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رامسر فاطمه زهرا )س(  ییماما یخزر، دانشکده پرستار یسالمت و سالمند مجله
 33-42، صفحه1317 تابستانو  بهار، 1، شماره سومدوره 

 هابا پرستاران شاغل در بخش یسهدر مقا یپرستار یرانمد یاسترس شغل یتوضع یبررس
 

 4 (MSc) یعبدالله یقهصد ،*2و3(PhD) یپاشاک یجواد یالناز ،1وPhD(2( آذر درویش پور

 
 

 یرانرشت، ا یالن،گ یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکی،و پ ییو ماما یدانشکده پرستار ی،گروه پرستار-1
 یرانرشت، ا یالن،گ یمؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع یقاتمرکز تحق -2
 یرانرشت، ا یالن،گ یدانشگاه علوم پزشک یی،و ماما یدانشکده پرستار ی،گروه پرستار -3
 یرانرشت، ا یالن،گ یدانشگاه علوم پزشک ی،راز یمارستانب -4
 

 8/5/17، پذیرش:3/5/17 ، اصالح:11/3/17دریافت: 

 

 خالصه
 یتوجهبللقا ی، از استرس شغلیادز یو بار کار هانقش یچیدگیپ یلبه دل هاآناست.  یاتیح یارمراقبت سالمت بس یهاسازمان یتموفق یبرا یپرستار یراننقش مد :سابقه و هدف

نلادر اسلت. للذا پل وهش  یاسترس مدیران پرستار وضوعمربوط به م یقات؛ اما تحقاندپرداخته ینقش استرس و مقابله با آن در کارکنان پرستار یبرخوردارند. اکثر مطالعات به بررس

 انجام شد. هابخشبا پرستاران شاغل در  یسهدر مقا یپرستار یرانمد یاسترس شغل یتوضع یینتع منظوربهحاضر 

نفر متلرون( شلاغل در  7و  یزرنفر سوپروا 13نفر سرپرستار،  34نفر پرستار،  231) ینفر از پرسنل پرستار 318مقطعی بود. تعداد  -یلیمطالعه تحل یکحاضر،  مطالعه :هاروشمواد و 

( بلود. HSS-35) یمارستانیب یپرسشنامه استرس شغل وهش،انتخاب شدند. ابزار پ  یاهچندمرحل یاخوشه یریگنمونهبا استفاده از روش  یالنتابعه استان گ یمراکز درمان یابخشه

 بهره گرفته شد. 11 نسخه SPSS افزارنرمبا استفاده از  یو استنباط توصیفی آمار از اهداده یزآنال یاست. برا یرمقیاسز 11سؤال و  35پرسشنامه مشتمل بر  ینا

 هابخشو پرستاران شاغل  یریتیمختلف مد یدرگروهاسطوح استرس  یناسترس متوسط بودند. ب یدارا هاگروه یدر تمام موردپ وهش یهانمونهثر نشان داد که اک هایافته :هایافته

 یدوسط بودند. درصد اسلترس شلداسترس مت ی( دارا%5/87) هاگروه یراز سا یشب یزرهاآن بود که سوپروا توجهقابل(. نکته 74/1P= ،41/1=Fوجود نداشت ) داریمعن یارتباط آمار

 بود. هاگروه یراز سا یش( ب%3/28ها )در مترون

 یپرسلتار یراندر ملد یشلتروجود استرس ب دهندهنشانمطالعه  یجپرستاری، نتا در کارکنانبه استرس  هاسازمانبر توجه مدیران  یمطالعات مختلف مبن یدتأک رغمیعل :گیرییجهنت

 .یردگ صورت( هابخش ینو شاغل یران)اعم از مد یپرستار یهاگروه یکاهش استرس در تمام یالزم برا هاییزیربرنامهاست  یازاست. لذا ن

 .پرستاران ی،استرس شغل ی،پرستار یرانمد کلیدی: یهاواژه

 

