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 مقاله پژوهشی

ش در پرستاران بخ یبر اساس استرس شغل ين فردیو مشکالت ب يش به پرخاشگریگرا بینیپیش
  نژاد شهر تهرانیحضرت رسول و هاشم يهابیمارستاناورژانس 

  
  ٣يلين سهيام، *٢يده صابريهائ، ١پوريال بوستانيل

 
  04/03/1396تاریخ پذیرش  26/12/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يهانظام در شدهارائهت مراقبت يفيک تواننديمهستند که  يعوامل، در آنان ين فرديجود مشکالت بدر پرستاران و و يش به پرخاشگريگرا: هدف و زمينهپيش
ش يگرا ينيبشيپ باهدفمطالعه حاضر قرار دهند. لذا  تأثيررا تحت ، باشديمشتر يب هاآندر  ياورژانس که استرس شغل يهابخشدر  خصوص، بهمراقبت سالمت

 اورژانس انجام شد. يهابخشپرستاران  يبر اساس استرس شغل يردن فيو مشکالت ب يبه پرخاشگر

حضرت  يهابيمارستاننفر از پرستاران شاغل در بخش اورژانس  ۱۳۴شامل  موردمطالعه جامعهبود.  يهمبستگ يفيروش پژوهش حاضر توص: هاروش و مواد
ن ياس مشکالت بيسه پرسشنامه مق، . ابزار پژوهش شاملوارد مطالعه شدند يارتمام شم صورتبهکه بود  ۱۳۹۵شهر تهران در سال  نژادهاشميرسول اکرم و 

 ساده استفاده شد. يون خطياز آزمون رگرس هاداده تحليلوتجزيه يبود. برا يشغلي و پرخاشگر استرس، يفرد

بر  يپرخاشگر متغير در شدهمشاهده واريانس از درصد ۱/۵و بوده  دارمعني يهمبستگ يدارا هاآن يبا استرس شغل کنندهمشارکتپرستاران  يپرخاشگر: هاافتهي
 ازنظر ين فرديو مشکالت ب ياسترس شغل يرهاين متغيب شدهمشاهده يهمبستگ آنکهحال). =۰۰۸/۰p= ،۱۴/۷Fبود ( بينيپيش قابل يشغل استرس رياساس متغ

  ).=۱۸۱/۰pسر نبود (يآنان م ياساس استرش شغلدر پرستاران بر  ين فرديمشکالت ب بينيپيشنبوده و لذا  دارمعني يآمار
ن يشکالت باما م، است بينيپيشپرستاران بخش اورژانس قابل  يبر اساس استرس شغل يش به پرخاشگرياز آن است که گرا يج حاکينتا: يريگجهينت و بحث

ت يريمد متناسب جهت يکردهايبا اتخاذ رو تواننديمم سالمت ن نظايست. لذا مسئولين بينيپيشپرستاران بخش اورژانس قابل  يبر اساس استرس شغل يفرد
  ل دهند.يز در آنان تقليپرخاشگرانه را ن يرفتارها يتا حدود، استرس پرستاران

  پرستاران، ياسترس شغل، ين فرديمشکالت ب، يپرخاشگر: واژه يديکل
 .باشديم رازيواحد ش ياه آزاد اسالمدانشگ يعموم شناسيروان ارشد يکارشناس نامهپايان از برگرفته حاضر مقاله

  
 ۴۷۸-۴۸۷ ص، ۱۳۹۶ شهريور، ۹۵درپي پي، ششمشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۲۶۹۷۲۲۵۳: تلفن، رازيواحد ش يدانشگاه آزاد اسالم، رازيش: آدرس مکاتبه

Email: H.saberi@riau.ir 

  
  مقدمه

 به ياجتماع ينهادها نيترمهم زا سالمت مراقبت نظام، امروزه
 يبشر جوامع سالمت ارتقاء و هاانسان جان حفظ رايز، روديم شمار

 شاهد گريد تا است شده باعث نظام نيا گسترش. دارد عهده بر را
 کشنده سابقاً يهايماريب يدمياپ يپ در گسترده يهاميرومرگ
 شيپ نقر دو به نسبت سال ده چند بشر يزندگ به ديام و نبوده

، مراقبت سالمت نظام عناصر نيترمهم از يکي). ۱( ابدي شيافزا
 و نناتوا افراد و مارانيب از مراقبت ياصل بار رايز، هستند پرستاران

                                                             
  ، شیراز، ایرانشیراز واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،عمومی شناسی روان شدار یکارشناسدانشجوي  1
  (نویسنده مسئول) ، رودهن، ایرانرودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، روان گروه استادیار 2
 ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته پرستاري، تخصصی دکتري دانشجوي ٣

 که هستند يافراد ازجمله پرستاران. دارند عهده به را خدمات ارائه
 و يندگز تيمسئول، دارند مردم ريسا با يکينزد و تنگاتنگ يارتباط
 هاآن يهايماريب و مارانيب با و کشنديم دوش بر را هاانسان تسالم
 و ردهک تجربه را يديشد يروان فشار وستهيپ روازاين. هستند روبرو

 معرض در، خود نقش پراسترس و حساس، مهم ماهيتبه  توجه با
  ).۲( دارند قرار پرخاشگرانه رفتارهاي بروز

