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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and aims: Job stress is one of the most common occupational 
diseases, which has a significant effect on quality of the service care and 
creativity which is the core of clinical practice. According to the surveys, the 
effect of stressful conditions on the creativity needs further study. The present 
study was conducted to determine, correlation between job stress with creativity 
and job stress predictors in midwives.
Methods: This cross-sectional study was performed on 114 midwives who had 
been working in teaching and medical hospitals of Ilam-Iran from October 
to December 2018. Job stress and creativity were assessed using the job stress 
HSE  and CT2 questionnaires. Pearson correlation test was used investigated 
the relationships between job stress and creativity. General linear model was 
used to determine job stress predictors. Data analysis was performed with SPSS 
software version 21. 
Results: Most of the midwives (62.3%) were under a low level of job stress and 
35% had no job stress. Mean total score of job stress was 3.3 ± 0.5 from the 
attainable score of 1-5. Mean creativity was 131.5 ± 14.7 from the attainable 
score of 60-180. Job stress and sub domains were not associated with creativity. 
Having Low level of education (B=0.5, CI 95%= 0.1 to 0.9, P= 0.014) and having 
hospital work satisfaction (B=0.2, CI 95%= 0.05 to 0.4, P= 0.010) were predictors 
of job stress. 
Conclusion: Due to the low levels of job stress and the high level of creativity, 
hospital managers can use these factors with employment satisfaction in the 
hospital to provide quality clinical services.
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EXTENDED ABSTRACT

INTRODUCTION 
Job stress is a response that occurs when the 

ability of the person is challenged because the 
person’s knowledge and ability do not match the 
demands, so they experience a pressure at work. 
In addition, work-related stress can be caused by 
poor work organization, poor work design, poor 
management, unsatisfactory working conditions 
and lack of support from supervisors (1).  Job 
stress is one of the most common occupational 
diseases of the present century which along with 
physical, mental and social disorders, leads to 
cognitive, physiological and behavioral reactions 
and has negative effect on work performance and 
ability (2).

Midwives experience different degrees of 
job stress. In Iran, midwives’ job stress has been 
reported with different degrees, so that 21% 
reported mild, 19% moderate and 59% severe  (3).

The various factors could result in the job stress 
as follow; insufficient number of staff, insufficient 
income, insufficient number of coworkers, night 
shift,  type of communication with superiors, 
workplace emotions, incurable patients and poor 
workplace organizing (4).One of the factors that 
has been less considered in the health studies is 
the effect of job stress on the creativity of health 
workers (5).

Different definitions of creativity have been 
presented, in one of the definitions; four factors 
have been used to describe creativity. Fluency 
means the ability to produce many ideas, 
elaboration means the ability to pay attention to 
detail, originality means the ability to produce 
new and unusual ideas, and flexibility means the 
ability to produce ideas (6). Creativity is at the 
core of clinical work and knowledge development. 
Creativity in health care leads to quality of care 
and effective clinical work, and better treatment 
outcomes. It also facilitates care and increases 
patient cooperation and satisfaction. In the 
service provider, it also leads to improving the 
quality of work and satisfaction, social respect 
and improvement of personal life (7). 

The effect of stressors on the creativity is 
complex. Although a level of stress is necessary 
to create creativity, high level of stress may lead 
to decrease it. However, current knowledge on 
the effect of different types of stressors on the job 
creativity is scattered and limited and it requires 
further studies (8).

Midwives are one of the largest groups of 
health care providers and provide a significant 

share of primary health care. The quality of care 
and treatment provided by them are critical as 
a key to achieving global health coverage. This 
issue emphasizes the importance of promoting 
their mental health. 

Creativity in midwives has been studied in 
the field of education, but in clinical fields and 
its results have not been studied so far. Due to 
the close relationship between midwives and 
patients, having job stress may affect their 
creativity. According to the available studies, 
there is no comprehensive study on midwifery 
creativity or relationship between job stress and 
midwives’ creativity. A study which examins the 
relationship between job stress and midwives’ 
creativity is not available. The effect of different 
stressful conditions on creativity needs further 
study. The present study investigated the effect 
of job stress on the creativity and its predictors 
in midwives working in Ilam- Iran teaching 
hospitals.

METHODOLOGY 
Study population

The present study is a cross sectional study 
that was performed on 114 midwives working in 
teaching and medical hospitals of Ilam-Iran from 
October to December 2018. 

Sample size
The sample size was calculated 108 midwives 

by considering the total number of midwives in 
Ilam  province (N=150), error 0.05, p (having job 
stress ratio), q (not having job stress ratio), equal 
to 0.5 using the Cochran’s formula. Totally, with a 
possible drop of 10%, the number of samples was 
considered as 119 midwives.

        

Study design and participants 
Inclusion criteria were at least 6 months from 

the start of work and at least 6 months before 
retirement. Exclusion criteria also included the 
occurrence of an unfortunate event during the last 
6 months (death of a first-degree family member), 
history of chronic diseases, mental illness, use 
of sleeping pills and sedatives (according to the 
individual statement), and employment for a 
second job.
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Data collection
After approving and obtaining permission 

from the ethics committee of Ilam University of 
Medical Sciences (ethics code: IR. MEDILAM. 
1398.081), the list and information of all relevant 
midwifery staff were obtained from the nursing 
office. Sampling was done by convenience 
sampling and all eligible midwives were included 
in the study.

Data collection tools
Data collection tools included socio-

demographic information, job stress and Abedi 
creativity questionnaire which were completed 
by self-report method.

The socio-demographic questionnaire 
was included questions about age, education 
level, marital status, work experience, number 
of night shifts per month, satisfaction with 
hospital work and satisfaction with the 
arrangement of shifts. 

Job stress was assessed using the HSE (Job 
Stress Questionnaire). The standard job stress 
questionnaire is related to the UK Health and 
Safety Executive  (HSE)  , which includes 35 
questions with 7 subscales role, communication 
between colleague, support of officials, support 
of colleagues, control, demand and change. 
Questions 1, 4, 11, 13 and 17 are related to 
the role subscale, questions 5, 14, 21 and 34 
are related to the subscale of communication 
between colleague subscale, questions 8, 23, 29, 
33 and 35 are related to the support of officials 
subscale, questions 7, 24, 27 and 31 related to 
the support of colleagues subscale, questions 2, 
10, 15, 25, 19 and 30 are related to the control 
subscale, questions 3, 6, 9, 12, 16, 18, 20 and 22 
are related to demand subscale and questions 32, 
28 and 6 are related to the change subscale. The 
questionnaire has a 5-point Likert scale (never, 
rarely, sometimes, often and always). It should 
be noted that questions 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 
20, 21, 22 and 34 are scored in reverse and the 
option «always» scores 1 and the option «never» 
scores 5. People with a mean score lower than 
1.5 are considered as high stress, people with a 
score of 1.5 to 2.5 as moderate stress, people with 
a score of 2.5 to 3.5 as low stress and people with a 
score higher than 3.5 as stress-free. Moreover, the 
reliability of this questionnaire in Iran has been 
calculated using Cronbach’s alpha coefficient 
as 0.78. The reliability of this questionnaire by 
calculating Cronbach’s alpha in the present study 
was 0.73.

The creativity assessment questionnaire is 
known as the Abedi Creativity Test (CT) and 
is based on Torrance’s theory of creativity and 
was developed by Abedi in Tehran in 1982. The 
test has 60 three-choice questions, consisting 
of four subscales of fluidity, expand, innovation 
and flexibility. Questions 1 to 22 are for fluidity, 
23 to 33 for expand, 34 to 49 for innovation and 
50 to 60 for flexibility. The options indicate low, 
medium and high creativity, with a score of one 
for low, two for moderate and three for high 
degree of creativity. The score range in the fluidity 
category is from 22 to 66, in the expand category 
from 11 to 33, in the innovation category from 
16 to 48 and in the flexibility category from 11 
to 33.Accordingly, the overall creativity score 
range of the questionnaire will be between 60 
and 180 and each person who scores higher in 
this questionnaire is more creative. Daemi and 
Moqimi reported Cronbach’s alpha coefficient of 
fluidity subscales 0.67, innovation 0.55, flexibility 
0.84 and expand 0.48. The reliability of this 
questionnaire by calculating Cronbach’s alpha in 
the present study was 0.78.

Content validation was used to determine the 
validity of tools. The questionnaires were given 
to ten faculty members of the medical sciences 
universities and the necessary corrections were 
made in the questionnaires according to their 
opinions.

