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فصلنامه دانشكده پرستاري 

 و مامايي    
، چهارم، مشاره چهارمسال 

 ١٣٨٥زمستان 
 

  چكيده
   آه در نتيجه  و عاطفي ، ذهين  فيزيكي هاي  از واآنش  است  عبارت اسرتس :مقدمه
   يا آوچك بزرگ توانند  مي تغيريات. شوند  مي  فرد، جتربه  زندگي  و نيازهاي تغيريات
 ،بررسي  تعيني امتياز اسرتس در بني پرسنل پرستاري و،دف از اين بررسيه .باشند
مشخصات واحدهاي مورد پژوهش عبارت بود از پرستاراني آه در : هامواد و روش . بوده است با ميزان اين اسرتساين قشر زمحتكش صيات دموگرافيكخصو  برخييرابطه

 درمان شهرستان نيشابور شاغل وابسته به شبكه هبداشت و هايهاي بيمارستانخبش
سابقه آار، تعداد فرزندان، ميزان  هاياين پژوهش رابطه بني متغري در .اندبوده

 وضعيت حمل سكونت با و، ميزان حتصيالت ، وضعيت تاهلخبش حمل آار  جنسيت،،درآمد
 آمده با به دست اطالعات .ميزان اسرتس پرسنل پرستاري مورد بررسي قرار گرفت

ز پرسشنامه آه اعتماد و اعتبار آن مورد تاييد قرار گرفت مجع آوري استفاده ا
متغريهاي اين پژوهش شامل سن،  .مورد بررسي قرار گرفت SPSS و با نرم افزار

- سوال، خبش حمل و امتيازات مكتسبه از سابقه آار، تعداد فرزندان، ميزان درآمد
 ٢٥/٣٠ پرستاران مورد بررسي  دهد آه ميانگني سينمينتايج پژوهش نشان : هايافته . پرسشنامه بوده استهای

 سال سابقه آار و متوسط ميزان درآمد پرستاران ٤/٨سال و داراي ميانگني 
نتايج پژوهش .  بوده است١٩/٣٠ هزار ريال و ميانگني امتيازات آسب شده ٤٧/١٦٤٠

اراي  درصد د١/٥٨گر با بيشرتين فراواني ن داد آه اين قشر زمحتكش و ايثارنشا
 ٨/٥٥ درصد متاهل و با بيشرتين فراواني ١/٦٥منزل شخصي و با بيشرتين فراواني 

- درصد فاقد فرزند بوده٦/٣٢ك آارشناسي و با بيشرتين فراواني دردرصد داراي م
گرديد آه بني متغريهاي سابقه در بررسي نتايج پژوهش مشخص  :گيری و نتيجهحبث .اند
-  رابطه معين ميزان اسرتس پرسنل پرستاريمد با، تعداد فرزندان، ميزان درآآار

، خبش حمل آار، وضعيت تاهل، ميزان حتصيالت بني متغريهاي جنسيت، .داري وجود نداشت
 .داري وجود داشت رابطه معينميزان اسرتس پرسنل پرستاريوضعيت حمل سكونت با 

  پرستاري،اسرتس: هاي آليديواژه 
 
 

 ،   ، صچهارميي اروميه، سال چهارم، مشاره فصلنامه دانشكده پرستاري و ماما
 ١٣٨٥زمستان 
 

 ،، دانشكده پرستاري٢٧نيشابور، خيابان امام مخيين، امام مخيين : آدرس مکاتبه
 ٣٣٣٩١٢٢:فاآس ٣٣٣٣۴٩١:  تلفنجميد وفايي،

 com.yahoo@majidwafaie :  Email

 
  )نویسنده مسئول( کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری نیشابور 1
  کارشناس علوم تربیتی 2
  کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری نیشابور 3
  کارشناس  پرستاری 4
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  1385 زمستان ، چهارم سال چهارم، شماره     فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی   