ن است که هدف آ يآشکار يا کالمي يکيزيرفتار ف، يپرخاشگر
ا يکه باعث اجتناب و  باشديمستم يا سيو  يش، صدمه به شخص
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ن تکانه و يکه تعادل ب دهديمرخ  يشده و زمان هاآن مثلبهمقابله
از  يناش ين نحو که تضادهاي). بد۳بر هم بخورد ( يکنترل درون

د يش توليبا افزا يا عصبيک يو اختالالت ارگان ين فرديروابط ب
با  ييايميش مهارکنندهعوامل  تأثيرو عدم  يعدم ثبات روان، هاتکانه

جاد ين تعادل را بر هم زده و موجبات ايا يکاستن از کنترل درون
 ۹۰ يبر رو شدهانجام). مطالعه ۴( کنديمرا فراهم  يپرخاشگر

ار را پرست ياز سو يزان پرخاشگريم، زيس نيپرستار در کشور سوئ
ر کا، و جنس مذکر يزان پرخاشگرين ميدرصد گزارش کرده و ب ۳۹

وجود  دارمعنياورژانس و تروما ارتباط مثبت  يهابخشکردن در 
 يمعرض پرخاشگر هابخشن يکه پرستاران در ا ين معنيدارد بد

بروز  يشتريب يز پرخاشگريگران بوده و خود نياز جانب د يشتريب
 ين هدف پرخاشگريشتريز بي) ن۲۰۰۵( ١). کاتلت۵( دهنديم

و سپس همکاران  هاآن يهاخانوادهماران و يابتدا ب، تاران راپرس
ان يب يز از نوع کالميرا ن ين نوع پرخاشگريشترينموده و ب يمعرف

 ۴۲۰ يرو ٢که توسط کووک يگري). در مطالعه د۶داشته است (
که به انواع مختلف  اندنمودهپرستار گزارش  ۳۱۲، گرفتهانجامپرستار 

). مطالعات نشانگر ۷( اندشدهدچار  يکيزيو ف يکالم يپرخاشگر
 ن سالمت بودهيه مراقبيعل يزان بروز خشونت و رفتارهايش ميافزا

ر ياش از سيهستند که ب يافراد ازجملهپرستاران  نيبنيدرا) و ۹,۸(
 ين در حالي). ا۱۱,۱۰( شونديممواجه  هاخشونتن يمشاغل با ا

نند خشونت است که خشونت در محل کار به اشکال مختلف ما
با  شدتبه) و ۱۳,۱۲( باشديمت و... يآزار و اذ، يکيزيف، يکالم

و  يجاد استرس شغليا، انصراف از کار، ش از موعديپ يبازنشستگ
گر يج مطالعات متعدد دي). نتا۱۴در ارتباط است ( يشغل يفرسودگ

 الوهعدر پرستاران نه  يش به پرخاشگرياز آن است که گرا يز حاکين
رار گرفتن ق تأثيرو تحت  هاآن يسوء بر عملکرد مراقبت تأثيرن بر يبر ا

 بلکه عوارض، هاآنماران و همراهان يب يتمنديت مراقبت و رضايفيک
ت يفيز بر خود پرستاران داشته و منجر افت کين ياريمخرب بس

 يدگازکارافتاو  يشغل يبروز فرسودگ، يت شغليو رضا يکار يزندگ
پ يان تين ميکه البته در ا گردديمد متعد ياختالالت روان يو حت
و  يانجيپرستاران عوامل م يفرد يهاصهيخصو  يتيشخص

  ).۱۵-۲۰( نديآيمبه شمار  يار قدرتمنديبس کنندهليتعد
) سه دسته ۲۰۰۳( ٣نو و همکارانيمارتيد بنديجمع بر اساس

و  يبر پرخاشگر يو عوامل اجتماع يعوامل سازمان، يعوامل فرد
از  يکي يهستند. استرس شغل مؤثرکار  يهاطيمحخشونت در 
کار  يهاطيمحو خشونت در  يبر پرخاشگر مؤثر يعوامل سازمان

 يذهن اي يواقع مشکالت و مسائل براثر) که ۲۱( شونديممحسوب 
ه عوامل ين کليشده از ب ين مطالعه سعيو در ا )۲۲( آمده ديپد

                                                             
1 Catlette 
2 kwok 

ود. مرکز شت يبر استرس شغل، ط کاريدر مح يمرتبط با پرخاشگر
، رکا انجام در باال تمرکز و مهارت به نياز ليبه دل يپرستار حرفه

 يزياد يشغل استرس ساعته ۲۴ مراقبت ارائه و يقو يتيم يهمکار
 ييمارب ايجاد ياصل يفاکتورها از ييک يشغل استرس. کنديم ايجاد

 در. شوديم محسوب پرستاران در کار از غيبت ميزان افزايش و
 و يکفيزي بهداشت به بايد، پرستاران ينيازها به يگرسيد يراستا

 ارائه رانبيما به باال کيفيت با يمراقبت تا شود توجه نيز آنان يروان
بررسي  باهدف يامطالعهز ي) ن۱۳۹۱گل پرور و همکاران ( ).۲۳( شود

رابطه بين استرس و فرسودگي با پرخاشگري با توجه به نقش 
مديريت  يهاسبکو همکاران و تعارض با سرپرست  کنندهليتعد

ن پژوهش نشان داد که استرس شغلي ينتايج ا، تعارض انجام دادند
، يفرسودگي عاطف، تعارض با سرپرست، با تعارض با همکاران