Statistical analysis
Data analysis was performed with SPSS software 

version 21. Descriptive statistics were used to 
describe socio-demographic characteristics, 
job stress and creativity. Correlation test was 
used to investigate the relationship between job 
stress and creativity. The general linear model 
test was used to determine the predictors of 
job stress. First, the variables of age, education 
level, marital status, work experience, number of 
night shifts per month, satisfaction with both the 
arrangement of shifts  and working at hospital as 
well as overall creativity score were entered into 
the unadjusted general linear model test; then the 
variables that had P <0.05 were entered into the 
adjusted general linear model test. Significance 
level was considered less than 0.05. 

RESULTS
In this study, the question response rate 

was 95.79% and 5 questionnaires were excluded 
from the study because they were completed 
incorrectly. 
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Participant characteristics
The mean of midwives` age was 33.2±0.8. 

About half of the midwives were married (58%). 
The majority of the midwives` educational level 
(72%) was bachelor and 54% of them had ≤ 5 
years work experience. Approximately, half of the 
midwives were satisfied with the arrangement of 

shifts (57%), and about half of them (55%) were 
satisfied with hospital employment. The majority 
of the midwives (57%) had 5 to 9 night shifts per 
month.

Job stress scores
Mean total score of job stress was 3.3±0.5 from 

Table 1: Stress and creativity score and its sub-domains in midwives (n=114) 
 

Job stress (1 to 5) Mean (SD)* 
Lack of 
stress 

Low stress 
Moderate 

stress 
High 
stress 

Number (%) 
Role 3.8 (0.7) 102 (89.5) 7 (6.1) 5 (4.4) 0 (0) 
Communication between colleague 3.1 (0.9) 41 (36) 48 (42.1) 23 (20.2) 2 (1.8) 
Support of officials 3.2 (0.8) 44 (38.6) 47 (41.2) 22 (19.3) 1 (9) 
Support of colleague 3.1 (0.8) 38 (33.3) 56 (49.1) 16 (14) 4 (3.5) 
Control 3.2 (0.7) 46 (40.4) 52 (45.6) 15 (32.2) 1 (9) 
Demand 2.9 (0.7) 19 (16.7) 65 (57) 26 (22.8) 4 (3.5) 
Changes 3.2 (0.6) 34 (29.8) 66 (57.9) 13 (11.4) 1 (9) 
Overall job stress score 3.3 (0.5) 40 (35.1) 71 (62.3) 3 (2.6) 0 (0) 

Creativity  Mean (SD)*      
Fluidity (22 to 66)  49.2 (6.0)       
Expand (11 to 33)   22.0 (4.0)       
Innovation (11 to 33) 34.4 (5.2)       
Flexibility (11 to 33)   25.8 (3.6)       
Overall creativity score (60 to 180) 131.5 (14.7)       

           *Standard Deviation  
           In job stress a higher score indicates less stress. 
           In creativity a higher score indicates high creativity . 
  

Table 1. Stress and creativity score and its sub-domains in midwives (n=114)

Table 2: Relationship between socio-demographic characteristics and overall creativity score with overall job stress score based 
on multivariate general linear model test (n=114). 
 

Adjusted Unadjusted 
Variable 

P valueB (95%  CI * )   P valueB ( 95%  CI) *

    Age (year) (reference: Age ≥ 40) 
0.703 0.5 (-0.2 to 0.3)-  0.038  0.2 (-0.4 to -0.01)-  22-29 
0.305 0.1 (-0.4 to 0.1)-  0.052  0.2 (-0.4 to -0.00)-  30-39 

    Educational level (reference: Master)   
0.014 0.5 (0.1 to 0.9)  0.021  0.5 (0.1 to 0.9)  Associate  
0.350 0.1 (-0.3 to 0.1)-  0.601  0.05 (-0. 1 to 0.2) Bachelor  

    Marital status (reference: Married) 
0.138 0.1 (-0.3 to -0.04)-  0.014  0.2 (-0.4 to -0.04)-  Single 

    Work experience (year) (reference: ≥ 11) 
0.101 0.2 (-0.5 to 0.04)-  0.020  0.2 (-0.4 to -0.03)-  ≤ 5 
0.557 0.1 (-0.4 to 0.2)-  0.157  0.2 (-0.4 to 0.1)-  6-10 

    Number of night shifts per month (reference: ≥ 10)
-- -- 0.904  0.01 (-0.3 to - 0.2)-   ≤4 
-- -- 0.988  0.002 (-0.2 to 0.2)-  5-9 
  Satisfaction of the arrangement of shifts (reference: No) 

0.362 0.1 (-0.1to 0.2)  0.022  0.2 (0.3 to 0.4)  Yes 
    Satisfaction with  hospital employment (reference: No)  

0.010 0.2 (0.05 to 0.4)  0.003  0.2 (0.1 to 0.4)  Yes 
            *95% Confidence Interval 
        Adjusted R Squared= 0.157 
 
 

Table 2. Relationship between socio-demographic characteristics and overall creativity score with overall job stress score based 
on multivariate general linear model test (n=114).
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the attainable score of 1-5.  62% of midwives had 
low job stress and 35% had no job stress (Table 1).

Creativity scores
From the score range of 60 to 180 for the overall 

creativity, the mean of the overall creativity score 
was 131.5±14.7. The highest mean of creativity 
was in the fluidity subscales 49.2 (0.6) and the 
lowest mean of it was in the expand subscales 
0.22±0.4 (Table 1). 

Relationship between job stress and creativity 
The overall score of job stress was not related 

to the overall score of creativity (r = 0.151 and 
P >0.05), and its relationship with the subscales 
were not significant (P >0.05).

Predictors of job stress
Based on the modified generalized linear 

model test, education level (P = 0.014, CI = 95% 
0.1 to 0.9, B = 0.5) and satisfaction with working 
at hospital (P = 0.010, CI =95%, 0.05 to 1.5, B 
= 0.2) were predictors of job stress and these 
variables were able to predict 15.7% of the variance 
related to job stress among midwives (Adjusted R 
Squared = 0.157) (Table 2).

CONCLUSIONS 
As far as the results showed the low levels 

of job stress among the midwives, managers 
could benefit considerably from this along with 
other influential factors such as satisfaction with 
working at hospital in order to enhance the quality 
of clinical services and upgrade   the hospitals’ 
standards and provide the flexible and creative 
environments. Further studies should also be 
conducted to examine creativity in midwifery 
and the effect of job stress on it.  Moreover, it is 
recommended to conduct studies in the teaching 
and private hospitals as well as the health centers 
to compare the level of creativity and job stress 
among them. 
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maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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چکیده

كلیدواژه ها
خالقیت

استرس شغلی
ماما

تاریخ دریافت:    1400/02/18 
تاریخ پذیرش:    1400/11/30 

زمینه و هدف: استرس شغلی، از شایع ترین بیماری های شغلی است که بر کیفیت خدمات تأثیر بسزایی دارد و خالقیت، هسته ی 
کار بالینی است. بر طبق بررسی های انجام شده، تأثیر شرایط استرس زا بر خالقیت، نیاز به مطالعات بیشتری دارد. مطالعه ی حاضر، 

قصد دارد ارتباط استرس شغلی با خالقیت و عوامل پیشگویی کننده ی استرس شغلی را در ماماها تعیین کند.
روش بررسی: مطالعه ی توصیفی–تحلیلی حاضر، بر روی 114 نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی-درمانی شهر 
ایالم در سال 1398 انجام شد. نمونه گیری به صورت در دسترس با استفاده از پرسشنامه های مشخصات فردی-اجتماعی، استرس 
شغلی HSE و خالقیت عابدی CT انجام شد. برای بررسی ارتباط استرس شغلی با خالقیت، از آزمون همبستگی پیرسون و 
 SPSS برای تعیین متغیرهای پیشگویی کننده ی استرس شغلی، از آزمون مدل خطی عمومی استفاده شد. داده ها با استفاده از

نسخه ی 21 تجزیه وتحلیل شدند.
یافته ها: اکثر ماماها )62%( استرس شغلی کمی داشتند و 35% استرس شغلی نداشتند. میانگین نمره ی کلی استرس شغلی، 
0/5±3/3 از نمره ی قابل کسب 1 تا 5 بود. میانگین نمره ی کلی خالقیت، 14/7 ±131/5 از نمره ی قابل کسب 60 تا 180 بود. 
 ،CI 95 %=0/1 0/9 تا،P= 0/014( استرس شغلی، با خالقیت و زیر دامنه های آن ارتباط نداشت. داشتن سطح تحصیالت کمتر
B=0/5 ( و رضایت داشتن از اشتغال در بیمارستان )P= 0/010،1/4 تا B=0/2 ،CI 95 %=0/05 (، به عنوان پیشگویی کننده های 

استرس شغلی بودند.
نتیجه گیری: با توجه به کم بودن سطح استرس شغلی و باال بودن سطح خالقیت، مدیران بیمارستانی می توانند از این 

عوامل در کنار رضایت از اشتغال در بیمارستان به منظور ارائه ی خدمات بالینی با کیفیت بیشتر بهره بگیرند.