 مقدمه
وعي نياز جسمي يا ذهين اسرتس ن

هاي خاصي  است آه در ما پاسخ

 امكان  انگيزد و به ما را بر مي

دهد تا با خطر مبارزه آنيم مي

مقادير آم . يا از آن بگريزمي

عملكرد مشا را  اسرتس قادر است

در اوضاع و احوال خاصي مثل 

ورزش و آار هببود خبشد اما 

حد به سالمت شخصي  اسرتس بيش از

با مشخص منودن . رساندآسيب مي

 هايي زا و يافنت راه شرايط اسرتس

براي مقابله با آن، قادر 

هاي مضر را  خواهيد بود، اسرتس

 .)١( به حداقل برسانيد

  هاي  از واآنش  است  عبارت اسرتس

در    آه  و عاطفي ، ذهين فيزيكي

   و نيازهاي  تغيريات نتيجه

. شوند  مي  فرد، جتربه زندگي

   يا آوچك بزرگ توانند مي  تغيريات

   تغيريات  افراد به پاسخ. باشند

   مثبت اسرتس.   است  متفاوت زندگي

   دهنده  انگيزش تواند يك مي

   منفي  اسرتس  آه باشد در حايل

   اين آه  تواند در زماني مي

 و نيازها، فرد را  تغيريات

 .دهند، اجياد شود  مي شكست

 :عالئم اسرتس
،   عضالني گيگرفت : فيزيكي

،   سينه سردرد، درد قفسه

،   يا يبوست ، اسهال معده  ناراحيت

  هاي ، دست  قلب  ضربان افزايش

  تعريق ، ، خستگي سرد و مرطوب

،   سريع ، تنفس شديد، بثورات

،  پذيري ، حتريك لرز، تيك

،  هايياشت بي يا  اشتهايي آم

 . گيجي ، خستگي احساس ، ضعف
  اعتماد به،  عصبانيت:  عاطفي

،  تفاوتي ، بي ، افسردگي پايني  نفس

  هاي  و پاسخ ، ترس پذيري حتريك

  مترآز، احساس  در ، اشكال هراسي

 ، قراري ، بي ، نگراني گناهكاري

  . وحشت و  اضطراب

 يا مواد   الكل سوءمصرف : رفتاري

 سيگار،   مصرف خمدر، افزايش

  آاهش ، ، پرخوري  خواب اختالالت

 .)٢(  و منگي  حافظه

اسرتس منفي از عواملي است آه 
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 ایشان  کارکنان پرستاری و رابطه آن با برخی از خصوصیات دموگرافیکمیزان استرس بررسی

   فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی    1385 زمستان، چهارمسال چهارم، شماره 

در نريوي آار نريوي انساني 

اثرات منفي دارد و در زندگي 

-روزمره اختالالتي را اجياد مي

، در ارتباط با حرفه آند

پرستاري نيز اين مشكل وجود 

 .دارد

يکی از منابع اسرتس در 

پرستاران در حميط کار مشاهده 

مرگ بيمار و ابراز احساسات 

در اين رابطه بيمار راهان مه

از ديگر عوامل ايجاد . است

  اسرتس 

توان به رفتار سرپرستاران، می

 ميزان حقوق دريافتی ومهکاران 

ها اشاره منود، نتايج بررسی

های دهد که بين اسرتسنشان می

لی و عامل رضايت شغلی شغ

داری وجود دارد رابطه معنی

)٣(. 

مشارکت پرستاران در درمان و 

زشکان عمومی پک مساعی با تشري

و متخصص در حميط کار عامل 

مهمی در کاهش اسرتس پرستاران 

  در حميط کار 

و در سايه اين تشريک باشد می

پرستاران به  مساعی اسرتس

- می ای کاهشميزان قابل مالحظه

 .)۴( يابد

با توجه به مطالب بيان شده 

بر آن شدمي تا پرستاران ارمجند 

رسي رد برا در اين رابطه مور

و ميزان اسرتس  قرار دهيم

موجود در اين عزيزان زمحتكش 

را مشخص مناييم شايد آه  در 

بيان مشكالت اين حرفه مقدس 

 .قدمي برداشته باشيم

  کارروش و مواد

اين مطالعه از نوع مطالعه 

ميداني، توصيفي حتليلي با هدف 

از  بررسي رابطه بني برخي

عوامل مورد بررسي با ميزان 

  پرسنل پرستاري دراسرتس

هاي وابسته به شبكه بيمارستان

درمان شهرستان  هبداشت و

روش  .اجنام شده است نيشابور

گريي شامل آل جامعه پژوهش همنون

 دسرتس پرستاري شاغل در در

بيمارستاهناي وابسته به شبكه 
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هبداشت و درمان شهرستان 

