کودکان فلج مغزی گزارش
شده است .یافتههای مطالعه حاضر با نتایج مطالعه هورنج و همکاران ( )2007که با هدف بررسی دردهای عضالنی-اسکلتی در مراقبان
شاغل در مرکز نگهداری از کودکان دارای ناتوانی در شمال تایوان انجام شده است ،همسو میباشد .هورنج و همکاران شیوع دردهای
عضالنی-اسکلتی را در مراقبان به ترتیب (درد شانه ( ،)%57کمردرد ( ،)%54/7و درد گردن ( ) )%45/3گزارش نمودند .محققین این
پژوهش آموزش درباره اتخاذ وضعیت صحیح در زمان مراقبت و بهبود محیط کار را برای جلوگیری از اختالالت عضالنی-اسکلتی توصیه
][19
نمودند.
تنیدگیهای روانی و اجتماعی از دیگر زیر درونمایههای تنیدگیهای مراقبتی در این مطالعه بودهاند .در همین راستا در پژوهشی که توسط
تاکای و همکاران ( ) 2009با هدف بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با افسردگی و کیفیت زندگی مراقبان خانگی بیماران مبتال به دمانس
انجام گرفت ،ارتباط معناداری بین فرسودگی باالی شغلی و سطوح پایین کیفیت زندگی اجتماعی ،محیطی ،جسمانی و روانی مراقبان
][8
بیماران مبتال به دمانس مشاهده شد.
حجم باالی کاری ،مداوم و تکراری بودن کارهای مراقبتی و سختی کار مراقبتی از چالشهای اصلی ماهیت شغلی مراقبت کردن بر اساس
تجارب شرکتکنندگان در پژوهش بوده است .بر اساس مدل فرسودگی شغلی منابع تقاضاهای شغلی 1بیکر و همکاران ( ،)2001نیازهای
شغلی همچون حجم کاری باال ،محدودیت زمانی ،شیفت کاری ،تماس با مراجعان و محیط فیزیکی ناخوشایند از عوامل مرتبط با تحلیل-
رفتگی یا خستگی هیجانی در مراقبان میباشد [20].طبق آمارهای موجود حدود  2تا  8میلیون کودک در سرتاسر جهان در مراکز نگهداری
میشوند و به ازای هر  8تا  31نفر آنها ،تنها  1مراقب وجود دارد [21].لذا مراقبان شاغل در این مراکز عالوه بر مراقبت از تعداد زیادی
کودک ،ممکن است به دفعات مختلف حجم باالی کاری را در طول شیفت کاری خود تجربه نمایند [22].عمده فعالیتهایی که مراقبان در
طول شیفت کاری خود انجام میدهند ،مراقبتهای فردی از کودکان میباشد که بسته به نوع و شدت فلج مغزی و سطح توانایی حرکتی
کودکان متفاوت بوده و می تواند از استقالل نسبی کودک تا وابستگی کامل به مراقب تغییر کند .مراقبت فردی به فعالیتهایی که فرد برای
مراقبت از بدن خود انجام میدهد ،اطالق میگردد و شامل غذا خوردن ،بهداشت فردی ،توالترفتن ،حمامکردن ،خوابیدن ،لباسپوشیدن و
غیره میباشد [23].در این میان هر چه نیازهای شغلی مراقبت از کودکان فلج مغزی بیشتر باشد ،احتمال تحلیل رفتن قوا و انرژی و بروز آثار
خستگی هیجانی در مراقبان افزایش مییابد ،بنابراین ایجاد تعادل بین خواستهها و نیازهای شغلی با توانایی فرد برای پاسخ به آنها میتواند
آثار خستگی هیجانی در مراقبان را کاهش دهد.
بر اساس تجارب مشارکتکنندگان در مطالعه ،کمبود نیروی انسانی ،کمبود حقوق و مزایای شغلی و نقص در آموزش از مهمترین چالشها
و کاستیهای سازمانی و مدیریتی بیان شده است.
در حال حاضر یکی از چالشهای اساسی در مراکز نگهداری از کودکان فلج مغز کمبود نیروی انسانی مراقب میباشد .کمبود نیروی مراقب
یک مسئله جهانی بوده و به نوعی تمامی کشورها با آن روبرو میباشند .کمبود مراقب در مراکز نگهداری ،مراقبتهای بهداشتی و وضعیت-
دهی مناسب کودکان را با چالش زیادی روبرو کرده است .به کارگیری مراقبان در این مراکز به صورت اضافه کاری به منظور جبران کمبود
نیرو باعث گردیده تا مراقبان بیشتر وقت خود را در مراکز سپری کنند و از رسیدگی به خود و سایر افراد خانواده غافل شده و در پی آن
پایینآمدن سطح رضایتمندی و کیفیت زندگی تمامی افراد خانواده را همراه داشته باشد.
از دیگر چالشها و کاستیهای سازمانی و مدیریتی که مشارکتکنندگان در مصاحبهها عنوان نمودند ،کمبود حقوق و مزایای شغلی بوده
است .حقوق و مزایا وسیلهای برای تامین معاش و باال بردن سطح زندگی خود و خانواده به شمار میآید و این موضوع وسیله انگیزشی الزم
برای هر نوع فعالیتی می باشد .لذا پرداخت منصفانه متناسب با کمیت و کیفیت وظایف و عملکرد افراد نه تنها سبب انگیزش بیشتر افراد
میگردد ،بلکه میتواند افزایش رضایتمندی کارکنان را نیز به همراه داشته باشد .همچنین پایینبودن حقوق و مزایا میتواند میزان ترک
The Job Demands-Resources (JD-R) Model
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خدمت را افزایش داده و به دنبال آن کاهش کیفیت مراقبت را همراه داشته باشد [24].در همین ارتباط  Harringtonو همکاران ()2003
][25
باال بودن آمار ترک خدمت در دستیاران پرستاری را حجم باالی کاری ،پایینبودن حقوق و مزایا و شرایط سخت کاری مرتبط دانستهاند.
نقص در آموزش یکی دیگر از چالشها و کاستیهای مدیریتی در مطالعه حاضر بوده است .مراقبان کمتجربه به خصوص آنهایی که در
ابتدای فعالیت شغلی خود آموزش کافی ندیدهاند به علت نداشتن راهکارهای الزم در برخورد با استرسهای شغلی با مشکالتی روبرو
خواهند شد .برعکس مراقبی که آموزش دیده است برای مراقبت از کودک و کاهش حوادث ناشی از کار از روشهای ارگونومی بهتری
استفاده میکند .بنابراین آگاهی مراقبان از اصول ارگونومی در مراقبت از کودک منجر به کاهش بروز دردهای عضالنی-اسکلتی در آنها
خواهد شد [26].نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مطالعه  Coccoو همکاران ( )2002همسو میباشد و نشان میدهد تدوین برنامههای
][27
آموزشی مداوم به منظور مدیریت عوامل استرسزای شغلی میتواند سطح استرس و فرسودگی شغلی را در مراقبان کاهش دهد.
جدول  :3مثالهایی از واحدهایی معنایی ،واحدهای معنایی کوتاهشده ،زیر درونمایهها و درونمایهها
درونمایه