                                                 
 دکتر نازیال جوادی پاشاکی :مقاله مسئول*

                              E-mail:n.javadip@gmail.com                          +1813555158تلفن:  نشجو، دانشکده پرستاری و ماماییا، بزرگراه شهید بهشتی، خیابان درشت :آدرس

  

 مقدمه
( و 1سلالم و موفله هسلتند ) یکار یطمح یک یجادا یدکل یپرستار یرانمد

 ینقلش اساسل یبهداشت یهاسازمانبه اهداف  ییابو دست یتدر موفق هاآن ییکارآ

ارائله  یدر واحدها یپرستار یرانامروز، نقش مد یایپو یهاسازمان(. در 2،3دارد )

 یچیلدهپ هاییتمسلئول از یاگسترده یفط هاآن( و 4است ) یافتهگسترشمراقبت 

هستند  یمارمراقبت از ب یفیتک یمسئول ارتقا یپرستار یران(. مد5) کنندیم یفارا ا

(. 7) رودیمانتظار  خدمات یفیتهمراه با ارتقاء ک یوربهره یشافزا هاآن( و از 5،3)

 یتمندیو رضا ینیبال یامدهایمانند پ یمارانامور مرتبط با ب یگیریعالوه بر پ هاآن

کارکنلان  یامن، جلذاب و مثبلت بلرا یکار یطمسئول فراهم نمودن مح بیماران،

در بخش  یمدیر پرستار نقش (.5و  3و 8) باشندیم یزخود ن یواحد تحت سرپرست

کارکنلان و  یبرا یدر راستای توسعه شرایط امن و سالم کار یبهداشت یهامراقبت

مراقبت سالمت هملواره از  یستم( و س5نتایج مراقبت از بیماران است ) سازیینهبه

 هلاآنتا  ندیپرستاران فراهم نما یبرا یمناسب یتانتظار دارد وضع یپرستار یرانمد

 یلدبا یپرستار یرانمد همچنین(. 1) یندنمامراقبت  یماراز ب یستهشا نحوبتوانند به 

 اهداف  ینکارکنان، تدو یتمسئول ازجمله (11) یریتیو مد یرهبر هاییتمسئولبه 

 

بهبلود  هلاییتفعالبودجله و  یریتملد ی،مراقبت یواحد، فرموله کردن استانداردها

 هلاآن(. 11توجله داشلته باشلند ) یزکارکنان ن یابیو ارز استخدام ینهمچن یفیت،ک

خلا   یهلابخشپرسلتاران در  یلتفعال یتنظارت و هلدا یبرا انقش خود ر یدبا

 یریترا مد یهو سرما ی( و منابع انسان12) یندارائه نما یمراکز پزشک یاو  یمارستانب

 یهارشلته یمت ینب یرانروابط مد رودیمانتظار  یپرستار یران(. از مد14،13کنند )

و پرسلتاران را  پزشلکان ینکنند و مشارکت بل یترا تقو یمارستانمختلف در کل ب

 یلدیاز کارکنلان کل یاگسلترده یلفبلا ط یلدبا ینهمچن هاآن(. 5،8ارتقاء دهند )

 یبانی،کارکنلان واحلد پشلت ی،ماننلد پرسلنل پرسلتار یبهداشت یهامراقبت درروند

در ارتباط باشند.  یماًمستقو خانواده  یمارانزشکان، بارشد، پ یریتمد یانی،م یرانمد

کارکنلان  یملاران،ب ینبل یلدیرابلط کل" عنوانبه یران پرستاریمد یلدل ینبه هم

 یفتوصل "یمارسلتانب یو ادار ینیکارکنلان بلال یرسلا ی،کارکنان پزشک ی،پرستار

در  یبله معنلا یاحرفلهمختللف  یهلاگروه(. وسعت ارتباطات بلا 13و14) اندشده

روز هفته کار کردن بلدون وقفله و  7و  روزشبانهساعته در تمام  24دسترس بودن 

سلاعت در روز بلا در نظلر گلرفتن  12تلا  11استراحت است. کار کردن به ملدت 
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 یرکه معموالً خارج از کنترل مد یچیدهاز کنترل و برخورد با مسائل پ یعیگستره وس