  ).۲۴( باشديم دارمعني يهمبستگ يپرخاشگري و اجتناب دارا
از  يکه بر اثر استرس ناش يگرير ديمتغ يبر پرخاشگر عالوه
. است ين فرديوجود مشکالت ب، شوديمستاران متحمل کار بر پر

 گرانيهستند که در رابطه با د يمشکالت، ين فرديمشکالت ب
 يي). گرچه شناسا۲۵( گردنديم يروان يو باعث آشفتگ شدهتجربه

اما  ،دارد يطوالن ياسابقه ين فرديب يشناختروانمشکالت  ماهيت
 يراکه ب ايگونهبهت ن مشکاليا يو سامانده يبررس يتاکنون برا

ف گسترده يانجام نشده بود. ط يتالش، د باشديپژوهشگران مف
و  ير عوامل درونيکه برحسب سا طورهمان ين فرديمشکالت ب

 يهايژگيو تأثيرممکن است تحت ، شونديمل يفرد تعد يرونيب
 ٤). آلموست۲۶رند (يز قرار گيفرد ن ياسترس شغل ازجمله يشغل

 زيآمتعارض ان داشته است که روابطيلعه خود بز در مطاي) ن۲۰۱۰(
 رديف نيب تعارض ياصل اشکال از کهآنهمکار و سرپرست با يمنف و

 در ياصل آوراسترس عوامل زمره خود از، شونديم محسوب
 يبه بروز رفتارها تاًينهامحسوب شده که  يکار پرستار يهاطيمح

  ).۲۷( گردنديمپرخاشگرانه منجر 
، ينه پرخاشگريزم منسجم در يامطالعهه نبود لذا با توجه ب

پرستاران  در ين فرديمشکالت ب با هاآن ارتباط و يشغل استرس
 تيفيک با يهاانتخاب، جابه گيريتصميم الزمه کهييازآنجاو  يرانيا

، اهسازمان در ياز پرخاشگر يريشگيپ يهابرنامه يزيرطرحباال و 
 ئلهمس با رابطه در جامع نشيل به بين و حيصح روشن و درک کسب

 باهدفمطالعه حاضر  کهنيان نظر به ي؛ همچنباشديم موردنظر

 اسبر اس ين فرديو مشکالت ب يش به پرخاشگريگرا بينيپيش
 د.يگرد پرستاران بخش اورژانس انجام ياسترس شغل

  
 هاروشمواد و 

3 Di martinoo 
4 Almos 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             2 / 10

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3257-fa.html


 سهيلي امين ،صابري هائيده ،پوربوستاني ليال
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 تارانپرس يبر رو بوده و يهمبستگ مطالعه حاضر از نوع توصيفي
 اکرم رسول حضرت يدرمان يآموزش مراکز اورژانس بخش در شاغل

 موردمطالعه شد. جامعه انجام ۱۳۹۵ سال در تهران نژادهاشمي و
وارد  شماري تمام صورتبهبود که  نفر از پرستاران ۱۳۴ شامل

 ماه ۶ حداقل داشتنشامل  مطالعه به ورود يهارایمع .مطالعه شدند
ارى پرست كارشناسى مدرك اقلحد بخش و داشتن اين در کار سابقه

 مين تصميهمچن. بود يدرمان يآموزش مراکز در پژوهش زمان در
 وجخر يهارایمع جزء، يعدم همکار بر يمبن موردپژوهش يواحدها

  در نظر گرفته شد.مطالعه  از
ت يک بخش مشخصات جمعي، شامل هاداده يآورجمع اربزا

 استرس، ١يفرد نيب مشکالت اههيس پرسشنامه و سه يشناخت
  : گردديمف ير توصيبود. که در ز ٣يپرخاشگر و ٢شغلي

 و تزيتوسط هرو اههين سيا: يفرد نيب مشکالت اههيس
 (فرم کوتاه) سؤال ۳۲ شامل که شدهيطراح )۱۹۸۸همکاران (

 و صراحت نهيزم شش در را يفرد نيب مشکالت و باشديم
ديگران  تنگرف نظر در، )عبارت ۴(گشودگي ، )عبارت ۷( يزيآممردم

 ۷(مشاركت  و گري حمايت، )عبارت ۴(پرخاشگري ، )عبارت ۵(
 نمره از کرتيل يادرجه ۵ اسيمق در) عبارت ۵(وابستگي ، )عبارت

 بر عالوه کنندهمشارکت هر ين برايهمچن. سنجديم چهار تا صفر
 يردف نيب مشکالت نهيزم در يکل نمره کي، فوق اسيمق ريز شش

 دهنده، نشاناس نمرات باالترين مقيس ا. بر اساشوديم محاسبه
 يفارس فرم يسنجروان. )۲۷( باشديمشتر يب ين فرديمشکالت ب

 اخکرونب يآلفا بيضر نفر صورت گرفته که ۲۳۰ يبر رو اههيس نيا
 بيبه ترت کنندگانمشارکت کل يبرا هااسيمق ريز از کي هر عبارات

 يهمسان انهنش که بود ۸۷/۰، ۸۵/۰، ۹۳/۰، ۹۱/۰، ۸۲/۰، ۸۹/۰
 يهانمره نيب يهمبستگ بيضر. است اههيس يباال يدرون

 ۹۳/۰ نفر ۹۰ يبرا هفته دو فاصله با نوبت دو در کنندگانمشارکت
 ييروا .باشديم ن ابزاريا خوب ييبازآزما ييايپا نشانه که شد محاسبه