تنیدگیهای مراقبت

زیر درونمایه

واحدهای معنایی کوتاهشده

تنیدگیهای جسمانی

نالیدن از کمر درد
نالیدن از پا درد

تنیدگیهای روانی

تنیدگیهای اجتماعی

حجم باالی کاری

ماهیت شغلی
مراقبت

سختی کار مراقبت

مداوم و تکراری بودن

ابتالء به افسردگی
ارتباط عاطفی مرقب با کودک
آسیب روانی به خاطر ارتباط عاطفی مراقب با
کودک
محدود شدن اوقات فراغت
محدود شدن روابط خانوادگی
اختالل در برنامهریزی در امور روزمره زندگی به
خاطر حجم باالی کاری
مراقبت از تعداد زیادی از کودکان
انجام فعالیتهای مرتبط با بهداشت و نظافت
محیط کار
انجام مراقبتهای معمول روزانه شامل (حمام-
کردن ،تعویض پوشک و غیره)
سختی در تغییر پوزیشن دادن
سختی در غذا دادن
سختی در تعویض کردن پوشک
سختی در حمام کردن
سختی در تکرار تمرینات فیزیوتراپی
هر روز سر و کله زدن با مریضهای ثابت
هر روز تر و خشک کردن مریضهای ثابت
هر روز غذا دادن به بچهها
هر روز دیدن مریضهای ثابت