  (.3) شودیم هاآناست، قاعدتاً منجر به استرس در 

 یشدر کنار وسعت کنترل باعث افلزا یپرستار یرانگسترده مد هاییتمسئول

 یلادز یو بارکلار هانقش یچیدگیامر به همراه پ ین(. ا5،8) شودیم یشغل یازهاین

برخوردار باشند  یتوجهقابل یاز استرس شغل یپرستار یرانمد شودیم( موجب 11)

 یاربسل یپرسلتار یراننقش مد هک انددادهنشان  یزمطالعات ن ی(. برخ18-13، 15)

در  (.3هسلتند )مختلف مواجه  یهاچالشو  هاتنشبا  هاآن( و 15است ) زااسترس

گلزارش دادنلد کله  یزریندرصد از سرپرستاران و سلوپروا Wilkins ،37 مطالعه

باشلند یمل یسالمت یهامراقبتکارکنان  یاندر م یاسترس شغل یشترینمتحمل ب

 یهللا(، میللزان شللیوع اسللترس مترون1381) و تللوکلی یسللیرئالعلله (. در مط11)

 یراناز مللد یللتحما یتوضللع یگللرد یسللو از (.21درصللد بللود ) 2/43پرسللتاری، 

 هلاآن (.1اسلت ) یکه با آن روبرو هستند، ناکلاف ییهاچالشدر رابطه با  یپرستار

 یمستقل در املور حلوزه تحلت سرپرسلت گیرییمتصم یبرا یکاف یتاغلب از حما

شلوند یمل یرضروریغ یکار یهااسترسمتحمل  یجهدرنتو  یستندخود برخوردار ن

منجلر بله مشلکالت  توانلدیم یحجم و استرس کار یشاست که افزا یهی(. بد5)

 یجنتا ;رابطه ین(. در ا21، 8، 5شود ) هاآندر  یشغل یو فرسودگ یبهداشت یسالمت

کمبلود  یلاد،جلم کلار زکه ح دهدیم( نشان 2115و همکاران ) Hewkoمطالعه 

از عللل  ازیتوانمندس یهابرنامهمنابع، نبودن احترام و فقدان  یتکفاعدمپرسنل و 

مطالعله (. 22اسلت ) یپرسلتار یرانو ترک خلدمت در ملد یشغل یتینارضا یاصل

Shirey ( نشان داد که منابع ماد2111و همکاران )و  یفوظا یزانم ی،و پرسنل ی

 یرتلأثاز اسلترس  یپرسلتار یرانادراک ملد یرو یو انتظارات عملکلرد حجم کار

 یزااسلترسعاملل  یننخسلت عنوانبله یادحجم کار ز مطالعه، ین. در همگذاردیم

 (.23شد ) یینتع یپرستار یرانمد

و در معرض  پذیریبآس یپرستار یرانکه مد انددادهمطالعات نشان  همچنین 

( و در صلورت 24و25) باشلندیم یو کاهش رفاه روان هایماریبخطر ابتال به انواع 

 ینلدنماعمل  یدرستبهخود  یفبه وظا توانندینم ی،از سالمت کاف یعدم برخوردار

( و حفظ 3است ) کنندهنگران سیارب یطپرستار واجد شرا یران(. کاهش تعداد مد24)