تعارض منافع: گزارش نشده است.
منبع حمایت كننده: دانشگاه علوم پزشکی ایالم.
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مقدمه
استرس شغلی، پاسخی است که در هنگام عدم تطابق 
دانش و توانایی فرد با تقاضاها و فشارهای کاری و به چالش 
کشیده شدن توانایی فرد بروز می کند (1). استرس شغلی، 
و  است  حاضر  قرن  شغلی  بیماری های  شایع ترین  از  یکی 
منجر   ،(2) اجتماعی  و  روانی  جسمی،  اختالالت  با  همراه 
می گردد  رفتاری  و  فیزیولوژیک  شناختی،  واکنش های  به 
 (3) کار  محیط  و  کاری  سازمان دهی  بر  مضری  اثرات  و 
استرس   .(4) دارد  کار  توانایی  و  عملکرد  بر  منفی  تأثیر  و 
 ،(5) شغلی  فرسودگی  افزایش  به  منجر  همچنین  شغلی، 

بی قانونی، غیبت و جابه جایی کارکنان می گردد (6).
ماماها، از بزرگ ترین گروه های ارائه دهنده ی خدمات 
را  شغلی  استرس  مختلف  درجات  و  هستند  سالمت 
تجربه می کنند. در ایران، استرس شغلی ماماها با درجات 
استرس   %21 که  به طوری  است؛  شده  گزارش  مختلفی 
شغلی خفیف، 19% تا 23% استرس شغلی متوسط، %48 
گزارش  را  شدید  خیلی  و  شدید  شغلی  استرس   %59 تا 
ازجمله  متعددی  فردی-اجتماعی  عوامل   .(7  ,4) کرده اند 
تعداد ناکافی پرسنل، رخ دادن شرایط غیرمنتظره، درآمد 
مافوق،  با  ارتباط  نحوه ی  شب،  شیفت  داشتن  ناکافی، 
هیجانات محل کار، بیماران غیرقابل درمان، سازمان دهی 
همکاران،  پزشکان،  با  درگیری   ،(3) کار  محل  ضعیف 
سرپرستان، تبعیض بین همکاران و ترس از مرگ بیماران، 
میان،  این  در   .(5) بوده اند  مؤثر  ماماها  شغلی  استرس  بر 
یکی از عواملی که در مطالعات مربوط به بهداشت و درمان 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تأثیر استرس شغلی بر 

خالقیت کارکنان درمانی است (8).
 .(9) است  شده  ارائه  خالقیت  از  متفاوتی  تعریف های 
خالقیت  توصیف  در  چهار عامل  تعریف ها،  از  یکی  در 
استفاده شده است: سیالی، یعنی استعداد تولید ایده های 
فراوان؛ بسط، یعنی استعداد توجه به جزئیات؛ ابتکار، یعنی 
استعداد تولید ایده های نو و غیرمعمول؛ و انعطاف پذیری، 
گوناگون  بسیار  روش های  یعنی استعداد تولید ایده ها یا 
مفید  و  جدید  ایده های  تولید  مفهوم  با  خالقیت   .(10)
در  و  نبوده  تولیدی  بخش های  به  منحصر  سازمان ها،  در 
(بیمار)  مشتری  نوع  به  توجه  با  نیز  خدماتی  بخش های 
و  بهداشتی  مراقبت های  در  خالقیت   .(11) دارد  اهمیت 
درمانی، منجر به مراقبت باکیفیت و کار بالینی اثربخش، 
بیمار،  از  مراقبت  تسهیل  درمانی،  بهتر  نتایج  به  دستیابی 
همکاری بیشتر بیماران و افزایش رضایت بیمار می گردد؛ 
همچنین در ارائه دهنده ی خدمت منجر به بهبود کیفیت 

بهبود  اجتماعی،  احترام  کسب  خودباوری،  رضایت،  و  کار 
زندگی شخصی و ارتقای سازمان می گردد (12). خالقیت، 
است.  دانش  توسعه ی  و  بالینی  کار  اصلی  هسته ی 
مراقبت  متفاوت  شرایط  با  بیماران  از  بالینی،  کارکنان 
می نمایند، اغلب با شرایط غیرمنتظره در محیط کار مواجه 
و  کنند  عمل  روتین  مراقبت های  از  فراتر  باید  و  می گردند 
برای اتخاذ تصمیمات سودمند باید مهارت های تفکر خالق 
را کسب نمایند (13)؛ اما خالقیت با موانعی مواجه است؛ 
ازجمله عدم حمایت مدیران و تشویق اندك، حمایت مالی 
که  خانواده  در  نقش  زدن  هم  بر  جیب،  از  پرداخت  اندك، 
دلسردی کارکنان بالینی  و  نارضایتی  به  منجر  این عوامل 
می گردد (12). تأثیر عوامل استرس زا بر خالقیت، پیچیده 
ضروری  خالقیت  ایجاد  برای  استرس  از  سطحی  است؛ 
است و استرس زیاد ممکن است منجر به کاهش خالقیت 
گردد (14)؛ اما دانش فعلی در زمینه ی تأثیر انواع مختلف 
عوامل استرس زا بر خالقیت شغلی، پراکنده و محدود است 
(15) و تأثیر شرایط مختلف استرس زا بر خالقیت، نیاز به 

مطالعات بیشتری دارد (14).
را  درمانی  و  بهداشتی  کارکنان  از   %50 ماماها، 
از  توجهی  قابل  سهم  و  می دهند  تشکیل  جهان  در 
کیفیت  و  می دهند؛  ارائه  را  اولیه  بهداشتی  مراقبت های 
آن ها  توسط  ارائه شده  درمان های  و  مراقبت ها  ارزیابی، 
جهانی  پوشش  به  دستیابی  برای  کلیدی  و  است  حیاتی 
ارتقای  اهمیت  بر  موضوع،  این   .(16) هستند  سالمت 
خالقیت  دارد.  تأکید  جامعه  از  قشر  این  روانی  بهداشت 
کار  ارتقای  به  منجر  درمانی،  و  بهداشتی  مراقبت های  در 
زمینه ی  در  ماماها  در  خالقیت   .(12) می گردد  بالینی 
آموزشی بررسی شده است (17)؛ اما در زمینه های بالینی 
و نتایج آن برای بیماران و ماماها مورد بررسی قرار نگرفته 
تنگاتنگ  ارتباط  علت  به  نیست.  مشخص  آن  نتایج  و 
است  ممکن  شغلی  استرس های  باردار،  مادران  با  ماماها 
پیشرو  مشکالت  با  برخورد  در  را  آن ها  خالقیت  میزان 
انجام شده،  متون  بررسی  مطابق  دهد.  قرار  تأثیر  تحت 
وجود  ماماها  خالقیت  زمینه ی  در  جامعی  مطالعه ی 
شغلی  استرس  ارتباط  بررسی  به  که  مطالعه ای  و  ندارد 
لذا  نیست؛  دسترس  در  باشد،  پرداخته  ماماها  خالقیت  و 
خالقیت  بر  استرس زا  مختلف  شرایط  تأثیر  که  آنجایی  از 
حاضر  مطالعه ی   ،(14) دارد  بیشتری  مطالعات  به  نیاز 
شغلی  استرس  پیشگویی کننده های  بررسی  به  دارد  قصد 
در  شاغل  ماماهای  در  خالقیت  بر  شغلی  استرس  تأثیر  و 

بپردازد. ایالم-ایران  آموزشی-درمانی  بیمارستان های 
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روش بررسی
نوع مطالعه و افراد شرکت کننده

مطالعه ی حاضر، یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی است 
که بر روی 114 نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان های 
آموزشی-درمانی استان ایالم از مهر تا آذرماه سال 1398 
از:  بودند  عبارت  مطالعه،  به  ورود  معیارهای  شد.  انجام 
وجود  و  فرد  کار  به  شروع  زمان  از  ماه   6 حداقل  گذشتن 
حداقل 6 ماه فاصله تا زمان بازنشستگی. معیارهای خروج 
اخیر  ماه   6 در  ناگوار  حادثه ی  وقوع  شامل  نیز  مطالعه  از 
به  ابتال  سابقه ی  خانواده)،  درجه یک  افراد  از  یکی  (فوت 
داروهای  مصرف  روانی،  بیماری های  مزمن،  بیماری های 
خواب آور و آرام بخش (مطابق اظهارات خود فرد) و اشتغال 

در شغل دوم بود.