 لک نمره نيب يهمبستگ بيضر محاسبه قيطر از زين ابزار نيا
با ) ۱۹۶۷( ٤تياسم کوپر خود حرمت اسيمق با کنندگانمشارکت

 يمنف يهمبستگ دهندهنشان محاسبه شده است که ينفر ۶۰ نمونه
 )=۰۰۱/۰p= ،۴۵/۰rخود ( حرمت با يفرد نيب مشکالت دارمعني
  ).۲۸( باشديم ن ابزاريا يکاف ييروا از يحاک بوده و

 همكاران و ٥كاهن توسط اسيمق نيا: شغلي استرس اسيمق
. است شده ارائه) ۱۹۸۶( ٦لرين و ميمارت توسط و يراحط) ۱۹۶۴(

) شهيهم= ۶ و هرگز= ۱( يادرجه ۶ عبارت ۱۵ يدارا مذکور اسيمق
 پايائي) ۱۹۸۶( لرين و ميمارت گزارش اساس بر. )۲۹( باشديم

                                                             
1 Inventory of Interpersonal Problems (IIP) 
2 Occupational Stress 
3 Aggression Questionnaire (AQ) 

 يمايشپ يك از استفاده با عبارات بين همبستگي تحليل، بازآزمايي
 از سرپرستان ينفر ۵۳ و کارکنان از نفري ۷۲۵ نمونه با عميق
 يهااسترس تشخيصي توانايي از حاكي اسيمق اين روي بر شدهانجام
 اين سازه روايي يبررس براي. )۳۰است ( پرسشنامه اين براي عمده

 وعن از چرخش با اكتشافي عاملي تحليل از حاضر مطالعه در اسيمق
 با بربرا KMOبه  توجه با تحليل اين نتايج. شد استفاده واريماكس

 ويژه يهاارزش، )>۰۰۱/۰p( دارمعني بارتلت كرويت آزمون، ۸۹/۰
، ۳/۵ ويژه يهاارزش با(عامل  سهزه، يرسنگ نمودار و کي از باالتر

به ) درصد ۱/۵۳با  برابر شده تبيين تجمعي واريانس و ۱۷/۱، ۴۸/۱
 از ناشي تنش، )عبارت ۶( يتصور ناكارآمدي از ناشي تنش يهانام

 از ناشي تنش و) عبارت ۵( اختيار و مسئوليت حدوديتم و ابهام
 ناكارآمدي از ناشي تنش داد. دست به را) عبارت ۴( تضاد و تعارض
 امانج براي تصوري صالحيت عدم نظير مواردي بر مشتمل تصوري

 عدم ،خود به نسبت همكاران و سرپرست تصور از ناشي نگراني، كار
 انتظارات زا آگاهي عدم، تقيممس سرپرست تصميمات بر تأثير توانايي

 ورتص در كارها انجام توانايي عدم از نگراني و خود به نسبت همكاران
 و مسئوليت محدوديت و ابهام از ناشي تنش آن؛ حجم شدن زياد

 رايب اختيار و مسئوليت وجود عدم، نظير مواردي بر مشتمل اختيار
 يهافرصت از آگاهي عدم، اختيارات و هاتيمسئول ابهام، كارها

 و شغل؛ در مبهم تقاضاهاي وجود و اديز كاري بار، ترقي و پيشرفت
 در انيناتو نظير مواردي بر مشتمل نيز تضاد و تعارض از ناشي تنش

 بموج كه شرايطي در گرفتن قرارموردنياز،  اطالعات به دستيابي
 انجام براي اجبار احساس، شوديم همكاران سرنوشت بر تأثير

 ينب تعارض و است تضاد در فرد يهادگاهيد و قضاوت با كه كارهايي
  .باشنديم خانوادگي و كاري زندگي

) ۱۹۸۶( نواکو توسط پرسشنامه نيا: يپرخاشگر نامهپرسش
 پرخاشگرانه رفتار: اسيرمقيز سه در عبارت ۳۰ يدارا و شدهيطراح

 پرخاشگرانه احساس و ؛)عبارت ۷( پرخاشگرانه فکر ؛)عبارت ۱۲(
. سنجديم را يتوزنهيک و خشم، تهاجم که باشديم) تعبار ۱۱(

 و هرگز= ۰( يادرجه ۴ اسيمق اساس بر پرسشنامه نيا يگذارنمره
 نشانگر پرسشنامه نيا در اديز نمره کسب و بوده) شهيهم= ۴

 کم يپرخاشگر دهندهنشان کم نمره کسب و اديز يپرخاشگر
شد  گذارينمره هوارون صورتبه ۱۸ شماره سؤال نيهمچن. باشديم
 نيا يسنجروان يبررس يبرا) ۱۳۸۹( همکاران و زنگنه. )۳۱(

 جينتا، دادند انجام اصفهان در فرد ۱۳۰ يرو را يامطالعه پرسشنامه
 و بوده تأييد مورد پرسشنامه سازه و ييمحتوا ييروا که داد نشان

. آمد دست به ۶۱/۰ بازآزمون – آزمون روش قيطر از آن ييايپا

4 Coopersmith's (1967) Self-Esteem Inventory 
5 Kahn 
6 Martin & Miller 
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 با يهمبستگ محاسبه قيطر از پرسشنامه زمانهم ييايپا نيهمچن
  ).۳۲( آمد دست به ۷۸/۰ يبر و بأس پرسشنامه
مرحله  در که بود صورتبدينز ين هاداده آوريجمع روش