سلازمان  (.22اسلت )نظلام سلالمت  عملده یهادغدغلهاز  یکی یپرستار یرانمد

را در سراسلر کشلور  یپرستار یران( درصد مدAONE) یکاآمرپرستاران  یرانمد

کانلادا اعلالم نملود در  مللی مؤسسله(. 3است ) کرده اعالم ٪3/8متوسط  طوربه

پرسلتاران  یریقرارگ یدرصد کاهش برا 2/8 میزان، 2111-2111 یهاسالفاصله 

ش داد گلزار یااسترال یمطالعه طول یک(. 23رخ داده است ) یریتیمد هاییگاهجادر 

داشتند  یپرستار یریتمد هاییتموقعماندن در  یباق یبرا یکم یلتما یرانکه مد

دادنلد  نرا نشلا یملارب ینبلال بازگشت به خدمت در یبرا یلتما هاآناز  یاریو بس

 یهلامراقبت یراندرصلد از ملد 41سال،  4 یمطالعه در سوئد، در ط یک(. در 27)

از  یش، بلمتحلدهیاالتا(. در 28کردنلد ) یریگکنلارهخود  یتموقع یناز ا یسالمت

 یک(.  24)است شدهبینییشپ 2121تا سال  یپرستار یریتمد یپست خال 37211

درصلد از پرسلتاران  24کله فقلط  ادنشلان د ییدر پرستاران کانادا یمل ینظرسنج

 یریتنقلش ملد یرشبله پلذ منلدعالقه یملار،از ب یمدر املر مراقبلت مسلتق یردرگ

 یلاو  شلوندیمبازنشسلته  یلا یپرسلتار یران(. همچنان که مد21بودند ) یپرستار

 ینیبلال یبازگشلت بله کارهلا یو بلرا دهنلدیمخود را از دست  یریتیمد یتموقع

دارنلد کله در  یعالقه کمتر یزن یممستق یهامراقبت ستاران، پرکنندیم یداپ یلتما

 (.28کنند ) یت( فعالیریتینقش )مد ینا

 یقلاتاز آن دارد کله تحق یلتمتون حکا ی، بررسشدهانجاممطالعات  رغمیعل

 و24 و 31اسلت ) شلدهانجام یپرسلتار یرانمد یاسترس شغل یینهدرزم یمحدود

(. 7) رسدیمبه نظر  یضرور یپرستار یراناسترس مد یتوضع یبررس ین(. بنابرا5

موضلوع،  همیلتا رغمیعللآن است که  یانگرمتون موجود ب یبررس یگرد یاز سو

 ینقلش اسلترس و مقابلله بلا آن در کارکنلان پرسلتار یالعات بله بررسلاکثر مط

بلا  یاسرا در ق یپرستار یرانکه استرس مد یراندر ا یامطالعهو  (8-4) اندپرداخته

اسلت. للذا  نشلدهانجاممورد کلاوش قلرار دهلد،  هابخشپرستاران شاغل در  یرسا

 یسلهدر مقا یرستارپ یرانمد یشغل استرس یتوضع یینتع منظوربهپ وهش حاضر 

 انجام شد. هابخشبا پرستاران شاغل در 

 

 