 نفر بوده ٢٠٠برابر  نيشابور

 .است

پـژوهش  مشخصات واحدهاي مورد    

عبارت بود از پرستاراني آـه      

ــش ــتاندر خب ــاي بيمارس ــاي  ه ه

وابــسته بــه شــبكه هبداشــت و 

درمان شهرستان نيشابور شاغل    

 .اندبوده

متغريهاي اين پژوهش شامل سن،     

سابقه آار، تعداد فرزنـدان،     

ــد  ــزان درآم ــل و  مي ــش حم ، خب

ــتخراج  ــسبه اس ــازات مكت امتي

 پرسـشنامه   هـای سـوال شده از   

 .بوده است

ين بررسـي بـا اسـتفاده از        ا

مقيــاس اســرتس شــغلي آــودرون 

ــد  ــام گردي ــن روش  .اجن در اي

 مـورد بررسـي بـه روش        موارد

 ٥ليكرت امتيازبنـدي شـده و       

 هـاي هرگـز،   مورد شامل گزينه  

، اغلـب و مهيـشه      گاهي، بندرت 

امتياز بوده است و به ترتيب      

ــت ١-٥ ــصاص و در هنايــ  اختــ

اساس مجع امتيـازات ميـزان      بر

اســتفاده از ايــن اســرتس بــا 

 .ابزار مشخص گرديد

اعتبــار ايــن آزمــون بــا    

استفاده از روش آزمـون جمـدد       

ــاالتر از  ــوارد ب ــه م  ٧٠در مه

 .درصد بوده است

از نظــر روايــي ايــن آزمــون 

 درصـد   ٨٠ريب مهبستگي حـدود     ض

 . آمدبه دست

 آمــده بــا بــه دســتاطالعــات 

ــه   ــشنامه آ ــتفاده از پرس اس

ــورد  ــار آن م ــاد و اعتب اعتم

   قــــرار گرفــــت  تاييــــد

 آوري و بـا نـرم افـزار    مجـع 

SPSSــون ــا آزم ــاي و ب ــب ه ظري

آناليز واريـانس يـك    ،مهبستگي

مورد بررسـي    tآزمون  طرفه و

 .قرار گرفت

 يافته هاي پژوهش

دهد آه نتايج پژوهش نشان مي

پرستاران مورد  ميانگني سين

 با بيشرتين  سال٢٥/٣٠بررسي 

با  و%) ٥٧( سال ٣٢فراواني 
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   فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی    1385 زمستان، چهارمسال چهارم، شماره 

و  %)٣( سال ٥٣راواني آمرتين ف

 سال سابقه ٤/٨داراي ميانگني 

%) ٦٥( با ييشرتين فراوانيآار 

آمرتين فراواني   سال و با٥

و متوسط ميزان  سال ٢٠%) ١٠(

ريال  ١٦٤٠٤٧٠درآمد پرستاران 

%) ٤٥ (آه با بيشرتين فراواني

 و باآمرتين هزار ريال ١٢٠٠٠٠٠

 و  ريال٣٢٠٠٠٠٠%) ٩(فراواني 

ازات آسب شده ميانگني امتي

 .بوده است  ١٩/٣٠
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جدول فراوانی ميزان امتيازات کسب شده توسط موارد پژوهش در مورد ): ١جدول مشاره 

 بررسی ميزان اسرتس
 

پاسخ مهيشه اغلب گاهی بندرت هرگز
درصدتعداد درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد سئواالت