 تهيکم و هشیوپژ نتومعا از مجوز اخذ از پس پژوهشگر نخست؛
 امانج از راز و پسيواحد ش ياخالق در دانشگاه آزاد اسالم يامنطقه

 يدرمان يمراکز آموزش نيمسئول الزم با يهايهماهنگ
 به روز هر، تهران نژادهاشمي و اکرم رسول حضرت يهابيمارستان

 توضيحات ارائه نموده و ضمن مراجعه ن مراکزيا اورژانس يهابخش
 پژوهش واحدهاي همکاري بيشتر جهت پژوهش اهداف بيان و الزم

 درج عدم و مانه بودنمحر از دهي اطمينان و رضايت کسب و
 در هاپرسشنامه، پژوهش) اخالق موازين رعايت منظوربه( اطالعات

 و تکميل از پس تاًينهاقرار گرفت.  هابخش نيا پرستاران اختيار
 شده SPSS افزارنرم ۱۶نسخه  وارد هاداده، هاپرسشنامه آوريجمع

 و )معيار انحراف، ميانگين، توصيفي (فراوانى آمار از استفاده با و

د. يگرد تحليلو، تجزيهساده) يخط ونيرگرس استنباطي (آزمون
 .شد تلقي دارمعني >۰۵/۰pآماري  ازنظرن يهمچن
  

  هاافتهي
که  مطالعه در کنندهمشارکت پرستار نفر ۱۴۰ ميان از

 ۷۱/۹۵معادل  يعنينفر  ۱۳۴، گرديد توزيع هاآن بين پرسشنامه
 شدهليتکم صورتبه را هاپرسشنامه و داشته درصد همکاري

 ۹/۶۴نفر ( ۸۷درصد) زن و  ۴/۶۶نفر ( ۸۹، تعداد اين برگرداندند. از
مدرک  يدرصد) از دارا ۸/۹۷نفر ( ۱۳۱بوده و  متأهلدرصد) 

 کنندگانمشارکتن سن يانگين ميبودند. همچن يکارشناس يليتحص
 ۱۶/۱۳±۰۳/۸ن سابقه کار يانگيسال بوده و از م ±۳۴/۳۶  ۱۵/۸

 انکنندگمشارکت شناختي جمعيت خوردار بودند. مشخصاتسال بر
 .است شده گزارش )۱جدول ( در

  
  در مطالعه کنندگانمشارکت شناختي جمعيت مشخصات: )۱جدول (

  (درصد) يفراوان  طبقات  ريمتغ

  تيجنس
 ۴۵) ۶/۳۳(  مرد

 ۸۹) ۴/۶۶(  زن

  تأهلت يوضع
 ۴۷) ۱/۳۵(  مجرد

 ۸۷) ۹/۶۴(  متأهل

  التيسطح تحص
 ۱۳۱) ۸/۹۷(  شناسکار

  ۳) ۲/۲(  کارشناس ارشد

  کارينوبتنوع 
 ۱۸) ۴/۱۳(  ثابت

 ۱۱۶) ۶/۸۶(  يگردش

  
انس اورژ يهابخشپرستاران  ياسترس شغل ين نمره کليانگيم

بود. با  ۷۳/۴۱±  ۶۰/۹ يدر مطالعه حاضر در حد متوسط و مساو
که  Shapiro-Wilkو آزمون  Run يج آزمون آماريتوجه به نتا

از آزمون ، بود کنندگانمشارکتنمرات  توزيع از نرمال بودن يحاک
 يرهاين متغيب يهمبستگ يبررس يرسون برايپ يهمبستگ
تفاده اس ير استرس شغليبا متغ ين فرديو مشکالت ب يپرخاشگر

 )۲( جدول در که گونهآمده، هماندستبه ضرايب به توجه د. بايگرد
ر يطبقات متغ ازنظركه  گرفت نتيجه توانيم، شوديمديده 

) و رفتار =۰۱/۰p< ،۲۹۸/۰rپرخاشگرانه ( احساس، يپرخاشگر
 ي) و نمره کل پرخاشگر=۰۵/۰p< ،۲۲۱/۰rپرخاشگرانه (

)۰۰۸/۰p= ،۲۲۷/۰r=يشغل اورژانس با استرس بخش ) پرستاران 
بود. از منظر طبقات  دارمعنيم يمستق يارتباط آمار يدارا هاآن
 گرانيد گرفتن نظر طبقه در، زين يفرد نيب ر مشکالتيمتغ

)۰۵/۰p< ،۱۹۵/۰-r=يهمبستگ يپرستاران دارا يشغل استرس ) با 
 بود. دارمعنيمعکوس 
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  در مطالعه کنندگانمشارکت در ين فرديو مشکالت ب ياسترس شغل، ينمرات پرخاشگر: )۲جدول (

