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 مقاله پژوهشی

  پرستاران  يمختلف کار يهافتيش در يعوامل مرتبط با استرس شغل يبررس
  شاهرود يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيشاغل در ب

  
  ٥ءربابه بها، ٤، شهربانو گلي٣، محبوبه خواجه٢*نسرين فدايي اقدم، ١مليحه عامري

  
  10/01/1400تاریخ پذیرش  01/08/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

که شناسايي آن در شرايط مختلف بسيار مهم  قرار دارند با منابع مختلف زيادي هايهيت شغلي خود در معرض استرساپرستاران به سبب م :هدف و زمينهپيش
لوم هاي وابسته به دانشگاه عهاي مختلف کاري پرستاران شاغل در بيمارستانشيفتمطالعه حاضر باهدف بررسي عوامل مرتبط با استرس شغلي در  روازاين است.

  شد. انجام پزشکي شاهرود
ه اي وارد مطالعگيري طبقهبه روش نمونه هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شاهرودپرستار از بيمارستان ۱۳۹ ليتحلي -در اين مطالعه توصيفي ها:مواد و روش

و با  SPSS افزاربا نرم ها. دادهدو استرس شغلي تافت گري و اندرسون استفاده ش مشخصات جمعيت شناختيهاي از پرسشنامه هادادهجهت گردآوري  شدند.
  .دوتحليل شتجزيه ANOVAو  T-Testهاي آماري ونآزم استفاده از

زا مربوط به طورکلي بيشترين حيطه استرسو در سطح متوسط گزارش شد. به ۲۸/۸۵±۸۷/۱۹ پرستاران استرس شغلي و انحراف معيار نمره ميانگين :هايافته 
). P=۰۴/۰(داري با حيطه"درد و رنج بيمار" داشت ه شد و ارتباط معنيحيطه "تعارض با پزشکان" بود. باالترين سطح استرس شغلي در شيفت غالب صبح مشاهد

ارتباط آماري  ،استرس شغلي پرستاران نمره و ميانگين شناسيبين مشخصات جمعيتزا "حيطه تعارض با پزشکان" بود. ها بيشترين حيطه استرسدر ساير شيفت
  ).P<۰۵/۰داري مشاهده نشد (معني

" زشکانبا پ تعارضو  "رنج و مرگ بيمارهاي مختلف کاري در حيطه "زاي پرستاران در شيفتمطالعه حاضر نشان داد که عوامل استرس نتايج گيري:نتيجهبحث و 
ي نريزي و مديريت بيمارستاگذاري، برنامهرو انجام مداخالت کاهنده استرس در بين پرستاران از اهميت بااليي برخوردار است و بايد در سياستاست. ازاين

  موردتوجه قرار گيرد.
 شناختي، استرس شغلي، پرستارياسترس روان ها:کليدواژه

  
 ۱۴۹-۱۵۷ ، ص۱۴۰۰ ارديبهشت، ۱۳۹ درپي، پيدومشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠٩١٩٢٧٣٥٦٦٩: تلفن مامايي و پرستاري و دانشکده شاهرود،: آدرس مکاتبه

Email: Fadae_n@yahoo.com 

 
  مقدمه

 يشان براييکه فراتر از توانا يخارج يهادرک افراد از خواسته
بنا بر . )١(گردد يباشد، منجر به به بروز استرس ميها ممقابله با آن

است که  يپاسخ يشغلبهداشت استرس  يگزارش سازمان جهان
 ييو توانا يکه دانش کاف يتوسط همه افراد در مواجهه با مسائل کار

ش يفزاا يزان اندک آن برايمکند، که يمقابله را نداشته باشند، بروز م

                                                             
  مربي، گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، شاهرود، ايران .١
 . مربي، گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، شاهرود، ايران (نويسنده مسئول)٢

  ه علوم پزشکي شاهرود، شاهرود، ايران. استاديار، گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگا٣
  . استاديار، گروه اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، شاهرود، ايران٤
  . کارشناسي ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران٥

ش از حد، يب يهااسترس امااست،  يضرور يشغل ييو توانا ييکارا
تواند سالمت يمو  ؛)٢(دهد يرا کاهش م فرد يشغل ييو توانا ييکارا
 را مجبور به يو تيو در نهافرد را به مخاطره اندازد  يکيزيو ف يروان

در سطوح  ي. استرس شغل)٣(خود کند  يانحراف از عملکرد عاد
ن حال در يمشاغل است؛ با ا ير تماميناپذ ييمختلف، جزء جدا

 .)٤( شوديمشتر تجربه يکه با جان انسان سرو کار دارند ب يمشاغل
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د که هستنپرستاران ن يا، يم بهداشتيت يان اعضايدر مژه يبه طور و
 يمنيبر اساس اعالم موسسه بهداشت و ا ن شغل را دارند ويترپرتنش

نه مشکالت روان مرتبط با مشاغل، حرفه ياالت متحده در زميکار ا
خود اختصاص داده شغل به  ١٣٠ن يام را در ب ٢٧رتبه  يپرستار
از مشاغل  يکيبه عنوان  ٢٠٠٩ز از سال يران نين حرفه در اياست. ا

ز يدر مطالعات مختلف ن يتين واقعي. چن)٥(شده است  يسخت معرف
 نيد استرس موجود در ايمؤ هاآنج يقرار گرفته و نتا يمورد بررس