-آيا نسبت به سايرين حسد مـي      
 د؟ورزي

 
١ ١٩ ٨۶ ٢/٢ ١/٣٨١١۶۶ ٣/١۴ ١ ۴/٢ 

آيا ميل به صرف غذاي مطبوع 
 و باب ميل داريد؟

 
١۶ ٩ ١/٣٨١٨/۴١ ١/٧ ٢٣ ۴/٢ ۴ ۵/٩ 

 آيا احساس سرما مي آنيد؟
 ٧ ٢ ٣/٢ ١/۴ ٣/١ ٧۶٣ ٢٣ ٣/٢٣ ١٠/۵٣

ــره از ــدگي روزم ــا در زن آي
-مشكل يبوست و اسهال رنج مـي      

 بريد؟
 

۶ ٣/١۴١۴ ٣/٣٣١۴ ٣/٣٣۴ ۵/٩ ۴ ۵/٩ 

آيا در صورت بيماري به مـدت
-طــوالني در بــسرت اســرتاحت مــي

 آنيد؟
 

١٧ ۵/۴٠١٣ ۵/٧/١ ٣١٧۶۴ ۵/١ ٩ ۴/٢ 

آيا در صورت ابتال به بيماري
به مدت طوالني تا هببودي آامل

 آنيد؟در بسرت اسرتاحت مي
 

١۴ ١/٣۴٢ ٢١/۵١۵ ۶/٠ ٠ ٣/٢ ١١١ 

-آيا خيلي سـريع عـصباني مـي       
 شويد؟

 
٨ ٩/٢٧٢١ ١٢/۴٨۶ ١۴ ٣/٢ ١ ٧ ٣ 

آيا احساس اين را داريد آـه
 حتت فشار هستيد؟

 
۴ ١ ٣/٩۵ ٩/٣۴١١ ۶/٢۵٩/٢٠ ٩ ۴ ٣/٩ 

ــساس ــداي روز اح ــادر ابت آي
 آنيد؟شادابي مي

 
٧ ٢/۴ ٣/٢٣١ ١٠۵ ٩/٣۴٩/٢٧ ١٢ ۴ ٣/٩ 

-آيا اغلب احساس تنـهايي مـي      
 آنيد؟

 
٨/٢٣١ ١٠۶ ٨/٢٣ ١/٣٨١٠۴ ۵/٨ ٢ ٩/۴ 

ــاز ــري جم ــيدني غ ــا از نوش آي
 آنيد؟استفاده مي

 
٣۵ ۵/١ ١/٧ ٣ ١/٧ ٨٣٣ ۴/٠ ٠ ٢ 

آيا در ناحيـه سـينه احـساس
 آنيد؟ناراحيت و فشار مي

 
٩ ١٨/۴١١١ ۶/٢۵٣/١ ٧۶۵ ۶/٧ ٢ ١١/۴ 

آيا براي خواب روزانه مـشكل
 داريد؟

 
٣/١ ٧۶١۴ ١/٣۴٧ ٣ ٣/٢٣ ١/١٧١٠ ٧ 

آيا در موارد تنش هـا دچـار
 بي قراري ميشويد؟

 
١ ٧ ٣۴ ١/٣۴١/١٧١٠ ٧ ۴/٢۴ ٣/٧ ٣ 

ــار ــز دچ ــاد مترآ ــا در اجي آي
 اشكال هستيد؟

 
۶ ١۵ ١۶ ٢/٣٧١۴ ۶/٣/١ ٣٢٧۶ ٧ ٣ 

آيا فراز ونشيب زندگي راحتمل
 آنيد؟مي

 
١ ۴/١٧ ١٩ ٨ ٧ ٣ ٢ ۵/۴٢/٣٠ ١٣ ٠

-آيا زيـاد دچـار تعريـق مـي        
 شويد؟

 
١۴ ٣/٣٣١٢ ۶/٧ ٩/٢٠٢ ٢٨٩/۴ ۵ ٩/١١

 آنيد؟آيا احساس شادي مي
 ٨ ٧ ٣ ۶/٢/٣٠١٧ ١٨١٣ ۵/٧ ٢ ٣٩/۴ 
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42%

21%

26%

5%
6%

75-130 131-186 187-242 <350 نامشخص

8%

44%

10%

5%

15%

18%

<1 1-6 7.12 13-18 19-24 25-29

31%

66%

3%

استرس ضعیف استرس متوسط استرس شدید

آيا بـا سـاير مهكـاران خـود
٩/٢٧ ١٢ ٩/٢٧ ۵/۵٣١٢ ٢٣ ١۴ ۶ ٧/۴ ٢ رابطه خوبي داريد

 

 

 
 درصد یفراوان :)١ مشاره ودارمن

 یرستاران مورد بررسپ  درآمدزانيم
 بر اساس هزار تومان

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ید فراواندرص ):٢منودار مشاره 
 مورد یسابقه کار پرسنل پرستار

  بر حسب سالیبررس
 

 
 
 
 
 
 
 