  طبقه  ريمتغ
تعداد 

  هيگو
  نيانگيم

انحراف 
  اريمع

ر استرس يتغمتغيرها با م بين rمقدار 
  يشغل

  يپرخاشگر

  ۱۰۳/۰  ۸۳/۲  ۷۲/۸  ۷  فکر پرخاشگرانه
  *۲۲۱/۰  ۸۵/۵  ۱۵/۸  ۱۲  پرخاشگرانه رفتار

  **۲۹۸/۰  ۶۰/۴  ۰۹/۱۷  ۱۱  احساس پرخاشگرانه
  *۲۲۷/۰  ۵۴/۱۱  ۹۵/۳۳  ۳۰  کل

مشکالت 
  ين فرديب

  ۰۵۷/۰  ۴۶/۳  ۱۹/۱۰  ۵  يوابستگ
  ۰۱۹/۰  ۶۷/۳  ۱۵/۷  ۷  و مشارکت يت گريحما

  *-۱۹۵/۰  ۱۸/۲  ۹۲/۱۲  ۵  گرانير گرفتن ددر نظ
  ۰۵۸/۰  ۹۷/۱  ۱۹/۷  ۴  يگشودگ

 ۱۵۹/۰  ۲۴/۳  ۷۶/۶  ۷  يزيآممردمصراحت و 

  ۱۱۶/۰  ۰۹/۱۱  ۹۴/۴۸  ۳۲  کل
  ۰۵/۰ سطح در دارمعني * ؛۰۱/۰ سطح در دارمعني **

 
ج آزمون ينتا، شوديم مشاهده )۳( جدول در كه طورهمان

 در شدهمشاهده واريانس از درصد ۱/۵از آن بود که  يون حاکيرگرس
 ورطبه در پرستاران بخش اورژانس مطالعه حاضر يپرخاشگر متغير
ابل و ق بينيپيش قابل يشغل استرس ريبر اساس متغ يدارمعني

 در شده محاسبه F آماره، عالوهبه). =۰۰۸/۰p= ،۱۴/۷Fبود ( نييتب
 همبستگي انگر وجودياست که ب دارمعني درصد ۹۵ اطمينان سطح
آن است كه مدل  دهندهنشانفوق بوده و  متغيرهاي بين دارمعني

ر د استفاده شود. بينيپيشبراي  توانديمرگرسيون خطي حاضر 
 رغميعلان داشت يد بيبا، زين ين فردير مشکالت بيرابطه با متغ

 بر اساس ن متغيريدر ا شدهمشاهده واريانس از درصد ۴/۱ کهآن
در  شده محاسبه F آماره اما، است بينيپيش قابل يشغل استرس

ر ين دو متغين اينبوده و لذا ب دارمعنيدرصد  ۹۵نان يسطح اطم
 ).=۱۸۱/۰pوجود ندارد ( دارمعني يهمبستگ

  
  عه حاضردر مطال کنندهمشارکت پرستاران بخش اورژانس در يشغل استرس اساس بر يفرد نيب مشکالت و يپرخاشگر بينيپيش: )۲جدول (

  يدرصد ۹۵نان يفاصله اطم  ر وابستهيتغم
  يهاآمارهمقدار 

B β  2R  F p-value  
  ۰۰۸/۰  ۱۴/۷  ۰۵۱/۰  ۲۲۷/۰  ۰۹/۰  )۰۲۳/۰(-)۱۵۷/۰(  يپرخاشگر

  ۱۸۱/۰  ۸/۱  ۰۱۴/۰  ۱۱۶/۰  ۱۴/۰ )-۰۶۷/۰(-)۳۵۱/۰(  ين فرديمشکالت ب
  .باشديم مدنظر )کنندهپيشگويير مستقل (يمتغ عنوانبه ياسترس شغل، ر فوقيدر هر دو متغ* 
 
  گيرينتيجه و بحث
 يش به پرخاشگريگرا بينيپيشحاضر  مطالعه اهداف از يکي

 نيآنان بود. در ا يدر پرستاران بخش اورژانس بر اساس استرس شغل
 يشغل استرس با يپرخاشگر ريکه متغ داد نشان جينتا، نهيزم

بر  يپرخاشگرمتغير داشته و  دارمعني و مثبت همبستگي پرستاران
ل مطالعه ه اويلذا فرض، باشديم بينيپيشقابل  ياسترس شغل اساس
 و ج مطالعات داگالسيبا نتا آمدهدستبهجه ي. نتباشديم تأييدمورد 

 باشديم سو ) هم۲۰۱۰و آلموست و همکاران ( )۲۰۰۱نکو (يمارت
 ،جبران - تعادل عدم - استرس کرديرو ن بر اساسيهمچن ).۳۳,۲۷(

 ترتيباينبه کار طيمح در يپرخاشگر با يشغل رساست انيم ونديپ
 يکيزيف و يروان يفشارها جاديا با يشغل استرس که است نييتب قابل

 هاآن و زده هم بر را هاآن يرفتار و يجانيه، يروان تعادل، افراد بر
 دينمايم پرخاشگرانه يرفتارها مستعد يجانيه و يروان ازلحاظ را
 ،داشته نمود زين حاضر مطالعه يهاتهافي در مسئله نيا که) ۳۴(

 همکاران و يبرزگرمحمد مطالعات از آمدهدستبه جينتا با نيهمچن
 همكاران و استوري مارتين، )۲۰۰۷( همكاران و ساليوان، )۱۳۹۴(
  ).۳۵-۳۸( دارد يهمسوئ) ۲۰۰۷( همكاران و کاديش و) ۲۰۰۹(
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 از ياريبس در زين تيريمد توسط مورداستفاده يراهبردها
 رب پرسنل پرخاشگرانه يرفتارها ليتعد و ليتقل يبرا هاسازمان
، )۳۹( باشديم متمرکز...  و خيتوب، اخطار، )بازداري( سرکوب