نمونه گیری
پس از تصویب طرح و کسب مجوز از کمیته ی اخالق 
 IR.MEDILAM. :اخالق ایالم (کد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شاغل  پرسنل  کلیه ی  اطالعات  و  لیست   ،(1398.081
مامایی مربوط با ارائه ی اجازه نامه ی کتبی از دفتر پرستاری 
معیارهای  نظر  از  افراد  و  شد  اخذ  استان  بیمارستان های 
با  هماهنگی  با  و  شدند؛  بررسی  مطالعه،  به  خروج  و  ورود 
مراجعه  بیمارستان ها  مختلف  بخش های  به  سوپروایزر، 
شد، نمونه گیری در بیمارستان های آموزشی درمانی ایالم 
حائز  ماماهای  کلیه ی  و  شد  انجام  دسترس  در  به صورت 
شرایط و داوطلب شرکت در مطالعه، پس از ارائه خالصه ای 
از انجام کار و اهداف مطالعه، وارد مطالعه شدند. از کلیه ی 

افراد، رضایت نامه ی آگاهانه ی کتبی اخذ شد.

ابزارها گردآوری داده ها
ابزارها گردآوری داده ها، شامل چک لیست مشخصات 
و  شغلی  استرس  پرسشنامه ی  فردی-اجتماعی، 
شیوه ی  به  که  بود  عابدی  خالقیت  پرسشنامه ی 

خودگزارشی تکمیل شدند.
محقق ساخته  فردی-اجتماعی،  مشخصات  چک لیست 
تحصیالت،  سطح  سن،  زمینه ی  در  سؤاالتی  شامل  و  بود 
وضعیت تأهل، سابقه ی کار (سال)، تعداد شیفت های شب 
در ماه، رضایت از کار در بیمارستان و رضایت از چیدمان 
پرسشنامه ی  از  استفاده  استرس شغلی، با  بود.  شیفت ها 
استرس شغلی HSE1 بررسی شد. پرسشنامه ی استاندارد 
ایمنی  سالمت و  استرس شغلی، مربوط به مؤسسه ی 
که شامل 35 سؤال با 7 زیرمقیاس های  است  انگلستان 

1  Health and Safety Executive

حمایت  مسئولین،  حمایت  همکاران،  بین  ارتباط  نقش، 
 ،1 سؤاالت  می باشد.  تغییرات  و  تقاضا  کنترل،  همکاران، 
4، 11، 13 و 17 مربوط به زیر مقیاس نقش، سؤاالت 5، 
14، 21 و 34 مربوط به زیر مقیاس ارتباط بین همکاران، 
سؤاالت 8، 23، 29، 33 و 35 مربوط به زیر مقیاس حمایت 
مسئولین، سؤاالت 7، 24، 27 و 31 مربوط به زیر مقیاس 
حمایت همکاران، سؤاالت 2، 10، 15، 25، 19 و 30 مربوط 
به زیر مقیاس کنترل، سؤاالت 3، 6، 9، 12، 16، 18، 20 
 6 و   28  ،32 سؤاالت  و  تقاضا  مقیاس  زیر  به  مربوط   22 و 
پرسشنامه ی طیف  است.  تغییرات  مقیاس  زیر  به  مربوط 
(هرگز، به ندرت، بعضی اوقات، اغلب،  لیکرت،  5گزینه  
همواره) دارد و در این پرسشنامه، هرکدام از مقیاس ها از 
 1تا 5 نمره دهی می شوند. باید توجه داشت که سؤاالت 3، 
به صورت   34 و   22  ،21  ،20  ،18  ،16  ،14  ،12  ،9  ،6  ،5
معکوس نمره گذاری می شوند و گزینه ی همواره، نمره ی 
1 و گزینه ی هرگز، نمره ی 5 می گیرد. نمرات در هر یک 
معیار)  میانگین (انحراف  با  صرفاً  پرسشنامه  حیطه های  از 
و داده های کمی بیان می شود. برای محاسبه ی میانگین، 
ابتدا میانگین سؤاالت هر حیطه محاسبه می شود و سپس 
تقسیم  حیطه  هر  سؤاالت  تعداد  بر  محاسبه شده  عدد 
پرسشنامه،  کل  و  زیرمقیاس  هر  در  کلی،  به طور  می شود. 
از  است.  کمتر  شغلی  استرس  نشان دهنده ی  باال  نمره ی 
نمرات،  میانگین  گرفتن  نظر  در  با  می توان  دیگر،  سوی 
فراوانی (درصد) میزان استرس در هر زیرمقیاس و مقیاس 
با  افراد  کرد.  بیان  را  تقسیم بندی  رده ی  چهار  در  کلی 
باال،  استرس  به عنوان   ،1/5 از  پایین تر  نمرات  میانگین 
متوسط،  استرس  به عنوان   2/5 تا   1/5 نمره ی  با  افراد 
افراد با نمره ی 2/5 تا 3/5 به عنوان استرس پایین و افراد 
نظر  در  استرس  بدون  به عنوان   ،3/5 از  باالتر  نمره ی  با 
گرفته می شوند (18). همچنین پایایی این پرسشنامه در 
ایران با استفاده از محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ 0/78 
محاسبه و تأیید شده است (19). پایایی این پرسشنامه با 
محاسبه ی آلفای کرونباخ در مطالعه ی حاضر، 0/73 بود.
سنجش  آزمون  به  خالقیت،  سنجش  پرسشنامه ی 
نظریه ی  اساس  بر  و  است  مشهور   CT2 عابدی  خالقیت 
به وسیله ی   1361 سال  در  و  خالقیت  درباره ی  تورنس 
 60 آزمون،  این  است.  شده  ساخته  تهران  در  عابدی 
سیالی،  خرده آزمون  چهار  از  که  دارد  سه گزینه ای  سؤال 
سؤاالت  است.  شده  تشکیل  انعطاف پذیری  و  ابتکار  بسط، 
به   49 تا    34 یک تا 22 به سیالی،  23تا 33 به بسط، 
ابتکار و 50 تا 60 به انعطاف پذیری مربوط است. گزینه ها 

2  Abedi Creativity Test
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عبارت  بودند از خالقیت پایین، متوسط و باال که نمره ی 
متوسط  خالقیت  برای   2 نمره ی  پایین،  خالقیت  برای   1
است.  شده  گرفته  نظر  در  باال  خالقیت  برای   3 نمره ی  و 
نمایانگر  خرده آزمون،  هر  در  کسب شده  نمرات  مجموع 
نمرات  مجموع  و  است  بخش  آن  در  آزمودنی  نمره ی 
را  خالقیت  کلی  نمره ی  خرده آزمون،  چهار  در  آزمودنی 
نشان می دهد. دامنه ی نمره در خرده آزمون سیالی از 22 
تا 66، در مقوله ی بسط از 11 تا 33، در مقوله ی ابتکار از 
16 تا 48 و در مقوله انعطاف پذیری از 11 تا 33 می باشد 
دامنه ی نمره ی کل خالقیت بین 60 و 180 خواهد  و 
بود؛ و هرچه فرد در این پرسشنامه نمره ی باالتری کسب 
کند، دارای خالقیت بیشتری است (20). دائمی و مقیمی 
 ،0/55 ابتکار  بخش سیالی67 /0،  کرونباخ  آلفای  ضریب 
 .(10) شد  گزارش   0/48 بسط  و   0/84 انعطاف پذیری 
در  کرونباخ  آلفای  محاسبه ی  با  پرسشنامه  این  پایایی 

مطالعه ی حاضر 0/78 بود.
برای تعیین اعتبار ابزارهای به کاررفته، از اعتبار محتوا 
استفاده شد. پرسشنامه ها در اختیار ده نفر از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه های علوم پزشکی قرار داده شد و با توجه به 
نظرات آن ها اصالحات الزم در پرسشنامه ها صورت گرفت.