 نو همکارا Wangمطالعه توان به يمباشد. به عنوان نمونه يشغل م
اشاره کرد که سطوح استرس  يو چند مطالعه داخل) ٢٠١١(

  .)٩-٦( اندنمودهپرستاران را گزارش 
ن يبا بروز استرس در ب يموجود عوامل متعدد يهادر پژوهش

عان ن مساله اذيا د بهيپرستاران مرتبط دانسته شده است. البته با
رود چرا که يزا به شمار ماسترس ، ذاتاًيشغل پرستارداشت که 

ماران را بر عهده يب از ينگهدارو  يپرستاران نه تنها نقش مراقبت
د. کننيفا ميز اينماران را يب يموزشآو  يتيدارند بلکه نقش حما

 ها را در معرض عواملپرستاران آن يهاتعدد نقشو  يان مسالهيچن
ماران و يب ياحساس يهااز جمله تجربه مرگ، خواسته ييزااسترس

ط يمحدر و عدم ثبات  ير شغل، ساعات کار طوالنييها، تغخانواده آن
پرستاران حجم  يمنابع عمده استرس برا .)١٠(دهد يکار قرار م

ن يب يهايريت، درگيريو مد يرهبر يهاچالشن، يسنگ يکار
، مارانياز ب مراقبت يعاطف يها، خواستهياو درون حرفه ياحرفه

گر يد يکي. )١( گزارش شده استر کار ييابهام نقش، عدم پاداش و تغ
 نياست. در ا يکار يهافتين پرستاران شياز منابع استرس در ب

) و مطالعه ١٣٩٠و اصغر زاده ( يمحمد يغميدر مطالعه ضخصوص 
ثابت شب  يکار فتيشپرسنل با  )١٣٨٤و همکاران ( يسيخداو

است که  ين در حالي. ا)١٢, ١١( را گزارش کردند ياسترس باالتر
افراد در  ياسترس باالتر) ٢٠١٠( Martinoو  Rochaمطالعه در 

تواند بر عملکرد يم يفتيکار ش. )١٣(مشاهده شده است صبح کار 
 ريه داروها تأثيرو يو مصرف ب ياجتماع يت خواب، زندگيفي، کيشغل

و همکارانش  Rosa يگر در مطالعه مروريد يي. از سو)١٤(گذار باشد 
بروز استرس،  يعامل خطر برا عنوانبه يفتياز کار ش )۲۰۱۹(

و سرطان  يو عروق يابت، اختالالت قلبيک، دياختالالت متابول
ن نکته اذعان داشت که يد به اي. در مجموع با)١٥(پستان نام بردند 
رهنگ و ف يط کاريا توجه به شراو سطح اثر آن ب يمنابع استرس شغل

 مختلف و يط کاريل شرايهر جامعه متفاوت است و پرستاران به دل
 يصورت گرفته ممکن است سطوح استرس شغل يهاتيسطح حما
  .)١٦(را تجربه کنند  ير گذار متفاوتيتأثو عوامل 

 در يل و عوامل مرتبط با بروز استرس شغليصرف نظر از دال
 يغلش استرساست که  ين مساله ضرورين پرستاران، توجه به ايب

 يارائه شده از سو يهات مراقبتيفيدر ک يسوئ تواند عواقبيمباال 

ن منجر يهمچن. )١٧(مار به همراه داشته باشد يب يمنيو ا يپرستار
مکرر  يهاياستعالج گرفتنو  کار حضور در محل در ريتأخ ت،بيغبه 
ش ضربان ي(مانند افزا يکيولوژيزيف يهاو با واکنش )١٨(شود يم

(مانند ترس و خشم) در مواجه با  يقلب و فشار خون) و روانشناخت
ر د يتواند منجر به بروز مشکالت سالمتيزا ماسترس يهاتيموقع

  .)١٩(ها بکاهد آن ييپرستاران شود و از کارا
لزوم توجه به رفع استرس  ييامدهاين پيبا در نظر گرفتن چن

دارد. کاهش استرس پرستاران و  ييت بسزايدر پرستاران اهم يشغل
 يهااز نقش يکي عنوانبهت که يفيبا ک يهامراقبتجه ارائه يدر نت

، يانمارستيب يهامانند عفونت يتواند موارديپرستاران است، م ياصل
مار را ير عوارض مرتبط با بير و ساي، مرگ و ميبسترمدت زمان 

و  ي، روانيان بار جسميرات زيبا توجه به تأث. )٢٠(کاهش دهد 
 يهات مراقبتيفيو ک يبر کادر پرستار يشغل يهااسترس ياقتصاد
و مورد توجه  ييآن شناسا بط بامرتاست عوامل  ي، ضروريپرستار

ژه يو يهاحاضر اکثراً در بخش يرد. مطالعات داخليقرار گ يو بازنگر
 نيرا در ا يز اطالعات متناقضير مطالعات نيانجام شده است و سا

 يهاطهيحت درک ياهمبا توجه به . )٩-٧(اند خصوص ارائه داده
 يارمختلف ک يهافتيپرستاران در ش ياسترس شغل مرتبط با بروز