 نيب شدهمشاهده مثبت و دارمعني ارتباط به توجه با آنکهحال
 در اورژانس يهابخش پرستاران در يپرخاشگر و يشغل استرس
 هب شيگرا کاهش حلراه نيترمهم که رسديم نظر به، حاضر مطالعه

 زانيم يابيارز يبرا باز يهافن از استفاده، پرستاران در يپرخاشگر
 نهيزم عوامل تيريمد و يکار يهاطيمح در يپرخاشگر ماهيت و

 در" يذهن طيمح" ليتعد بر تمرکز با استرس تيريمد جملهمن
 مسئله نيا بر زين) ۱۳۷۵( يمرباغ و يهروآباد. باشديم هابيمارستان

 زا مراقبت در يپرستار دانش يزمان، اندنموده انيب و داشته تأکيد
 سزاسز). ۴۰( باشد مساعد طيمح که رديگيم قرار مورداستفاده ماريب
 زا پرسنل پرخاشگرانه يرفتارها تيريمد بر زين) ۲۰۱۱( همکاران و

  ).۴۱( دارد تأکيد جانيه ميتنظ يراهبردها آموزش قيطر
 يفرد نيب مشکالت بينيپيش يبررس حاضر مطالعه هدف گريد

 نيا در. بود آنان يشغل استرس بر اساس اورژانس بخش پرستاران در
 يفرد نيب مشکالت متغير با يشغل استرس، داد نشان جينتا، نهيزم

 پرستاران در يفرد نيب مشکالت لذا. ندارند دارمعني همبستگي
 قابل دارمعني طوربه آنان يشغل استرس اساس بر اورژانس بخش
 .گردديم رد مطالعه دوم هيفرض بيترت نيبد و باشدينم بينيپيش

در مطالعه خود ، )۲۰۱۶و همکاران ( ١سياست که سراف ين در حاليا
ز ک اين همکاران را يبه وجود آمده ب ين فرديتعارضات ب، ونانيدر 

قلمداد پرستاران  يبر استرس شغل مؤثر دارمعنيو  يعوامل اصل
ن مطالعه بر اثرات متقابل استرس يج اين نتاينموده است. همچن

 يدر پرسنل پرستار ين فرديدر بروز تعارضات و مشکالت ب يشغل
 هيفرض دييأتعدم، ان داشتيب توانيم). لذا ۴۲اشاره داشته است (

 يتيجمع در رابطه نيا يبررس چون يمختلف ليدال به توانديم فوق
 فيضع يهاپرسشنامه از استفاده اي نمونه حجم بودن کم، خاص
 حجم در حاضر پژوهش، شوديم شنهاديپ اساس نيهم بر. باشد
  .رديگ انجام يترمناسب يهاپرسشنامه از استفاده با و تربزرگ نمونه

 و شدن دوست، هاگروه به پيوستن گفت توانيم نيهمچن
 يهمگ که ... و ديگران حضور در آرامش احساس، ديگران با معاشرت

 ييباال يزيآممردم و صراحت يدارا که است يافراد يهايژگيو از
 يرفتارها بروز عدم و حيصح يفرد نيب روابط در توانديم، هستند
 نييتب رد. باشند داشته نقش اءياش و افراد به نسبت يهيتنب و مخرب
 باز ذهن فراخ افراد، گفت توانيم يپرخاشگر و يگشودگ رابطه

 نهمچني و اجتماعي، اخالقي يهاشهياند پذيراي، )ربهتج به نسبت(
 زا بسياري ديد از. باشنديم اخالقي اصول به بنديپا و منضبط

                                                             
1 Sarafis 

 ارايد و رسديم نظر به ترپخته و ترسالم ذهن فراخ فرد روانشناسان
 نمره ذهني فراخ در كه است افرادي به نسبت بيشتري رفتاري ثبات

 اتثب و پختگي همين خاطر به ديشا. کننديم كسب يترنييپا
 سبتن يگشودگ يدارا افراد، اخالقي اصول به بودن پايبند و بيشتر

 بروز خود از ثباتيب و پرخاشگرانه رفتارهاي، كمتر تجربه به
 انشيبرا ديگران نظر کهيي، ازآنجاوابسته افراد نيهمچن. دهنديم

 ودخ به نسبت ديگران واكنش نگران خيلي و دارد اهميت خيلي
 ظرن توانديم که يپرخاشگر مانند ثباتيب يرفتار بروز از، هستند

  ).۳۳( کننديم يخوددار، ندينما يمنف هاآن به نسبت را گرانيد
 يهاافتهي کاربرد که بود نيز ييهاتيمحدود داراي پژوهش اين

 کهنيا احتمال حاضر پژوهش در کهنيا اول. سازديم محدود را آن
 ندنماي منعکس را خود واقعي اطالعات نخواهند يپرستار دانشجويان

 يمنايب رعايت و کافي توضيحات دادن با شد سعي که داشت وجود
 محدوديت دومين. گردد کنترل امکان حد تا مورد اين پاسخگويان

 پرسشنامه يکرتيل و يگزارش خود مقياس ماهيتضعف  مطالعه
 يدهخپاس به ياندانشجو تمايل باعث بود ممکن که بود مورداستفاده

 بوطمر زيت مطالعه حاضر نيگر محدوديد .باشد شده مشابه صورتبه
 يهابيمارستاناورژانس  يهابخشپرستاران  نمونه بودن حجم کم به

 با اطمينان توانينمتهران بود و  شهر نژاديهاشم و رسول حضرت
 شد يکه سع هرچند، داد تعميم جامعه کل به را مطالعه اين نتايج

 برطرف يت تا حدين محدوديا يتمام شمار صورتبهانجام مطالعه  با
، جامعه و خانواده محيط در روزمره جزئي يهااسترس، عالوهبهگردد. 