حجم نمونه
تعداد  گرفتن  نظر  در  با  کوکران،  فرمول  از  استفاده  با   
ماماهای استان (150 نفر)، خطای p ،0/05 (نسبت داشتن 
استرس شغلی)، q (نسبت فقدان استرس شغلی)، معادل 
0/5 و سطح اطمینان %95 (z = 1/96) حجم نمونه 108 
احتمالی،  ریزش  درصد   10 احتساب  با  شد.  محاسبه  نفر 

حجم نمونه ی نهایی 119 نفر محاسبه گردید.

  1

آزمون های آماری
 21 نسخه ی   SPSS آماری  نرم افزار  با  داده ها،  آنالیز 
انجام شد. از آمار توصیفی شامل میانگین (انحراف معیار) و 
فراوانی (درصد) برای توصیف مشخصات فردی-اجتماعی، 
استرش شغلی و خالقیت استفاده شد. برای بررسی ارتباط 
پیرسون  همبستگی  آزمون  از  خالقیت،  با  شغلی  استرس 
پیشگویی کننده ی  متغیرهای  تعیین  برای  شد.  استفاده 
استفاده  عمومی  خطی  مدل  آزمون  از  شغلی،  استرس 
وضعیت  تحصیالت،  سطح  سن،  متغیرهای  ابتدا  شد؛ 

تأهل، میزان سابقه ی کار، تعداد شیفت های شب در ماه، 
رضایت از کار در بیمارستان، رضایت از چیدمان شیفت ها 
و نمره ی کلی خالقیت هر یک به تنهایی وارد آزمون مدل 
که  متغیرهایی  سپس  و  شدند  تعدیل نشده  عمومی  خطی 
عمومی  خطی  مدل  آزمون  وارد  هم  با  داشتند،   P<0/05
تعدیل شده شدند. سطح معنی داری، کمتر از 0/05 در نظر 

گرفته شد.

نتایج
سؤاالت  به  پاسخ گویی  میزان  مطالعه،  این  در 
اینکه  دلیل  به  پرسشنامه   5 و  بود   %95/79 پرسشنامه ها 
خارج  مطالعه  از  بودند،  مخدوش  و  نشده  تکمیل  کامل 
شدند (نمودار 1). میانگین سن ماماها 8/0 2±/33 سال 
بود.  لیسانس   (%72/8) آن ها  اکثر  تحصیالت  سطح  و 
در  مطالعه،  در  شرکت کنندگان  دموگرافیک  مشخصات 

جدول شماره ی 1 ارائه شده است.
± انحراف معیار نمره ی کلی استرس شغلی  میانگین 
شرکت کنندگان در مطالعه، 0/5 ± 3/3 (0/5) بود (نمودار 
1)؛ و اکثر شرکت کنندگان در مطالعه، سطح استرس شغلی 
از   %35/1 و  داشتند (%62/3)   (3/5 تا   2/5 پایینی (نمره 
از  باالتر  (نمره  نداشتند  شغلی  استرس  شرکت کنندگان 
3/5). در جدول شماره ی 2، استرس کلی و زیردامنه های 

آن، ارائه شده است.
 131/5  14±/7 خالقیت  کلی  نمره ی  میانگین 
(14/7) از نمره ی قابل کسب 60 تا 180 بود (نمودار 2). 
 ± بیشترین میانگین خالقیت در زیردامنه ی سیالی 6/0 
49/2 و کمترین در زیر دامنه ی بسط (0/±4 22/0) بود 
کلی  نمره ی  با  شغلی  استرس  کلی  نمره ی   .(3 (جدول 
(r= /151 0و  نداشت  معناداری  آماری  ارتباط  خالقیت، 
P 0>/05) و ارتباطی با زیردامنه ی سیالی (r= /153 0و 
 ،(P 0>/050 و r= -0/009) زیردامنه ی بسط ،(P 0>/05
زیردامنه ی ابتکار (r= /132 0و P 0>/05) و زیردامنه ی 
نشد  مشاهده   (P  0>/05 (r=/183 0و  انعطاف پذیری 

(جدول 3) و (نمودار 3).
بر اساس آزمون مدل خطی عمومی تعدیل شده، سطح 
 (B=0/5  ،CI  % 95=0/1 تا   0/9،P= 0/014) تحصیالت 
تا   1/4،P=  0/010) بیمارستان  در  اشتغال  از  رضایت  و 
استرس  پیشگویی کننده های   ،(B=0/2  ،CI % 95=0/05
شغلی بودند و این متغیرها توانستند 15/7 درصد واریانس 
کنند  پیش بینی  را  ماماها  در  شغلی  استرس  به  مربوط 

(ed R Squared=/157�0Adju) (جدول 4).
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. نمودار جریان کار 1نمودار  

 کل ماماهای استان ایالم 
 نفر(   150)تعداد=  

   بررسی اولیه
 ( 119)تعداد=  

 تعداد پرسشنامه های توزیع شده 
 ( 119)تعداد=    

تعداد پرسشنامه های صحیح تکمیل 
 شده 
 ( 114)تعداد=  

 

 فراد آنالیز شده تعداد ا
 ( 114)تعداد= 

 

 عدم ورود به مطالعه 
تعداد= عدم تمایل به شرکت در مطالعه )

10 ) 
 ( 21تعداد=  د )ونداشتن معیارهای ور

به  دفتر پرستاری، تماس تلفنی و    مراجعه
 مراجعه به بخش های مربوطه 

 خروج از مطالعه 
 ( 5)تعداد=   پرسشنامه ها  وش بودنمخد

نمودار 1. نمودار جریان کار
 )114: مشخصات دموگرافيك ماماها (تعداد=1جدول 

  
  اواني (درصد) فر   مشخصات   *اواني (درصد)فر   مشخصات 

    سابقه كار (سال)     (سال)  سن
22-  29  )2/41 (47  5 ≤  )4/54 (62  
  26) 8/22(    10تا  6  41) 0/36(  39  -30
40 ≥  )8/22 (26  11 ≥  )8/22 (26  

    تعداد شيفت شب در ماه  2/33)  0/8(  ميانگين (انحراف معيار)
  28) 6/24(  ≥ 4    سطح تحصيالت 

  66) 9/57(  9تا  5  5)  4/4(  فوق ديپلم
  20) 5/17(  ≤و   10  83) 8/72(  ليسانس 

  65) 0/57(  رضايت از چيدمان  شيفتها   26) 8/22(  تر و باال  فوق ليسانس 
  63) 3/55(  رضايت از كار در بيمارستان    وضعيت تاهل  

      47) 2/41(  مجرد 
      67) 8/58(  متاهل

  داده ها در جدول فوق نشان دهنده فراواني (درصد) هستند، مگر در مواردي كه با عنوان ديگري مشخص شده است.                                    *
  

جدول 1. مشخصات دموگرافیک ماماها )تعداد=114(

royal
Sticky Note
عنوان جدول در بالای جدول قرار بگبرد
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 ) 114هاي آن در ماماها (تعداد=كلي و زير دامنه : استرس 2جدول 
  

  استرس باال   استرس متوسط   كم استرس   فقدان استرس      *) 5تا  1نمره قابل كسب ( استرس شغلي
  فراواني (درصد)   ميانگين (انحراف معيار) 

  0  )%4/4( 5  )%1/6( 7  )%89/ 5( 102  )7/0( 8/3  نقش 
  )%8/1( 2  )%2/20( 23  )%1/42( 48  )%36( 41  )9/0( 1/3  ارتباط بين همكاران  

  )%9( 1  )%3/19( 22  )%2/41( 47  )%6/38( 44  )8/0( 2/3  حمايت مسئولين  
  )%5/3( 4  )%14( 16  %1/49( 56  )%3/33( 38  )8/0( 1/3  حمايت همكاران  

  )%9( 1  )%2/32( 15  )%6/45( 52  )%4/40( 46  )7/0( 2/3  كنترل  
  )%5/3( 4  )%8/22( 26  )%57( 65  )%7/16( 19  )7/0( 9/2   تقاضا
  )%9( 1  )%4/11( 13  )%9/57( 66  )%8/29( 34  )6/0( 2/3  ات تغيير 

  0  )%6/2( 3  )%3/62( 71  )%1/35( 40  )5/0( 3/3  نمره كلي استرس شغلي  
  نمره باالتر نشان دهنده استرس كمتر است. *      