نه، مطالعه حاضر با هدف ين زميمؤثر در ا يجهت ارائه راهکارها
 يمختلف کار يهافتيشدر  يعوامل مرتبط با استرس شغل يبررس

 يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيپرستاران شاغل در ب
  صورت گرفت. شاهرود
  

  مواد و روش کار
 يهيکل ، جامعه پژوهشيليتحل - يفين مطالعه توصيدر ا

 يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيپرستاران شاغل در ب
تعداد کل . دباشيمه ين (ع) و فاطميشامل امام حس شاهرود

ن يشاغل در ا يو طرح ي، قرارداديماني، پيپرستاران رسم
نفر است که حجم نمونه در پرسنل  ٤٨٠مذکور يمارستان هايب

زش يل احتمال ريت به دلينفر محاسبه شد. در نها ١٠٣پرستاران 
مطالعه به روش ط ورود به يشرا يپرستار دارا ١٣٩عداد نمونه ها ت

، ي، جراحيداخل ( شامل يعموم يهااز بخش ياطبقه يريگنمونه
و  ICU ،CCU ،NICUژه ( شامل يو يش و ...) و بخش هاگوار

صبح، عصر و شب در مطالعه شرکت  يکار يهافتيدر ش اورژانس)
ه ک طبقه در نظر گرفتيهر بخش بعنوان ن صورت که يبد داده شدند.

 يارفت کيتعداد پرسنل شاغل در هر بخش و سه ششد و متناسب با 
با استفاده از جدول اعداد  يصبح، عصر و شب نمونه ها بطور تصادف

از پرسشنامه  هاداده يجهت گردآور انتخاب شدند. يتصادف
 يرتافت گ يو پرسشنامه استرس شغل يت شناختيمشخصات جمع

  و اندرسون استفاده شد.
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ت پرستار جهت شرکت در يرضال و يار ورود به مطالعه تمايمع
 تيبود. اطالعات جمع يکسال سابقه کاريمطالعه و داشتن حداقل 

ت يت استخدام، وضعيالت، وضعيشامل جنس، سطح تحص يشناس
، سطح درآمد، تعداد فرزندان، سابقه کار، بخش مشغول به کار، تأهل

)، سمت يو اضافه کار يدر ماه (شامل موظف يمتوسط ساعت کار
غالب (صبح، عصر و شب) بود.  يفت کاريمارستان، شيفرد در ب

ه يته ١٩٨١و اندرسون در سال  يتافت گر يپرسشنامه استرس شغل
 ياست که استرس درک شده را به طور اختصاص يشده است و ابزار

فرنچ و  ٢٠٠٠. در سال )٢١( دهديقرار م يدر پرستاران مورد بررس
که در  ييزااسترس يهاتيموقع ييهمکاران به منظور شناسا

د نظر يآن را تجد ،ان نشده بوديپرستاران ب يپرسشنامه استرس شغل
 ييروا ينمودند. در مطالعه فرنچ و همکاران جهت بررس يابيو اعتبار 

 يياياستفاده شد. پا يدييتا يل عامليهمزمان و تحل ييابزار، از روا
 يکرونباخ برا يو آلفا يدرون ين ابزار با استفاده از روش همسانيا

ن ي. ا)٢٢(گزارش شده است  ٧٠/٠شتر از يها باسير مقيکل ز
-٧( سؤال ٧طه رنج و مرگ بيمار يح رد سؤال ٣٤ شامل پرسشنامه

 سؤال ٣)، عدم آمادگي كافي ٨-١٢( سؤال ٥)، تعارض با پزشكان ١
)، تعارض با ديگر ١٦-١٨( سؤال ٣)، فقدان حمايت ١٣-١٥(

) و عدم ٢٤-٢٩( سؤال ٦)، فشار كاري ١٩-٢٣( سؤال ٥پرستاران 
 بر ابزار نيباشد. ا) مي٣٠-٣٤( سؤال ٥اطمينان در مورد درمان 

، "بعضي اوقات ١استرس ندارم= اصالً" صورتبهکرت ياس لياساس مق
استرس  داًيشد"، "٣"، "اغلب اوقات استرس دارم=٢استرس دارم=

باشد كه امتياز يم ١٣٦تا  ٣٤از پرسشنامه از ي. امتباشديم" ٤دارم=
استرس متوسط و امتياز  ١٠٣تا  ٦٩سترس كم، انگر ايب ٦٨تا  ٣٤

  دهد.ياد را نشان ميو بيشتر استرس ز ١٠٤
و  يين ابزار در مطالعه رضايا ينسخه فارس ييايو پا ييروا

آن با استفاده از  ييقرار گرفت و روا ي) مورد بررس١٣٨٥همکاران (
ابزار  ييايد قرار گرفت. پاييهمگرا مورد تأ يينظرات متخصصان و روا

) r=۷۴/۰قرار گرفته است ( دييو تأ يز به روش باز آزمون مورد بررسين
 ي(آلفا يدرون يپرسشنامه توسط همسان ييايپان ي. همچن)۲۳(

 يابي) موردارز١٣٩٠( و همکاران يقاسم يکرونباخ) در مطالعه مرتق
-يدرصد م ٨٥ ييايانگر پايج مطالعه مذکور بيقرار گرفته است. نتا