 هامواد و روش
مقطعلی  -یللیاز نوع تحل تربزرگاین مطالعه بخشی از اطالعات یک مطالعه 

 یراناعلم از ملد یپرسلنل پرسلتار یلهرا کل یموردبررس. جامعه نمایدیمرا گزارش 

مراکلز  هلابخششلاغل در و سرپرستار( و پرسلتاران  یزر)مترون، سوپروا یپرستار

به پ وهش شامل اشلتغال  دورو یارهایدادند. مع یلتشک یالنتابعه استان گ یدرمان

و  یشرکت ی،قرارداد یمانی،پ ی،رسم صورتبه)تابعه استان  یاز مراکز درمان یکیدر

سال سابقه کلار  یکو باالتر و حداقل  یسانسل یلی(، داشتن مدرک تحصیطرح یا

اسلتفاده  یاچندمرحلله یاخوشله یریگنمونهاز روش  یهتحق ینبود. در ا یندر بال

تابعه استان به سه خوشه مرکز استان  یکه در ابتدا مراکز درمان رتصو ینشد؛ به ا

 شلدهیمتقسمرکز(،  8 ی)دارا یالنمرکز( و شرق گ 1 یمرکز(، غرب )دارا 8 ی)دارا

انتخلاب شلدند. ( یطبقله )مرکلز درملان 4 یتصادف صورتبهو سپس از هر خوشه 

 صلورتبه هانمونه ،یازموردناز حجم نمونه  یسپس با توجه به سهم هر مرکز درمان

محاسبه حجلم نمونله از فرملول کلوکران بلا سلط   یانتخاب شدند. برا یتصادف

که با توجه به تعداد کل پرستاران در مراکز منتخب  یددرصد محاسبه گرد 5 یخطا

 یاگونلهبه هانمونله. سلپس یلدمحاسلبه گردنفر حجم نمونه  318(، تعداد 1832)

با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند  امکاندر حد  هایرگروهزانتخاب شدند که 

نفلر  13نفلر سرپرسلتار،  34نفلر پرسلتار،  231 یتلاً. نهایابندحضور  یریگنمونهدر 

گر مرحله، پرسشل یندر ا یریگنمونه جهتنفر مترون انتخاب شدند. 7و  یزرسوپروا

پلس  ،ربلطیذ ینو کسب مجوز از مسئول موردنظر یطرح با مراجعه به مرکز درمان

در ملورد  یکلاف یحاتخود و ارائه توضل یو معرف موردپ وهش یاز انتخاب واحدها

 یلاررا در اخت هانامهپرسلشآنلان،  یکتبل یتهدف از انجام پ وهش و جللب رضلا

به شرکت در پ وهش داشته  یلتما ( کهپرسنل یست)بر اساس ل تخبمن یهانمونه

 نمود. یآورجمعرا  هاآن یلباشند قرار داده و پس از تکم

و  یللکدر پلل وهش حاضللر، شللامل مشخصللات دموگراف مورداسللتفاده ابللزار

-HSS) (Hospital Stress Scale) یمارسلتانیب یپرسشنامه استرس شلغل

 یکلار هلاییطدر مح زااسلترسسنجش عوامل  منظوربهپرسشنامه  ین( بود. ا35

است و مشلتمل  شدهیطراحو  ین( تدویو درمان یمارستانیب هاییطدر مح ی هوبه)

، سلؤال 5نقلش( بلا  ی)بارکلار یگرانبلار یرمقیلاسز 11سلؤال اسلت کله  35بر 

، سلؤال 4( نقلش بلا ی)دوگلانگ ی، ناسازگارسؤال 4( نقش با ی)کم بار کفایتییب

، سلؤال 3، روابلط بلا همکلار بلا لسلؤا 3، روابط با مافوق با سؤال 4ابهام نقش با 

، سلؤال 2بلا  یمیاییعواملل شل ،سلؤال 3با  یزیکی، عوامل فسؤال 2با  یکارنوبت

قلرار  یموردبررسلرا  سلؤال 3با  یکیو عوامل ارگونوم سؤال 2با  یولوژیکیعوامل ب
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 هایینلهگز صلورتبه) یقسلمتپلنج Likertروشپرسشلنامه از  یلن. در ادهدیم

تلا  یکاز  سؤالاست و هر  شدهاستفادهاوقات، اغلب، همواره(  یهرگز، بندرت، بعض

 یلازامت یش. افلزاباشلدیم 175 یالل 35 یلازات. مجموع امتشودیم یگذارنمرهپنج 

 است.  یشترب ینشانه استرس شغل

اسلت )بلا  شلدهانجام 1387در سلال  یتوسط بلداق یرانابزار در ا یابیهنجار

Cronbach's alpha  پرسشنامه در مطالعه حاضر  ینا یایی. پا(31( )84/1برابر

 یفیتوصلپل وهش از آملار  ینا در .دلیدگر آوردبر 83/1 خ،النبوکر یاللفبا روش آ

 یلانسوار یزآنلال ی( و اسلتنباطیلارو انحلراف مع یلانگینم ی،فراوانل یعجداول توز)