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جعبه ای استرس شغلی و  خالقیت ماماها   . نمودار2  نمودار

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

جدول 2. استرس کلی و زیر دامنه های آن در ماماها )تعداد=114(

نمودار 2. نمودار جعبه ای استرس شغلی و  خالقیت ماماها

 شغلي در ماماها  هاي آن و ارتباط آنها با استرس: نمره كلي خالقيت و زير دامنه3جدول 
  

  r  †P*  ميانگين (انحراف معيار)   خالقيت  
  104/0  153/0  )0/6( 2/49  )66تا   22سيالي (نمره قابل كسب  

  920/0  - 009/0  )0/4( 0/22  )33تا  11(نمره قبل كسب  بسط 
  162/0  132/0  )2/5( 4/34  )48تا  16(نمره قبل كسب  ابتكار 

  052/0  183/0  )6/3( 8/25  )33تا  11انعطاف پذيري (نمره قابل كسب  
  108/0  151/0  )7/14(  5/131  ) 180تا60نمره كلي خالقيت (نمره قابل كسب 

  نمره باالتر نشان دهنده، خالقيت بيشتر است.                     
  * ضريب همبستگي                   
  آزمون پيرسون †               

  

جدول 3. نمره کلی خالقیت و زیر دامنه های آن و ارتباط آنها با استرس شغلی در ماماها
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بحث
مورد  ماماهای  اکثر  داد  نشان  حاضر،  مطالعه ی  نتایج 
و  بودند  برخوردار  پایینی  شغلی  استرس  سطح  از  مطالعه، 
متغیرهای سطح تحصیالت کمتر و رضایت کمتر از اشتغال 

در بیمارستان، پیشگویی کننده های استرس شغلی ماماها 
ارتباط  خالقیت،  و  شغلی  استرس  بین  همچنین  بودند. 

معناداری وجود نداشت.
از  یک سوم (%35)  حدود  اگرچه  حاضر،  مطالعه ی  در 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 نمودار پراکندگی نمره خالقیت و استرس شغلی ماماها   -3نمودار  

نمودار 3. نمودار پراکندگی نمره خالقیت و استرس شغلی ماماها

 چند متغيره  تك متغيره و زمون مدل خطي عمومي بر اساس آنمره كلي خالقيت با نمره كلي استرس شغلي  و  اجتماعي-فردي مشخصات  ارتباط:  4جدول
  

Adjusted Unadjusted  متغير
P value B( 95%  CI) * P 

value B( 95%  CI) *  
 ) ≤ 40سن زن (سال) (مرجع:       

703/0 - 0/ 5) - 2/0تا   3/0(    29  -22  - 2/0) - 4/0تا   – 01/0(  038/0 
305/0 - 0/ 1) - 4/0تا   1/0(    39  -30  - 2/0)  -4/0تا  00/0(  052/0 
  فوق ليسانس) مرجع: تحصيالت (      

014/0 5/0) 1/0تا   9/0(    فوق ديپلم  5/0) 1/0تا   9/0(  021/0 
350/0 - 1/0) - 3/0تا   1/0(    ليسانس   05/0) - 1/0تا   2/0(  601/0 
  تاهل) مرجع: وضعيت تاهل (      

138/0 - 0/ 1) - 0/ 3تا  - 04/0(    مجرد   - 0/ 2) - 0/ 4تا  - 04/0(  014/0 
  )≤ 11مرجع: ار (سال)  (سابقه ك      

101/0 - 2/0)  -5/0تا  04/0(    ≥ 5  - 2/0) - 4/0تا   – 03/0(  020/0 
557/0 - 0/ 1) - 4/0تا   2/0(    10تا  6  - 2/0)  -  4/0تا   1/0(  157/0 
  )≤ 10مرجع: تعداد شيفتهاي شب در ماه (      
  ≥ 4  - 01/0) - 3/0تا   2/0(  904/0  
  9تا  5  - 002/0) - 2/0تا   2/0(  988/0  
  خير) مرجع: رضايت از چيدمان  شيفتها (      

362/0 0/ 1) - 1/0تا   2/0(    بلي  2/0) 3/0تا   4/0(  022/0 
  خير) مرجع: رضايت از كار در بيمارستان (      

010/0 2/0) 05/0تا   4/0(    بلي  2/0) 1/0تا   4/0(  003/0 
  نمره كلي خالقيت   005/0) - 001/0تا  01/0(  108/0  

*95% Confidence Interval 
Adjusted R Squared=0.157 
 

جدول4. ارتباط مشخصات فردی-اجتماعی و نمره کلی خالقیت با نمره کلی استرس شغلی بر اساس آزمون مدل خطی عمومی تک متغیره و چند متغیره
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اما  نداشتند؛  شغلی  استرس  مطالعه  در  شرکت کنندگان 
شغلی  استرس   %2/6 و  کم  شغلی  استرس  آنان  از   %62
شغلی  استرس  از  موردی  هیچ  نمودند.  تجربه  را  متوسط 
شدید گزارش نشد. بیشترین استرس شغلی در زیردامنه ی 
تقاضا و کمترین استرس شغلی در زیردامنه ی نقش بود. در 
مطالعه ی انجام شده توسط Safaeian و همکاران (2019) 
در اصفهان، استرس شغلی 581 نفر از کارکنان بیمارستان 
نمره ی  بیشترین   ،HSE پرسشنامه ی از  استفاده  با  الزهرا 
در  کمترین  و  تقاضا  زیردامنه ی  در  شغلی  استرس 
زیردامنه ی تغییرات بود و کمترین استرس شغلی (%3/6) 
شباهت  احتمالی  علت  است  ممکن   .(21) بود  ماماها  در 
سنجش  ابزار  بودن  یکسان  حاضر،  مطالعه ی  با  نتایج 
مطالعه،  دو  هر  در  دیگر  سوی  از  باشد؛  شغلی  استرس 
اجتماعی  حمایت  است  ممکن  و  بودند  متأهل  افراد  اکثر 
بر  می کنند،  دریافت  همسر  از  متأهل  افراد  که  روانی  و 
کاهش جنبه های مختلف استرس، ازجمله استرس شغلی 
و  کردی  توسط  انجام شده  مطالعه ی  در  اما  باشد؛  مؤثر 
همکاران (2011) در بیمارستان های مشهد- ایران، 123 
نفر ماما با استفاده از پرسشنامه ی ارزیابی استرس شغلی 
متوسط،  استرس  ماماها   %19 که  شدند؛   OSAQ1بررسی 
52% استرس شدید و 28% استرس خیلی شدید داشتند 
مطالعه ی  در   .(4) نشد  گزارش  کم  شغلی  استرس  و 
در   (2012) همکاران  و  ریزی  محمدی  توسط  انجام شده 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی مشهد- ایران، 150 
بررسی  کارزاك  پرسشنامه ی  از  استفاده  با  شاغل  مامای 
شدند که 21% استرس شغلی خفیف، 19% استرس شغلی 
متوسط و 59% استرس شدید وجود داشت (7). همچنین 
همکاران  و  هاشمی نژاد  توسط  انجام شده  مطالعه ی  در 
و  دولتی  بیمارستان های  در  شاغل  مامای   74  ،(2013)
شغلی  استرس  ابزار  از  استفاده  با  کرمان  شهر  خصوصی 
خفیف،  استرس  ماماها   %1 که  شدند؛  بررسی  آلتمایر2 
81% استرس متوسط و 17% استرس شدید داشتند (22). 
همکاران  و  مقدم  رحیمی  توسط  انجام شده  مطالعه ی  در 
(2015) نیز 78 نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان های 
دولتی و خصوصی نیشابور با استفاده از ابزار استرس شغلی 
آلتمایر مورد بررسی قرار گرفتند که میزان استرس شغلی 
در 54% ماماها متوسط و 46% شدید بود و استرس شغلی 
خفیف گزارش نشد (23). درمجموع مطالعات ذکرشده و 
اکثر  دنیا،  نقاط  دیگر  و  ایران  در  ذکرشده  مطالعات  سایر 
ماماها استرس شغلی متوسط و شدید داشتند (4, 7, 22, 
ماماها  اکثریت  حاضر،  مطالعه ی  در  که  حالی  در   ،(23
1  Occupational Stress Assessment Questionnaire
2  Altmaier’s Occupational Stress Questionnaire