پس از . )٨( ز به آن استناد شده استيباشد که در مطالعه حاضر ن

 يدانشگاه علوم پزشک يالزم از معاونت پژوهش ياخذ مجوزها
 ديآگاهانه از شرکت کنندگان کسب گرد يتنامه کتبيشاهرود، رضا
ها بدون نام بوده و اطالعات نان داده شد که پرسشنامهيو به آنها اطم

ار شرکت يدر اختها پرسشنامهسپس  اخذ شده محرمانه خواهد ماند.
کنندگان قرار داده شد. از شرکت کنندگان درخواست شد که 

ر يند و در غيل نمايتکم يفت کاريها را در همان شپرسشنامه
ها به ل پرسشنامهيروزه جهت تکم ٧ يک فرصت زمانيصورت نيا

و با  SPSS V.16نرم افزار با استفاده از شرکت کنندگان داده شد. 
پژوهش نرمال  يرهايع متغيتوزرنف ياسم-آزمون کولموگروف

 کيپارامتر يآمار يهاو آزمون يفيز آمار توصن اي. بنابراگزارش شد
Independed sample t-test و One-way ANOVA  در سطح

  .استفاده شد هال دادهيو تحل هيتجز جهت ٠٥/٠کمتر از  يداريمعن
  
  هايافته

 ١٣١نفر در مطالعه شرکت داشتند.  ١٣٩ ج،يبر اساس نتا
درصد)  ٦/٣( پرستار ٥و  يدرصد) کارشناس پرستار ٢/٩٤( پرستار

 يدرصد) دارا ١/٥٦ت پرستاران (ياکثراند. ارشد بوده يکارشناس
مشغول به کار ن يپرستار بال عنواندرصد) به ٨/٩٧( نفر ١٣٦ فرزند و
نشان  ١در جدول شماره  يت شناسير مشخصات جمعيسا بودند.

 ياسترس شغل يکلنمره  اريو انحراف مع نيانگيم داده شده است.
در  .گزارش شد ٢٨/٨٥±٨٧/١٩پرستاران شرکت کنند در مطالعه 

درصد) سطح استرس  ٤/١٩نفر از پرستاران ( ٢٧تعداد  انين ميا
درصد) سطح استرس  ٣/٦٣نفر از پرستاران ( ٨٨ن، تعداد ييپا يشغل
درصد) سطح  ٣/١٧نفر از پرستاران ( ٢٤و تعداد  يسطمتو يشغل

ن يگانياختالف م ي. بررساد را تجربه نموده بودنديز ياسترس شغل
باال  انگريبغالب پرستاران،  يفت کاريش با يکل ينمره استرس شغل

ا بدر پرستاران  ينمره استرس کل اريو انحراف مع نيانگيبودن م
ن ين وجود اي. با اباشديم) ١١/٨٨ ±٧٧/١صبح ( فت غالبيش

ن يب .)P<٠٥/٠افت (يدست ن يداريمعن ياختالف به سطح آمار
 يغلاسترس ش ين نمره کليانگيو م يت شناسيجمع يهاريمتغر يسا

  .)١(جدول . )P<٠٥/٠(مشاهده نشد  يداريمعنارتباط 
  

  
  شناسيمتغيرهاي جمعيتاسترس شغلي و  پرسشنامه رهارتباط بين ميانگين نم): ١جدول (

  متغير
  ياسترس شغل

 P-Value ارين و انحراف معيانگيم  درصد  تعداد

  جنس
 ٨١/٧٨±٠٤/١٩  ٩/٧  ١١ مرد

*٢٦/٠  
 ٨٣/٨٥±٩١/١٩  ١/٩٢  ١٢٨ زن

  ٦٢/٠** ٥٤/٨٦±٢٤/٢  ٦/٢٦  ٣٧ مجرد  ت تأهليوضع
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 ٦٦/٨٤±٩٠/١  ٩/٧١  ١٠٠ متأهل
  ٩٣ ± ٤٨/٨ ٤/١ ٢  مطلقه

  ت استخداميوضع
  ١٤/٨٤±٨٢/١  ٢/٢٥  ٣٥  يمانيپ

  ٥٣/٨٤±٠٧/٢  ٤٦  ٨٩  يقرارداد  ٨٠/٠**
  ١٣/٨٤±٨٠/١ ٦/٨ ١٢  يرسم

 سطح درآمد
 ٢٥/٩٠±١١/٢٣  ٩/١٩  ٢٧ خوب

 ٤٣/٨٢±٣١/١٩  ٥/٦٢  ٨٥ متوسط  ٢٤/٠**
  ١٩/٨٥±٩٩/١٩  ٦/١٧  ٢٤  بد

  سابقه کار
 (بر حسب سال)

٢٢/٨٦±٩٧/١٨ ٥٤ ٧٥ ١-٥  

**٦٨/٠  
٧٧/٨٤ ±١٩/٢١  ٨/٢٨  ٤٠ ٦-١٠ 
٠٩/٨٦±٥٢/٢٤  ٩/٧  ١١ ١١-١٥ 
٨٣±١٩/٢٧  ٥/٦  ٩ ١٦-٢٠ 

٢٨/٨٥±٨٧/١٩  ٩/٢  ٤  ≤٢١  

  ماهانه يساعت کار
 (بر حسب ساعت)