 منودار درصد :)٣منودار مشاره 
 اسرتس مشاهده شده زاني میفراوان
 ی پرستاران حمرتم حتت بررسنيدر ب

 
 
 
 
 

 

يکی از منابع اسرتس در 

پرستاران در حميط کار مشاهده 

مرگ بيمار و ابراز احساسات 

 اين رابطه  در بيمارمهراهان

 .است

-از ديگر عوامل ايجاد اسرتس می

، توان به رفتار سرپرستاران

، ، ميزان حقوق دريافتیمهکاران

از مجله عواملي آه  .منود اشاره

تواند در اجياد در حميط آار مي

توان به اسرتس موثر باشد مي

رضايت شغلي به دليل  عدم

فقدان ابزار ارزشيابي قابل 

ر آايف و اعتماد و داراي اعتبا

در نتيجه اجياد رقابت نامناسب 

و تنش در بني آارآنان پرستاري 

و حيت ساير آارآنان هبداشت و 

درمان و در مواردي نيز به 

انفعال آشيده شدن اين 

عزيزان، عدم تشريك مساعي 

آارآنان در تصميمات پزشكان و 

بسياري عوامل ديگر اشاره 

 .منود

نتايج پژوهش نشان داد آه اين 
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محتكش و ايثارگر با قشر ز

 درصد ١/٥٨بيشرتين فراواني 

داراي منزل شخصي و با بيشرتين 

 درصد متاهل و ١/٦٥فراواني 

 درصد ٨/٥٥با بيشرتين فراواني 

رك آارشناسي و با دداراي م

 درصد ٦/٣٢بيشرتين فراواني 

 .اندفاقد فرزند بوده

نتايج پژوهش نيز در رابطه با 

 مطرح شده نشان داد هایسوال

آه پرستاران حمرتم در ارتباط 

با احساس شادي در طول روز با 

 درصد ٩/٣٤بيشرتين فراواني 

گاهي  اوقات و با آمرتين 

 ، درصد هرگز٧/٤فراواني 

 .انداحساس شادي داشته

پرستاران حمرتم در ارتباط با 

احساس تنهايي در طول روز با 

درصد  ٢/٣٧بيشرتين فراواني 

ني و با آمرتيني فراوا بندرت

 احساس تنهايي ، درصد هرگز٧/٤

رستاران حمرتم در پ .اندداشته

 هاينوشيدني ارتباط با مصرف

 ٣٥غري جماز با بيشرتين فراواني 

درصد هرگز و با آمرتين 

درصد اغلب از اين  ١ فراواني

 .آنندها استفاده مينوشيدني

پرستاران حمرتم در ارتباط با 

احساس ناراحيت در قفسه سينه 

درصد  ٩/٤١با بيشرتين فراواني 

هرگز و با آمرتين فراواني 

حساس  ا،درصد هرگز ٦/١١

-ناراحيت در قفسه سينه داشته

 .اند

م در ارتباط با حمرت پرستاران

بيشرتين  با مشكل در خوابيدن

درصد بندرت و  ٦/٣٢فراواني 

درصد  ٧اواني با آمرتين فر

-مشكل رنج مياغلب از اين 

 .برند

 پرستاران حمرتم در ارتباط با

ها با قراري در موارد تنشبي

 درصد ٢/٣٧بيشرتين فراواني 

 ٧بندرت و با آمرتين فراواني 

درصد اغلب از  اين مشكل رنج 

 .برندمي

حمرتم در ارتباط با  پرستاران

با بيشرتين  اختالل در مترآز
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درصد بندرت و  ٥/٣٩فراواني 