با  مذکور،  نتایج  که  کردند  ذکر  را  خفیف  شغلی  استرس 
این  احتمالی  دلیل  ندارد.  هم خوانی  حاضر  مطالعه ی 
پژوهش،  محیط  بودن  متفاوت  در  بتوان  شاید  را  تفاوت 
بر  که  ممکن  فرهنگی  مؤلفه های  و  شخصیتی  ویژگی های 
استرس شغلی تأثیر دارند، دانست. همچنین متفاوت بودن 
ابزارهای به کار رفته، ممکن است از دیگر علل احتمالی این 

تفاوت باشد.
نکته ی دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که 
نقش ها یکی از جنبه های مهم عملکرد کارکنان هستند و 
استرس نقش، زمانی ایجاد می شود که ابهام در نقش وجود 
دارد و فرد دانش و اطالعات کمی در زمینه ی مسئولیت 
و انتظارات شغلی ندارد، از اهداف شغلی خود آگاه نیست 
شغلی  ناسازگاری  و  دارند  وی  از  انتظاراتی  چه  نمی داند  و 
ایجاد می شود (15). با توجه به اینکه در مطالعه ی حاضر 
اکثریت افراد استرس نقش را تجربه نکرده بودند، این عامل 
با  مقایسه  در  کلی  شغلی  استرس  کاهش  در  است  ممکن 

دیگر مطالعات مؤثر بوده باشد.
استرس  کلی  نمره ی  میانگین  حاضر،  مطالعه ی  در 
شغلی 3/3 و در رده ی استرس شغلی پایین قرار داشت. در 
مطالعه ی انجام شده توسط هادی زاده طالساز و همکاران 
در بین 107 مامای شاغل در بیمارستان های دولتی مشهد 
 ،3VAS بصری  آنالوگ  پرسشنامه  از  استفاده  با   (2014)
رده ی  در  و  بود   4/2 شغلی  استرس  نمره ی  میانگین 
رحیمی  مطالعه ی  در  داشت (24).  قرار   2 درجه  استرس 
مقدم و همکاران (2015) با استفاده از ابزار استرس شغلی 
ماماها  در  شغلی  استرس  کلی  نمره ی  میانگین  آلتمایر، 
(23)؛  داشت  قرار  شدید  استرس  رده ی  در  و  بود   84/8
همکاران  و   Wright توسط  انجام شده  مطالعه ی  در  و 
پرسشنامه ی  از  استفاده  با  ماماها  که  آمریکا  در   (2018)
شاخص تنش مرتبط با شغل4 بررسی شده بودند، میانگین 
نمره ی استرس شغلی 38/3 گزارش شد و نمره ی باالتر، 
(25). تفاوت  بود  بیشتر  شغلی  استرس  نشان دهنده ی 
استرس  میزان  در  تفاوت  و  کسب شده  نمرات  میانگین  در 
ناشی  است  ممکن  حاضر،  مطالعه ی  با  مقایسه  در  شغلی 
و  آنالیز  نحوه ی  به کاررفته،  پرسشنامه های  در  تفاوت  از 

تفاوت در محیط پژوهش باشد.
خالقیت  کلی  نمره ی  میانگین  حاضر،  مطالعه ی  در 
و  سیالی  زیردامنه ی  در  خالقیت،  بیشترین  بود.   131/5
کمترین خالقیت، در زیردامنه ی بسط گزارش شد. مطابق 
سنجش  زمینه ی  در  دسترس  در  و  موجود  متون  مرور 
خالقیت ماماها، مطالعه ی مشابهی یافت نشد؛ لذا به بحث 
3  Visual Analogue Scale
4  Job Related Tension Index
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خالقیت در گروه های بالینی دیگر پرداخته شده است. در 
مطالعه ی صادقی گندمانی و همکاران در سال 1393، بر 
در  ویژه  مراقبت  بخش های  در  شاغل  پرستار   150 روی 
تهران با استفاده از پرسشنامه ی سنجش خالقیت عابدی، 
میانگین نمره ی خالقیت 151/6 بود و بیشترین خالقیت 
مربوط  میانگین  کمترین  و  سیالی  زیردامنه ی  به  مربوط 
مطالعه ی  با  آن  نتایج  که  (26)؛  بود  بسط  زیردامنه ی  به 
توسط  انجام شده  مطالعه ی  در  راستاست.  یک  در  حاضر 
Malik و همکاران (2016) در هند، 403 پرستار با استفاده 
از پرسشنامه ی خالقیت کارکنان1 بررسی شدند؛ میانگین 
و   Toyama  .(27) شد  گزاراش   2/1 خالقیت  نمره ی 
 New پرسشنامه ی  از  استفاده  با  نیز   (2017)  Mauno
BJSQ با بررسی 489 پرستار، میانگین نمره ی خالقیت را 
7/5 گزارش کردند (28). تفاوت در ابزارهای به کار رفته، 
میزان و نحوه ی نمره دهی در پرسشنامه ها ممکن است از 
علل احتمالی تفاوت در نمره ی کسب شده از این مطالعات 
همکاران  و   Maa همچنین  باشد.  حاضر  مطالعه ی  با 
دست  نتیجه  این  به  مروری،  مطالعه ی  یک  در   (2017)
خالقیت  نمی تواند  موجود  ابزارهای  از  هیچ یک  که  یافتند 
کارکنان و دانشجویان بالینی را به اندازه ی کافی محاسبه 
کند و خالقیت، تعریف های متفاوت و بسیاری دارد و برای 
اندازه گیری درست خالقیت، نیاز به تعریف مشخص است 
(9). این عوامل هم زمان با تفاوت در محیط پژوهش، از علل 
احتمالی تفاوت در نمره ی به دست آمده از خالقیت با دیگر 
سطح  بر  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی  چراکه  است؛  مطالعات 
خالقیت کارکنان، محیط های ارائه ی خدمت و کاری افراد 
است (29) و خالقیت، متأثر از حمایت مدیران، تشویق و 
حمایت مالی است (12). از سوی دیگر، خالقیت ماماها در 
زمینه ی آموزشی بررسی شده (17) و تاکنون مطالعه ای 
و  است  نپرداخته  مامایی  حرفه ای  در  خالقیت  بررسی  به 
توسعه  مامایی  بالینی  محیط های  در  خالقیت  بررسی 
نیافته است و می تواند بر مقایسه ی نتایج مطالعه ی حاضر 

با دیگر مطالعات تأثیرگذار باشد.
عامل  تحصیالت،  سطح  حاضر،  مطالعه ی  در 
تحصیالت  و  بود  شغلی  استرس  پیشگویی کننده ی 
مطالعه ی  در  بود.  همراه  کمتری  شغلی  استرس  با  کمتر، 
در   (2011) همکاران  و   Knezevic توسط  انجام شده 
در  پایین تری  تحصیالت  سطح  که  ماماهایی  کرواسی، 
مقایسه با پرستاران داشتند، استرس شغلی کمتری تجربه 
 Wright توسط  انجام شده  مطالعه ی  در   .(3) می کردند 
ماماها  در  تحصیالت  سطح  افزایش   ،(2018) همکاران  و 

1  Employees Creativity

منجر به افزایش استرس شغلی شده بود (25). این نتایج 
افراد  است  ممکن  هستند.  هم راستا  حاضر  مطالعه ی  با 
شرح  و  کمتر  مسئولیت های  پایین تر،  تحصیالت  سطح  با 
وظایف محدودتری داشته باشند و سطح انتظارات حرفه ای 
این  است.  کمتر  تحصیالت  گرفتن  نظر  در  با  نیز  فرد  از 
عوامل، حجم کار و هیجانات محل کار، تعامل با کارمندان 
و مدیران مختلف را کاهش می دهد و فرد، کمتر در معرض 

استرس شغلی است.
بیمارستان،  در  کار  از  رضایت  حاضر،  مطالعه ی  در 
هادی زاده  بود.  شغلی  استرس  کاهش  پیشگویی کننده ی 
طالساز و همکاران (2017)، با بررسی 107 مامای شاغل 
استرس  که  کردند  گزارش  ایران،  مشهد-  زایشگاه های  در 
شغلی  رضایت  با  معنی داری  و  منفی  رابطه ی  شغلی، 
توسط  انجام شده  مطالعه ی  در  همچنین   .(24) دارد 
Bagheri Hosseinabadi و همکاران (2018) با استفاده از 
پرسشنامه ی HSE، 406 پرستار شاغل در بیمارستان های 
شغلی  رضایت  افزایش  با  که  شدند؛  بررسی  بابل-ایران 
این   .(30) می یافت  کاهش  شغلی  استرس  پرستاران، 
نتایج، با مطالعه ی حاضر هم راستا هستند. استرس شغلی، 
زمانی به وجود می آید که در محیط کار انتظاراتی بیشتر از 
توانایی و دانش فرد وجود داشته باشد و فشار روانی افزایش 
و  فیزیولوژیک  شناختی،  واکنش های  به  منجر  و   (1) یابد 
که  بیمارستان  در  اشتغال  از  رضایت   .(3) گردد  رفتاری 
می تواند بخشی از رضایت شغلی باشد، ممکن است با تأثیر 
مثبت بر نگرش و ادراك فرد نسبت به شغل، محیط کار و 
روابط بین همکاران و مسئولین در ایجاد سالمت روانی و 