 ١٥/٨٥±٨٦/١٤  ٧/٣  ٤ ١٠٠کمتر از 
**٦٧/٨٥±٠١/٢١  ٧/٦٣  ٦٤ ١٠٠-١٩٩  ٥١/٠ 

≥٤٩/٨٤±٣٥/١٩  ٦/٣٢  ٦٧ ٢٠٠ 

 فت غالبيش
  ١١/٨٨ ±٧٧/١  ٤/٣٢  ٤٥  صبح

  ٢٠/٨٦ ±٢٨/٢  ٧/٣١  ٤٤  عصر  ٢١/٠**
  ٩٢/٨١ ±٨٧/١  ٣٦  ٥٠  شب

  بخش
  ٠٣/٨٥±٦٨/١٨  ٢/٦٧  ٩٤  يعموم

  ۱۱/۸۵±۲۱/۲۲  ۸/۳۲  ۴۵  ژهيو  ٢٧/٠*
* Independed sample t-test 
** One-way ANOVA 

  
در مطالعه حاضر به ترتيب پرستاران با شيفت غالب صبح 

ترين ميانگين نمره استرس را کسب بيشترين و شيفت شب کم
طرفه، ميانگين نمره بر اساس آزمون آناليز واريانس يککردند. 

استرس هر عامل بين سه گروه شيفت مورد مقايسه قرار گرفت و 
حيطه رنج و مرگ دار آماري در نمره که اختالف معني مشخص شد

صورت که . بدين)=٠٤/٠P( بيمار بين سه شيفت کاري وجود دارد

 حيطه رنج وي در "استرس باالتر، پرستاران با شيفت غالب صبح
ري ، استرس باالتشيفت غالب عصر و شبپرستاران با  " ومرگ بيمار

ره ساير ميانگين نم اند." تجربه کردهتعارض با پزشکانرا در حيطه " 
 هاي کاري غالباي استرس شغلي پرستاران بر اساس شيفتهحيطه

  نشان داده شده است. ٢در جدول 

  کاريغالب  هاييفتمختلف استرس شغلي در پرستاران بر اساس ش هاييطهميانگين نمرات ح :)٢جدول (

  
  هاي پرسشنامهحيطه

ميانگين و انحراف 
  معيار

  شيفت کاري شب  شيفت کاري عصر  صبح شيفت کاري
p-value  بر اساس

آزمون آناليز واريانس 
  طرفهيک

  ٠٤/٠  ٥٢/٢ ± ٦٦/٠  ٧٠/٢ ± ٧١/٠  ٨٥/٢ ± ٥٤/٠  ٦٨/٢ ± ٦٥/٠  رنج و مرگ بيمار
  ٦٢/٠  ٦٩/٢ ± ٧٧/٠  ٨١/٢ ± ٧٥/٠  ٨١/٢ ± ٦١/٠  ٧٧/٢ ± ٧١/٠  تعارض با پزشکان
  ٢/٠  ٠٨/٢ ± ٦٨/٠  ٢٩/٢ ± ٩٤/٠  ٣٦/٢ ± ٧٠/٠  ٢٤/٢ ± ٧٨/٠  عدم آمادگي کافي

  ٦٦/٠  ٩٠/١ ± ٦٦/٠  ٨٦/١ ± ٩١/٠  ٠٠/٢ ± ٧٣/٠  ٩٢/١ ± ٧٦/٠  فقدان حمايت
  ٥٦/٠  ٢٦/٢ ± ٦٧/٠  ٤٣/٢ ± ٩٠/٠  ٣٣/٢ ± ٧٣/٠  ٣٣/٢ ± ٧٧/٠  تعارض با ديگر پرستاران

  ٤٦/٠  ٤١/٢ ± ٧٩/٠  ٥٥/٢ ± ٨٤/٠  ٦١/٢ ± ٧٨/٠  ٥٢/٢ ± ٨٠/٠  فشار کاري
 مورد عدم اطمينان در

  درمان
٦٩/٠  ٦٠/٢ ± ٦٢/٠  ٦٤/٢ ± ٨٣/٠  ٧٢/٢ ± ٦٧/٠  ٦٥/٢ ± ٧١/٠  
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  گيريبحث و نتيجه

ت پرستاران سطح يدهد که اکثريج مطالعه حاضـر نشان م ينتا
طه ين حيشتريب يکل طوربهو  اندهرا تجربه کرد ياسـترس متوسـط  

ن ياســـت. در ب " بودهتعارض با پزشـــکان"  يشـــغل ياســـترس زا
ح و فت صبين سـطح استرس مربوط به ش يباالتر يکار يهافتيشـ 

طه " تعارض يها حفتير شيمار" بود. در سايطه "رنج و مرگ بيدر ح
ــکان"  ــتريب عنوانبهبا پزش ــترسيش ــد. در ن عامل اس زا گزارش ش

 تيجمع يرهايمتغ پرستاران و ين اسـترس شـغل  يبمطالعه حاضـر  
ــ ــت.  يارتباط يشــناس  ٧٠ )٢٠١٦( Guptaدر مطالعه وجود نداش

استرس  يدهل يدولت يهامارسـتان يبشـاغل در  درصـد پرسـتاران   
ــغل و همکاران  Wangر مطـالعـه   و د )١٠(را تجربـه کردنـد    يشـ