درصد  ٧با آمرتين فراواني 

- مهيشه از  اين مشكل رنج مي

 .برند

پرستاران حمرتم در ارتباط با 

  و  حتمل فراز

هاي زندگي با بيشرتين نشيب

 درصد اغلب و با ٥/٣٩فراواني 

 درصد اغلب ٣/٢آمرتين فراواني

 .آننداين مورد را حتمل مي

 پرستاران حمرتم در ارتباط با

 با بيشرتين فراوانيحسدورزي 

 درصد بندرت و با آمرتين ٩/٤١

 درصد اغلب از  ٣/٢فراواني 

 .برنداين مشكل رنج مي

 پرستاران حمرتم در ارتباط با

ميل به غذا با بيشرتين 

 درصد مهيشه و با ٥/٥٣فراواني 

 ، درصد هرگز١آمرتين فراواني 

 .ميل به غذا دارند

 پرستاران حمرتم در ارتباط با

ما با بيشرتين احساس سر

 درصد بندرت و ٦/٣٢فراواني 

 درصد ٤با آمرتين فراواني 

- مهيشه از  اين مشكل رنج مي

 .برند

 پرستاران حمرتم در ارتباط با

يبوست و اسهال با بيشرتين 

 و ، درصد هرگز٥/٣٩فراواني 

 درصد ٣/٩با آمرتين فراواني 

  مهيشه از  اين مشكل رنج 

 .برندمي

تباط با پرستاران حمرتم در ار

اسرتاحت طوالني در بسرت تا 

هببودي آامل با بيشرتين 

 درصد بندرت و ٨/٤٨فراواني 

 درصد ٣/٢با آمرتين فراواني 

اغلب  تا هببودي آامل در بسرت 

 .اسرتاحت طوالني دارند

پرستاران حمرتم در ارتباط 

باسرعت در عصبانيت با بيشرتين 

 درصد بندرت و ٩/٣٤فراواني 

 ٣/٩ني با آمرتين فراوا

درصدمهيشه از  اين مشكل رنج 

 .برندمي

پرستاران حمرتم در ارتباط با 

احساس فشار فكري در طول روز 

 درصد ٩/٣٤با بيشرتين فراواني 
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 ٧گاهي و با آمرتين فراواني 

از  اين مشكل رنج ، درصد هرگز

 .برندمي

پرستاران حمرتم در ارتباط با 

تعريق فراوان در طول روز با 

 درصد ٦/٣٢اواني بيشرتين فر

 ٧/٤و با آمرتين فراواني  هرگز

درصد اغلب از  اين مشكل رنج 

 .برندمي

پرستاران حمرتم در ارتباط با 

با  احساس شادي در طول روز

 درصد ٥/٣٩بيشرتين فراواني 

 ٧/٤اغلب و با آمرتين فراواني 

درصد مهيشه اين احساس را 

 .دارند

پرستاران حمرتم در ارتباط با 

بطه خوب با ساير داشنت را

مهكاران با بيشرتين فراواني 

 درصد اغلب و با آمرتين ٥/٥٣

رابطه   درصد هرگز٧/٤ فراواني

 .اندخوبي با مهكارانشان داشته

 گيریو نتيجهحبث 

دهد آه نتايج پژوهش نشان مي

ان مورد پرستار ميانگني سين

  سال و داراي٢٥/٣٠بررسي 

  سال سابقه آار٤/٨ ميانگني

متوسط ميزان درآمد  و بودند

 هزار ريال ٤٧/١٦٤٠پرستاران 

اطالعات نشان   اين،بوده است

آه بيشرت پرستاران مورد  دهدمي

بررسي داراي سابقه آار زير 

 سال و در اين رابطه ميزان ١٠

ها نيز در مهني درآمد و پرداخت

راستا آمرت از پرسنل داراي 

 باشد و ميانگنيسابقه باالتر مي

زان نيز درآمد اين عزي

مهني مطلب را  آه با ) ٤٧/١٦٤٠(

توجه به خط فقر آمبود درآمد 

ل معيشيت آه اين عزيزان و مشك

ها موثر خود در افزايش اسرتس

آند  ميانگني است تاييد مي

  ١٩/٣٠امتيازات آسب شده 

ه دهد آه اين عزيزان بنشان مي

طور عمده از ميزاني از  اسرتس 

برند آه بررسي بيشرت رنج مي

آه بيشرتين  دهدآماري نشان مي

فراواني ميزان اسرتس پرستاران 

 .باشددر حد متوسط مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            10 / 13

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-22-fa.html


 ایشان  کارکنان پرستاری و رابطه آن با برخی از خصوصیات دموگرافیکمیزان استرس بررسی

   فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی    1385 زمستان، چهارمسال چهارم، شماره 