رفتاری فرد و کاهش استرس شغلی مؤثر باشد.
و  خالقیت  با  شغلی  استرس  حاضر،  مطالعه ی  در 
زیردامنه های آن ارتباط نداشت. نتایج مطالعه ی انجام شده 
حمایت  داد  نشان  کانادا،  در   (2014)  Raykov توسط 
کارکنان،  در  خالقیت  و  نوآورانه  کارهای  از  کارفرمایان 
رضایت  افزایش  شغلی،  استرس  کاهش  به  منجر  می تواند 
کیفی   مطالعه ی  در   .(8) شود  شغلی  امنیت  و  شغلی 
بهبود  به  منجر  خالقیت  نیز   (2016)  Brown  Rankinو 
گروهی  کار  در  تنش  کاهش  و  اجتماعی  تعامل  و  روابط 
و  کردی  توسط  انجام شده  مطالعه ی  در   .(17) می گردید 
همکاران (2011) در ماماهای شاغل، استرس شغلی منجر 
دارای  ماماهای  از  نیمی  و  می شد  کار  توانایی  کاهش  به 
 .(4) داشتند  متوسطی  کار  توانایی  شدید،  شغلی  استرس 
روی  بر   (2021)   Harr و  Ghafoor  مطالعه ی اساس  بر 
استرس  پاکستان،  و  دوبی  نیوزلند،  کشور  سه  کارمندان 
ازجمله  باالتر  قابلیت روان شناختی  دارای  افراد  در  شغلی 
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خالقیت  افزایش  به  منجر  خوش بینی،  و  تاب آوری  امید، 
می گردید و در افراد دارای قابلیت روان شناختی پایین تر، 
 Byron .(31) استرس شغلی تأثیر منفی بر خالقیت داشت
(2017) و همکاران در متاآنالیز، به این نتیجه رسیدند که 
تأثیر عوامل استرس زا بر خالقیت پیچیده است و تأثیر آن 
بستگی دارد به اینکه عامل استرس زا چگونه باعث استرس 
شود و چه نوع استرسی و به چه میزانی فشار روانی ایجاد 
افزایش  باعث  کم،  استرس  از  ناشی  موقعیت های  و  کند 
عملکرد خالقیت می شوند و موقعیت های ناشی از استرس 
زیاد، باعث کاهش خالقیت می شوند؛ اما مطالعات بیشتری 
باید در زمینه ی تأثیر استرس بر خالقیت انجام شود (14) 
شغلی،  خالقیت  بر  استرس زا  عوامل  مختلف  انواع  تأثیر  و 
دیگر،  سوی  از  است (15).  نشده  شناخته  کامل  به صورت 
به دلیل استاندارد نبودن معیار سنجش خالقیت و تعریف 
بالینی  محیط های  در  را  خالقیت  نمی توان  خالقیت، 
به درستی اندازه گرفت (9) و ممکن است تأثیر خالقیت بر 
استرس شغلی را نتوان به روشنی بیان کرد و به این دلیل 
این  است.  ناشناخته  بالینی  محیط های  در  خالقیت  نتایج 

عوامل، بر نتایج مطالعه ی حاضر تأثیرگذار است.
مختلف  بخش های  از  ماماها  حاضر،  مطالعه ی  در 
قابلیت  نتایج  بنابراین،  شدند؛  مطالعه  وارد  بیمارستان 
تعمیم به ماماهای شاغل در بخش های مختلف بیمارستان 
نقاط  دیگر  از  است.  مطالعه  قوت  نقاط  از  یکی  و  دارد  را 
استفاده  با  شغلی  استرس  بررسی  حاضر،  مطالعه ی  قوت 
مطالعات  در  که  بود   HSE استاندارد  پرسشنامه ی  از 
است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  دنیا  و  ایران  در  مختلفی 
آموزشی-درمانی  بیمارستان های  در  منحصراً  مطالعه،  این 
انجام شد و ممکن است نتایج با بیمارستان های خصوصی 
که پرسنل حجم کاری کمتری دارند و یا ماماهای شاغل 
در مراکز بهداشتی که شرح وظایف متفاوتی دارند، نباشد؛ 
آموزشی-درمانی  بیمارستان های  در  مطالعه ای  انجام  لذا 
جهت  بهداشتی  مراکز  و  خصوصی  بیمارستان های  و 
مقایسه ی سطح خالقیت و استرس پیشنهاد می شود. در 
مطالعه  وارد  روان  سالمت  دارای  افراد  حاضر،  مطالعه ی 
شدند و این معیار بنا به گفته ی فرد در نظر گرفته شد. برای 
بررسی سالمت روان، می توان از پرسشنامه هایی که برای 
سالمت  پرسشنامه ی  مانند  شده اند،  طراحی  منظور  این 
پرسشنامه،  این  کرد.  استفاده   (GHQ) گلدبرگ  عمومی 
اخیر  یک ماهه ی  در  را  روانی  وضعیت  و  روانی  اختالالت 
بررسی می کند. توصیه می شود در جمعیت های بزرگ تری 
مؤثر  عوامل  و  شغلی  استرس  مختلف  سطوح  بررسی  به 
مقطعی  ماهیت  دلیل  به  همچنین  شود.  پرداخته  آن  بر 

شغلی  استرس  علیتی  ارتباط  نمی توان  حاضر،  مطالعه ی 
موجود  مطالعات  و  کرد  مشخص  به درستی  را  خالقیت  و 
در زمینه ی تأثیر استرس شغلی بر خالقیت محدود است. 
در  طولی  به صورت  و  بیشتر  مطالعات  می گردد  پیشنهاد 
این زمینه صورت گیرد و مطالعات کیفی به منظور بررسی 
سنجش  است  ممکن  زیرا  شود؛  انجام  ماماها  در  خالقیت 
خالقیت در محیط های بالینی با آزمون های کمی قادر به 

شناسایی تمامی جنبه های خالقیت نباشد.

نتیجه گیری
در  ماماها  که  داد  نشان  حاضر،  مطالعه ی  یافته های 
معرض رده های مختلف استرس شغلی هستند و نیاز است 
اقداماتی برای شناسایی و بهبود استرس در بیمارستان ها 
مد نظر قرار گیرد. همچنین اکثر ماماهای مطالعه ی حاضر، 
می توانند  مدیران  کردند.  گزارش  را  پایین  شغلی  استرس 
استرس  بر  تأثیرگذار  عوامل  سایر  کنار  در  موضوع  این  از 
به منظور  بیمارستان،  در  اشتغال  از  رضایت  ازجمله  شغلی 
ارتقای  بهبود  و  بیشتر  کیفیت  با  بالینی  خدمات  ارائه ی 
سطح بیمارستان بهره بگیرند و محیطی را فراهم آورند که 
مدیران  همچنین  کنند.  فراهم  را  خالقیت  و  ابتکار  امکان 
شرایطی را فراهم آورند که منجر به افزایش انعطاف پذیری 
در محیط کار گردد تا ماماها بتوانند در مواجهه با چالش ها 
و شرایط غیرمنتظره ی محیط کار، راه کارهای متنوعی در 
به منظور  و  دهند  نشان  خود  از  عمل  ابتکار  و  گیرند  پیش 

بهبود ارائه ی خدمت به بیماران، از خالقیت بهره گیرند.

تضاد منافع
این  در  منافعی  تضاد  که  می دارند  اعالم  نویسندگان، 

پژوهش وجود نداشته است.

تشکر و قدردانی
پژوهشگران، بر خود الزم می دانند از کلیه ی ماماهای 
علوم  دانشگاه  از  و  ایالم  درمانی-آموزشی  مراکز  در  شاغل 

پزشکی ایالم برای حمایت مالی، تشکر و قدردانی کنند.
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