ــتاران بخش جراح يکه بر رو )٢٠١١( حاد در هنگ کنگ  يپرسـ
ن در ي. ا)٢٤(را گزارش کردند  يت استرس متوسطياکثر انجام شد،

 ياسترس شغل يبا بررس )١٣٩٢و همکاران ( ييرزاياست که م يحال
ــاغل در   ــتاران ش ــمال   يهابخشپرس ــان ش ــهر خراس  يمختلف ش

در مطالعه  .)٢٥(دارند را  يت افراد اســـترس کمياکثر افتند کهيدر
ــتانياز ب يريگمـذکور نمونـه   ــت  مختلف يهامارسـ واقع در هشـ

ــرا   ــت و ش ــده اس ــتان انجام ش ــهرس و  يط متفاوت مراکز درمانيش
ــت دلماران مراجعه کننده به آنيب ا ج بيل تفاوت نتايها ممکن اسـ

استرس  يبر رو که يگريد يدر مطالعات داخلمطالعه حاضر باشد. 
، صــورت گرفته اســت ژهيو يهاپرســتاران شــاغل در بخش يشــغل
. در )٩-٧(اند نموده تجربهرا  ييباال استرسسطح ت پرستاران ياکثر

ــتاران يو يهابخش ــ يبا موارد مکرراًژه پرسـ  يهابيهمچون آسـ
ــد ، مرگ و يوير يقلب يايو جراحت، اح يزيد همراه با خونريـ شـ

 منجرتواند يم يماران مواجه هستند که حتيمراقبت پس از مرگ ب
ــترس پس از  ــانحه در آنبه بروز اختالل اسـ در . )٢٦( ها گرددسـ

پرستاران در  ياسترس شغل ،ژهيو يهامطالعه حاضر عالوه بر بخش
 است ين درحاليقرار گرفته است. ا يز مورد بررسيها نبخش ريسـا 

 يهاطياسـترس پرسـتاران شــاغل در مح  تنها که در مطالعات فوق 
تواند بر استرس ين امر ميقرار گرفته است و هم يژه مورد بررسيو

  ن افراد داللت داشته باشد.يباالتر ا
ن يگانيصبح کار بودند، م غالباًکه  ينپرستارادر مطالعه حاضـر  

 )٢٠١٠( Martinoو  Rochaرا گزارش کردند. ينمره استرس باالتر
ر مختلف د يکار يهافتيشپرستاران در  ياسترس شغل يبا بررسـ 

با  يافراد دند کهيجه رسين نتيل به ايکشـور برز  ياز شـهرها  يکي
ن در ي. ا)١٣(کنند يتجربه مرا  ياسترس باالترصبح،  يفت کاريش

و اصــغر زاده  يمحمد يغميضــ اســت که مطالعه انجام شــده يحال
) ١٣٨٤و همکاران ( يسيو مطالعه خداو )١١( در شهر کرج )١٣٩٠(
ثابت  يکار فتيشــپرسـنل با  در شـهر همدان نشــان داد که   )١٢(

 يهاتمير يدر شب کارشوند. يرا متحمل م يشـب اسـترس باالتر  
شب به  فتيشــو  خورديخواب به هم م تميک بخصـوص ر يولوژيب

تواند ســبب اســترس باالتر يبودن و پرســنل کمتر م يجهت طوالن
مانند  هاتياز فعال ياريبس زيفت صـبح ن يو در شـ  )١٢, ١١(د شـو 

و  يصيتشخ يهاش، تستيآزما يريمار، نمونه گيشـدن ب  يبسـتر 
 ليمطالعه حاضر به دل. در )١٣(رد يگيصورت م يپزشک يهاتيزيو
ظر به ن را تجربه نمودند، هافتيش يور در تمامحضپرستاران نکه يا
ــد با مقايم ــه يرس ــترس ياهطهيجهات ح يتمامس ــغل يزااس  يش

فت صـــبح را ياند و شــ مختلف را مد نظر قرار داده يهافتيشــ در
 اند.پر استرس گزارش نموده يفتيعنوان شبه

ــو ــر حيد يياز سـ مار" يطه "رنج و مرگ بيگر در مطالعه حاضـ
بود.  فت غالب صبحيپرستاران با ش ياسترس زا براطه ين حيشتريب

ــم يمطالعات مرتق يهـا هافتـ يـ  و  )٨( )١٣٩٠( و همکاران يقاسـ
Milutinovic مارستان يب در بيکه به ترت )٢٧() ٢٠١٢( و همکاران
مار يطه رنج و مرگ بيز حين شهر صربستان انجام شد،شهر زنجان و 

 برشمردند. استرس يشغل يطه استرس زاين حيشـتر يب عنوانبهرا 
ع ن موضويانگر ايب، يکادر پرسـتار  يمار برايزا بودن رنج و مرگ ب

ن امر آموزش داده نشده و يبا ا يياياسـت که به پرستاران جهت رؤ 
ــده يهاموزشآا ي ــتيمطلوب و کارامد ن ارائه ش ن به يبنابرا .)٩( س

ر تواند بيمار ميروزمره پرستاران با رنج و مرگ برسد مواجه يمنظر 
گذاشــته و بر اســترس  يبه جا يرات نامطلوبيه پرســتاران تاثيروح
  د.يفزايها بآن يشغل