(ANOVAبهره گرفته شد و برا )افلزارنرم از هلاداده وتحلیلیهتجز ی SPSS 

مالحظلات اخالقلی، پ وهشلگر پلس از  یلترعا جهلت. یدگرد استفاده 11نسخه 

دانشگاه عللوم پزشلکی  یو فناور یقاتدریافت مجوز انجام پ وهش از معاونت تحق

(، به IR.GUMS.REC.1395.237اخالق )با شماره کد اخالق  یتهگیالن و کم

بلی کت نامهیترضلامنتخب مراجعه و پس از توضلی  اهلداف و اخلذ  یمراکز درمان

در مورد محرمانه مانلدن  هاآناطمینان دادن به  یزپ وهش و ن حدهایآگاهانه از وا

 کلیه اطالعات و امکان خروج در هر زمان از مطالعه اقدام به انجام پ وهش نمود.

 هایافته
نشان داد که اکثریت  یکپ وهش در ارتباط با مشخصات دموگراف هاییافته

قرار داشتند  31-41 ی( در گروه سن%4/44) هابخششاغل در  یپرسنل پرستار

-51 یو سرپرستار( در گروه سن یزر)مترون، سوپروا یپرستار یرانمد یتاکثر یول

 یتت، زن؛ از نظر وضعیاز نظر جنس یشغل یهاردهبودند. اکثر پرسنل در تمام  41

 (.1بودند )جدول  یمدرک کارشناس یدارا یالت،تأهل، متأهل و از نظر تحص
پرستاران شاغل  و یپرستار یرانپ وهش در ارتباط با سطوح استرس مد هاییافته

 یهانمونهنشان داد که اکثر  یالنتابعه استان گ یمراکز درمان یهابخشدر 

 هایافته (.2استرس متوسط بودند )جدول  یدارا هاگروه یدر تمام موردپ وهش

و پرستاران  تییریمختلف مد یهاهگرو سطوح استرس در ینآن بود که ب یانگرب

 یتفاوت ی( و به عبارتP=74/1وجود نداشت ) داریمعن یارتباط آمار هابخششاغل 

 وجود نداشت.  هاآناسترس  ینب

 ی( دارا%5/87) هاگروه یراز سا یشب یزرهاآن بود که سوپروا توجهقابلنکته 

در  یدنشان داد که درصد استرس شد هایافته ینبودند. همچن وسطاسترس مت

 بود. هاگروه یراز سا یشتر( ب%3/28ها )ونمتر

 

 مراکز درمانی تابعه استان گیالن یهابخش مشخصات دموگرافیک مدیران پرستاری و پرستاران شاغل در .1جدول 

 

 متغیر

 مترون سوپروایزر سرپرستار پرستار

 متغیر

 مترون سوپروایزر سرپرستار پرستار

تعداد 

 )درصد(

تعداد 

 )درصد(

تعداد 

 د()درص

تعداد 

 )درصد(

تعداد 

 )درصد(

تعداد 

 )درصد(

تعداد 

 )درصد(

تعداد 

 )درصد(

 سن )سال(

31-21 (7/23)85 (3/1)2  (1)1  (1)1 

 نوبت کاری

 7(1/2)  1(1/2) 31(5/1) 71(22) ثابت صب 

 1(1)  1(1)  1(1)  1(3/1)  ثابت عصر 2(3/1) 5(3/1) 11(1/3) 113(5/33) 41-31

 1(1)  1(1)  1(1)  1(1)  ثابت شب 3(1/1) 7(1/2) 13(1/5) 48(1/15) 51-41

51 (8/3)12 (1/1)3  (4/1)4 (3/1)2 
ثابت صب  و 

 عصر
(8/3)12  (3/1)2 (3/1)2  (1)1 

 1(1)  5(3/1) 2(3/1) 178(53) درگردش 7(1/2)  13(1/5)  34(7/11)   231(1/82) 318(111) جمع