دهد که رضايت ها نشان میبررسی

شغلی پرستاران در کاهش اسرتس 

تيم پرستاری بسيار موثر است 

در اين رابطه افزايش چرخش 

شغلی و جاجبايی پرستاران در 

های خمتلف از عوامل موثر در خبش

، باشدپرستاران مینارضايتی 

  از آن مجله فشار کاری، 

های های متغير، عدم محايتشيفت

شغلی کافی، فشار در ارتباط 

با ساير اعضاء تيم درمانی و 

ارتباط نامناسب مديران از 

  مجله عوامل نارضايتی شغلی 

 .)٥( باشدمی

زاده در بررسي خود در خليل

بررسي ارتباط شغلي  ارتباط با

گي و اظطراب در و اختالل افسرد

آند آه پرستاران اشاره مي

 ،عمده پرستاران ميزان اسرتس

-در حد متوسط را دارا مي

باشند، ايشان در ادامه اضافه 

ها آند آه مديران در سازمانمي

با توجه بيشرت به عالئم اسرتس 

در آارآنان پرستاري از مجله 

گزيين از دوري افسردگي،

غيبت و آاهش آيفيت  ،بيماران

هاي ري نشان داده و محايتآا

اجتماعي و مديرييت را در جهت 

آاهش ميزان اسرتس در دستور 

 .)٦( آار قرار دهند

ن داد آه اين نتايج پژوهش نشا

گر با قشر زمحتكش و ايثار

 درصد ١/٥٨بيشرتين فراواني 

باشند و داراي منزل شخصي مي

در واقع بيش از نيمي از 

- پرستاران فاقد منزل شخصي مي

ند آه اين عامل و با توجه باش

افزايش اجاره هباء منزل عامل 

 .باشدمهمي در اجياد اسرتس مي

بيشرت پرستاران حمرتم متاهل 

-و داراي فرزند مي ) ١/٦٥(

 ٣باشند آه هزينه معاش حداقل 

نفر نيز در اين رابطه و با 

توجه به درآمد پرستاران نيز 

 .باشدزا ميعامل ديگر اسرتس

ج پژوهش مشخص در بررسي نتاي

گرديد آه بني متغريهاي سابقه 

، ميزان آار، تعداد فرزندان
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 درآمد با امتيازات آسب شده

 در داري وجود نداردرابطه معين

رسد با اين رابطه به نظر مي

نزديك بودن مقادير توجه به 

ها در بني اين آمي اين متغري

قشر حمرتم اين نتيجه اختاذ شده 

  از طريف بيشرت اين،باشد

عزيزان نيز از حلاظ مدارك 

اند ي شرايط يكساني داشتهحتصيل

هاي پژوهش به آن آه در يافته

 .اشاره شده است

خبش حمل  ،اما بني متغريهاي جنسيت

آار، وضعيت تاهل، ميزان 

، وضعيت حمل سكونت با حتصيالت

زان امتيازات آسب شده متغري مي

 داري  وجود داشترابطه معين

)٠٠١/٠P<.(  

عه پژوهشي ديگري در در مطال

اي ارتباط با بررسي مقايسه

ميزان تنيدگي شغلي باليين و 

مربيان پرستاري شاغل در 

هاي علوم پزشكي دانشگاه

وابسته به وزارت هبداشت و 

درمان و آموزش پزشكي شهر 

 نتايج ١٣٧٤هتران در سال 

پژوهش نشان داد آه ارتباط 

 مورد هايداري بني متغريمعين

 ،تغريهاي جنسيتبررسي شامل م

، وضعيت تاهل، خبش حمل آار

، وضعيت حمل سكونت ميزان حتصيالت

با ميزان اسرتس پرسنل حمرتم 

داري وجود پرستاري رابطه معين

اما اين بررسي نشان  .نداشت

 دو گروه مورد داد آه بني

داري بني بررسي تفاوت معين

 ميزان اسرتس آهنا وجود دارد

)٧(. 

بررسي امون اي پريمطالعه در

سرتس در ااي رابطه بني مقايسه

يو سيهاي عمومي و خبش آيبني خبش

نتايج اين بررسي نشان داد آه 

رتس موجود بني خبش حمل آار و اس

داري در آارآنان رابطه معين

وجود نداشته است اما برسي 

هاي آماري نشان بيشرت با آزمون

داد آه بني سه گروه پرستاران 

هاي  خبشمورد بررسي و شاغل در

دار آماري خمتلف تفاوت معين
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 .)٨(وجود دارد 

با توجه به مطالب بيان شده 
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