ــان يگر نتايد ن يانگين ميباالتردهد يمج حاصــل از مطالعه نش
ر غالب عص يفت کارين پرستاران با شياسترس زا در بطه ينمره ح

ــب  ــکانطه "تيحو ش ــد.يم" عارض با پزش ات در حرفه ياخالق باش
ار مهم اسـت و پرسـتاران به سبب مراقبت مداوم و   يبسـ  يپرسـتار 

برو رو ياخالق يهايريم گيوسـته با تصـم  يمارانشـان، پ يک از بينزد
ــونـد  يم به  ياخالق يهاتعارضتواند منجر به بروز يمکـه   )٢٨(شـ

ــوص ب ــتاران که نقش کل يخصـ ــکـان و پرسـ در ارائه  يدين پزشـ
 ياز تعارضات اخالق ي. برخ)٢٩(شود دارند،  را ياخالق يهامراقبت

مان ک سازيدر  يرات اساسيياز جمله تغ يج خوبيممکن است به نتا
از جمله بروز  يتواند با اثرات منفيها ماز آن ياريختم گردد اما بس

 ماران، عدميب ت خدمات ارائه شده بهيفي، کاهش کيپزشک يخطاها
ها همراه کادر درمان و اســترس آن ي، مسـائل رفاه يت شــغليرضـا 

 ليفت عصر و شب به دلي. ممکن اسـت پرستاران در ش )٣٠(باشـد  
ــک در ب  ــور پزش ــورت بروز اختالل در  يعدم حض ــتان، در ص مارس

داشته  اب پزشکيدر غ يمناسب يريم گيمار نتوانند تصميب يسالمت
 گر پرستارانيد يرند. از سويپزشکان قرار گ يو مورد انتقاد از سـو 

ر ها داز پزشکان و عدم حضور آن يافت دستورات شفاهيل دريبه دل
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ه داشــت  يدرمان يهاروشدر رابطه با  يشــتريد بيمار، ترديبن يبال
  ن پزشکان و پرستاران گردد.يباشند و منجر به بروز تعارض ب

ــون ــرا٢٠٠٩( ١يوهانس جاد کننده يط اي) در مطالعه خود از ش
ن پرســتار و پزشــک صــحبت نموده اســت. به طور مثال يتعارض ب

ــتار ــک تماس  يل بروز عوارض پس از جراحيبه دل يپرسـ با پزشـ
بر  يپزشک و عدم حضور و يرد و با برخورد نامناسـب از سو يگيم
 يد عوارض، پرستار برايبه دنبال تشـد  شـود. يمار مواجه مين بيبال

ــل نموده اما مجدد با همان برخورد   ــک تماس حاص بار دوم با پزش
بار  نيسوم يمار، پرستار برايط بيم شدن شرايشود. با وخيمواجه م

 يزيرد خونيمار به دنبال تشديکند و بيمبا پزشک امتناع از تماس 
ــود و فوت يمبه اتاق عمل ارجاع داده  يداخل  يکين يکند. ايمشـ
ــت که منجر به بروز تعارض ب ييهاحالتن يبدتر ــکان وياس  ن پزش

است که ممکن است  يانمونهن تعارض ي. ا)٣١(گردد يپرستاران م
ن يب يرخ دهد. در مطالعه حاضر ارتباط يدرمان يهاطيمحدر  مکرراً

 ياســترس شغل ين نمره کليانگيبا م يت شـناخت يجمع يرهايمتغ
ت يجمع يرهاين متغيب يز ارتباطير مطالعات نيافت نشــد. در ســاي

ت استخدام، يهمانند جنس، سـابقه کار، نوع بخش، وضع  يشـناخت 
  .)٣٣, ٣٢, ٢٥(و ... گزارش نشده است  تأهل

از آن است که عدم مواجهه با  يج حاصـل از مطالعات حاک ينتا
ر است. از ياجتناب ناپذ حرفه پرستاري در زا استرس عوامل از يبرخ

 به كارگيري استرس، رفتاري و رواني آثار از پيشگيري ين رو برايا

 آموزش كاري و زندگي كيفيت بهبود جهت در اقداماتي و تمهيدات

 درماني -يبهداشت مراکز مديران وظايف جمله از ياهمقابل هايشرو
ــود يمحســـوب م ــ ياکثر مطالعات داخل. )٣٣(شـ  يتنها به بررسـ
است که  ين در حالي، اژه پرداختنديو يهادر بخش ياسـترس شغل 

 پرستاران يژه استرس شغليو يهاعالوه بر بخشدر مطالعه حاضـر  
ج ينتاو قرار گرفته است  ير مورد بررسيها نر بخشيسـا  شـاغل در 

ژه يو يهاقت اسـت نه تنها پرسـنل شاغل در بخش  ين حقيانگر ايب
ــا  ــتاران س ــت زيها نر بخشيبلکه پرس زان از يبه همان م ممکن اس

ــغل ــترس شـ نه ين زميدر ا ياژهيازمند توجه ويـ رنج برده و ن ياسـ
 يهاطهين در مطالعه حاضـر با مشخص شدن ح يهمچن د.نباشـ يم

 ياختصاص طوربهتوان يم يکار يهافتيهر کدام از ش يزااسترس
شــود  يشــنهاد م يمربوطه پرداخت. پ يبه رفع عوامل اســترس زا