 ،فرهنگي يهايژگيو، مذهبي اعتقادات، پرستاران تجارب اختالف
ن يو مشکالت ب يش به پرخاشگريگرا از افراد تعريف بودن متغير

 واملع ديگر نه ويو وابسته بودن آن به زم بودن نسبي حتي و يفرد
 پژوهش روي نتايج بر توانديم که بودند عواملي ازجمله محيطي

  .بود پژوهشگران کنترل از خارج البته که بگذارد تأثير
 بخش اورژانس در حاضر مطالعه کهنيا به توجه با، نيبنابرا

 و شدهانجام تهران شهر مارستان با تعداد نمونه محدود دريب
 شوديم توصيه لذا ست؛ين کشور پرستاران يتمامبه تعميمقابل

 مطالعه در موجود يهاتيمحدود نمودن برطرف با ديگر مطالعات
 و جامع صورتبه بتوان تا گيرد انجام ايران شهرهاي ديگر در حاضر
 نيب تمشکال و يپرخاشگر به شيبر گرا يشغل استرس تأثير، کامل
 يموردبررس کشور غل در مراکز بيمارستانيرا در پرستاران شا يفرد
 شيگرا، استرس يامدهايگر پيد شوديمه ين توصيهمچن .داد قرار

ر ب هاآن يرگذاريتأثنحوه ، يفرد نيب مشکالت و يپرخاشگر به
 يهاريدگاه مرد در رابطه با متغيت خدمات مراقبت سالمت و ديفيک

 يريتصو، يکافل به دانش يرند تا با نيقرار گ موردبررسيموجود 
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ه ستيبجا و شا يکردهايا شده و با اتخاذ روينه مهين زميروشن در ا
ل تعام يبرا ترآرامو  ترمناسب يطيمح، ت موجوديل وضعيجهت تعد

خدمات مراقبت  کنندگانافتيدرپرستاران و  ندتريآخوشبهتر و 
  ب داده شود.يسالمت ترت

 يرپرخاشگ با يشغل استرس مثبت رابطه به توجه با درنهايت
، يتارپرس شغل يباال ياسترسورها سطح لي، به دلشوديم شنهاديپ
 تدااب، کشور سالمت مراقبت نظام انيمتصد و نيمسئول شنهاديپ

 هداد بيترت را پرستاران يبرا کار طيمح ليتعد جهت الزم اقدامات
 و استرس تيريمد يهاآموزش، پرسنل يتوانمند جهت نيهمچن و

  .دهند قرار پرستاران ارياخت در را يامقابله يهاآموزش ريسا
  

  يقدردان و تشکر
 اسيشنروان ارشد يکارشناس نامهپايان از برگرفته حاضر مطالعه

 که در مراکز باشديمراز يواحد ش يدانشگاه آزاد اسالم يعموم
 نژادهاشمي و اکرم رسول حضرت يهابيمارستان يدرمان يآموزش

 از تا داننديم الزم خود بر پژوهشگران اتهران انجام شده است. لذ
 مادي تيحما راز کهيواحد ش يآزاد اسالم دانشگاه محترم نيمسئول

 تشکر تينها، نمودند فراهم را ن مطالعهيا اجراي براي الزم معنوي و
 حترمم و پرستاران انيمتصد، نياز مسئول نيهمچن. باشند داشته را

 و اکرم رسول حضرت يهابيمارستان يدرمان يآموزش مراکز
  .ودشيم تشکر، شرکت نمودند مطالعه نيا در کهان تهر نژادهاشمي
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PREDICTION OF LEVEL OF AGGRESSION AND INTERPERSONAL 
PROBLEMS IN ED NURSES BASED ON THEIR OCCUPATIONAL 

STRESS 
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Abstract 
Background & aims: The aggression and interpersonal problems in nurses can adversely influence the 
quality of care in the health care system, especially in Emergency Departments (EDs) that the nurses’ 
level of occupational stress is higher than others. Therefore, this study aimed to investigate if the ED 
nurses' level of aggression and interpersonal problems can be predicted based on their occupational 
stress. 
Materials & Methods: This descriptive-correlational study was conducted on 134 nurses in EDs of both 
Rasool Akram university hospital and Hasheminejad university hospital in Tehran, Iran. The 
participants were selected by complete enumeration. The Inventory of Interpersonal Problems (IIP), 
occupational stress scale and Aggression Questionnaire (AQ) were used for collecting the data. 
Descriptive and inferential statistics were applied to the data. 
Results: It was found that the nurses' occupational stress significantly predicted their aggressive 
tendencies (R2=.051, F=7.14, p<.008). Furthermore, there was no statistically significant correlation 
between nurses' occupational stress and their interpersonal problems (p=.181). 
Conclusion: The results showed that the tendency to aggression in ED nurses can be predicted based on 
their occupational stress. Therefore, the healthcare systems’ officials would benefit from taking proper 
actions in this area. 
Key Words: Aggression, Interpersonal Problems, Occupational Stress, Nurses 
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