واحدهای معنایی
" اکثر ما از کمر درد خیلی مینالیم .از پا درد خیلی مینالیم.
یعنی شب که میریم خونه انگار جنازهایم .اصال دیگه جون
نداریم برای زندگیمان.
"عمدتا همکارانی که بیشتر از  2تا  3سال تو مراکز این
چنینی باشند ،دچار افسردگی میشند .خیلی از از مادرها
بچهها رو مثل بچههای خودشان میدونند ،و طبیعتا مریض
بشن یا فوت بکنند اینها هم ناراحت میشند".
"مهمانی رفتنمان تقریبا تعطیل شده .مسافرت رفتن ما شده
سالی یکبار ،همه مشکالت ما در حال حاضر برمیگرده به
کمبود نیرو .چون اینجا نیرو نداره ،مجبور میشیم مرخصی
کمتر بریم.
مادریار  15تا بچه رو داره ،مادریار حمام میده ،مادریار
تعویض میکنه ،مادریار بیمارستان میره ،مادریار ناخنگیری
داره ،مادریار سرزنی داره ،مادریار تختشویی داره ،عید می-
شه ،در و دیوار رو میخوان تمییز کنند ،مادریاره ،یعنی مادریار
همه کاره است.
"از لحاظ جسمی کار ما خیلی سخته .چون باید مدام به این
بچهها تغییر حالت بدی و تعویضشان کنی ،یهشان غذا بدی
و حمامشان کنی .موقع فیزیوتراپی باال سرشان باشی".
ما با یه مریضهایی سر و کله میزنیم که هر روز هستند ،ما
هر روز میاییم با این بچهها سر و کله میزنیم ،هر روز داریم
همین بچهها رو میبینیم ،هر روز همین بچهها رو تر و
خشک میکنیم ،هر روز به همین بچهها غذا میدیم".

نتیجه گیری
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،تنیدگیهای مراقبت ،ماهیت شغلی مراقبت کردن و چالشها و کاستیهای سازمانی و مدیریتی از
مهمترین علل فرسودگی شغلی مراقبان در مراکز نگهداری بودند .مراقبت از کودکان فلج مغزی در مراکز نگهداری وقتگیر ،فرسایشی و
طوالنیمدت بوده و فشارهای جسمانی ،روانی و اجتماعی زیادی را به مراقبان وارد میکند .و در طوالنیمدت عالوه بر افزایش هزینههای
مراقبتهای پزشکی ،جبران خسارت ،از دست رفتن بهرهوری ،بار مالی زیادی را بر مراقبان ،خانوادههای آنها ،جوامع و دولت تحمیل
مینماید [28].شناسایی چالشها و کاستیهای موجود به مدیران کمک میکند تا با برنامهریزی بهتر اداری و سازمانی ،کیفیت خدمات
مراقبتی در مراکز را ارتقاء دهند .از سوی دیگر شناسایی این چالشها ،سبب افزایش میزان آگاهی درمانگران از مشکالت مراقبتی در مراکز
و تدوین برنامههای آموزشی مناسب از سوی آنها برای مراقبان میگردد .همچنین مراقبان شاغل در مراکز میتوانند با به کارگیری
روشهای صحیح انجام فعالیتهای مراقبتی ،کمتر متحمل فشارهای ناشی از مراقبت گردیده و ساعاتی از روز را صرف مراقبت از خود،
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. تفریح و رسیدگی به فعالیتهای اجتماعی و خانوادگی خود نمایند،ورزش
تشکر و قدردانی
 درمانگران و همچنین از گروه، مراقبان شاغل در مراکز،از تمامی مدیران مراکز نگهداری تحت نظارت سازمانی بهزیستی شهر تهران
.آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تقدیر و تشکر میشود
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