ــتريمطالعات ب مختلف از  يهابا حجم نمونه باالتر و در بخش يشـ
ــغل  ــترس ش ــ يو عوامل يلحاظ اس  يمختلف کار يهافتيکه در ش

رد و با مشــخص شــدن يد، صــورت گيافزايتواند بر شــدت آن بيم

ــترس  ــعوامل اس ن يدر ا يامداخلهمطالعات  يفت کاريزا در هر ش
  رد.ينه صورت گيزم

است  يدهت مطالعه حاضر استفاده از ابزار خود گزارشيمحدود
و فشــار  يط زندگي، شــرايو روح يت خلقيمانند وضــع يکه عوامل

ده ل شيها تکمکه پرسـشـنامه   يفتيشـرکت کنندگان در شـ   يکار
ن يبا ا ر بگذارد.يتأثها نامهل پرسشيتکم يتواند بر چگونگياست، م

زمان استراحت پرسنل  نمود با انجام مطالعه در يحال پژوهشگر سع
 که شرکت ير گذار بکاهد و در صورتيتأثاز عوامل  يفت کاريدر ش

 فرصــت هاآنل پرســشـنامه را نداشــتند به  يط تکميکنندگان شـرا 
  را بدهد. هال پرسشنامهيروزه جهت تکم ٧ يزمان

 يزان اســترس شــغل  يکه م دادن پژوهش نشــان  يا يهاافتهي
مختلف در حد متوســط بوده اســـت. در   يهاپرســتاران در بخش 

ن عوامل استرس زا يشتري، بيعوامل منجر به استرس شغل يبررسـ 
ــماريرنج و مرگ ب" ــبحي" در شـ ــکان"و  فت صـ در  "تعارض با پزشـ

به  يباشد. با توجه به سطح استرس شغليمعصر و شب  يهافتيش
از آن بر پرستاران  يان بار ناشين مطالعه و اثرات زيدست آمده در ا

 مربوطه يهاطهيدر حدر  ياسترس شغل ليتعد، يستم درمانيو سـ 
 يهاطهيحر يالزم به ذکر است که سارسد. يبه نظر م يضرور يامر

ــترس زا ن ــت ن رو ياز اد از نظر دور بمــانـد.  يــز نبـا ياسـ الزم اسـ
ــود تا يرينه کنترل و مديدر زم ييهاارگاهک ــترس برگزار شـ ت اسـ

مشاهده رنج و درد  واسطهبهبتوانند با استرس وارد آمده  پرسـتاران 
ــو  يمـار مقابله موثر يب ــند. از سـ ــته باشـ گر با آموزش يد ييداشـ

نـه تعارض،  ين موجود در زمي، آموزش قوانين فرديب يهـا مهـارت 
 يرض از سوعلل تعا يآمده، بررس شيپ يهاان تعارضيبه ب قيتشو

ن ين و ارائه مشــاوره به پرســنل در جهت کاهش تعارض بيمســئول
حل تعارض و  يهاوهين شيپزشـکان و پرستاران اقدام نمود. همچن 

ــائل پ ــي عنوانبهتواند يز ميرامون آن نيمسـ ، در يک برنامه درسـ
  لحاظ گردد. يان پرستاريدانشجو يکولوم آموزشيکور

 
  يتشکر و قدردان

بهاي خود را صرف از همه پرستاراني که وقت گران وسيلهينبد
. مطالعه حاضر حاصل شوديشرکت در اين مطالعه کردند، تشکر م

با کد اخالق  ۹۴۱۷طرح تحقيقاتي مصوب به شماره 
IR.SHMU.REC.1394.58  در دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

که از حمايت  داننديو پژوهشگران بر خود واجب م باشديم
جانبه معاونت محترم پژوهش دانشگاه علوم پزشکي شاهرود همه

  .قدرداني کنند
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Abstract 
Background & Aims: Nurses are exposed to many stressors with different sources due to their job 
nature, which is very important to identify in different situations. Therefore, the present study was 
conducted to investigate the factors related to job stress in different work shifts of nurses working in 
hospitals affiliated to Shahroud University of Medical Sciences. 
Materials & Methods: In this descriptive-analytical study, 139 nurses from hospitals affiliated to 
Shahroud University of Medical Sciences were included by stratified sampling method. To collect data, 
demographic characteristics and Taft Gray and Anderson job stress questionnaires were used. Data were 
analyzed by SPSS software using T-Test and ANOVA statistical tests. 
Results: The mean and standard deviation of job stress of nurses were 85.28 ± 19.87 and the stress level 
of most nurses was moderate. The most stressful area was related to "conflict with doctors ". The highest 
level of job stress was observed in the dominant morning shift and a significant relationship was found 
with the area of "patient suffering" (p=0.04).  In other shifts, the area of " conflict with doctors" was the 
most stressful area. There was no statistically significant relationship between demographic 
characteristics and mean job stress score of nurses (p> 0.05).  
Conclusion: The results of the present study showed that the stressors of nurses in different work shifts 
are in the area of "patient suffering and death" and "conflict with doctors". Therefore, stress reduction 
interventions among nurses are of great importance and should be considered in hospital planning and 
management. 
Keywords: Psychological stress, Occupational stress, Nursing 
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