 جنس
 7(1/2)  13(1/5)  31(8/1) 245(77) زن

 7(1/2)  13(1/5)  34(7/11) 231(1/82) 318(111جمع)
 1(1)  1(1)    3(1/1)  13(1/5)  مرد

 7(1/2)  13(1/5)  34(7/11) 231(1/82) 318(111جمع)

 وضعیت

 استخدامی

 (1/2)7 15(8/4) 31(8/1) 145(3/45) رسمی

وضعیت 

 تأهل

 1(1)  1(1)  2(3/1)  13(1/4)  انیپیم 1(3/1)   3(1/1)   (3/1) 2 75(3/23) مجرد

 1(1)  1(3/1) 1(3/1) 54(17) قراردادی 3(8/1) 13(2/4) (1/11)32 182(2/57) متأهل

 1(1)  1(1)  1(1)  41(4/15)  طرحی 1(1)  1(1)  1(1)  4(3/1) مطلقه

 7(1/2)  13(1/5)  34(7/11) 231(1/82) 318(111جمع)
 7(1/2)  13(1/5)  34(7/11) 231(1/82) 318(111جمع)

سابقه کار 

 )سال(

5-1  (22)71  (8/1)3 (3/1)1  (1)1 

11-3 (3/25)81   (1/1)3  (1)1  (1)1 
 میزان

 تحصیالت

 7(1/2) 12(1/3) 32(1/11) 251(3/78) کارشناس

 1(1)    3(1/1)  2(3/1) 1(1/2) کارشناس ارشد 1(1)  4(3/1)  5(3/1) 58(2/18) 15-11

 1(1)  1(3/1) 1(1)  2(3/1) دکتری 2(3/1) 4(3/1) 5(3/1) 23(2/8) 21-13

25-21 (3/3)21 (1/3)12 (3/1)5  (1/1)3   

  (1/2)7   (1/1)3 (3/1)2 (3/1)2 23 7(1/2)  13(1/5)  34(7/11) 231(1/82) 318(111جمع )

 7(1/2)  13(1/5)  34(7/11) 231(1/82) 318(111جمع)
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 و همکارانآذر درویش پور  ...یپرستار یرانمد یاسترس شغل یتوضع یبررس

 

 نمراکز درمانی تابعه استان گیال هایبخشپرستاران شاغل در  سطوح استرس مدیران پرستاری و .2 جدول

 پرسنلی هایرده
 تعداد )درصد(

 استرس

 آزمون آماری
 مقدار احتمال

(p value)  انحراف معیار ±میانگین 
 کم

 تعداد )درصد(
 متوسط
 تعداد )درصد(

 شدید
 تعداد )درصد(

 2(3/28)  4(1/57)  1(3/14)  11/113 ±58/23 7(2/2)  مترون

41/1 F= 74/1 P= 
 2(5/12)  14(5/87)  1(1)  33/111 ±82/11 13(5)  سوپروایزر
 7(3/21)  23(5/73)  1(1/2)  51/117 ±18/15 34(7/11)  سرپرستار
 54(7/21)  211(77)  3(3/2)  11/113 ±15/13 231(1/82)  پرستار

 

 گیریو نتیجه بحث
بلا پرسلتاران  یسلهدر مقا یپرسلتار یرانپ وهش سطوح اسلترس ملد یندر ا

قلرار گرفلت.  یموردبررسل یالنتابعه اسلتان گل یمراکز درمان یهابخششاغل در 

 هلاگروه یدر تملام موردپ وهش یهانمونهپ وهش نشان داد که اکثر  های¬یافته

( 1381ن و همکلاران )ایمطالعه نور یجبا نتا یافته یناسترس متوسط بودند. ا یدارا

( در 1311همکللاران )کلله توسللط خمسلله و  یاسللت. در پ وهشلل راسللتاهم( 32)

مشلخ   یلزاصفهان انجام شلد ن یوابسته به دانشگاه علوم پزشک هاییمارستانب

 (.  33) اندبودهاسترس متوسط  یپرستاران دارا درصد 83شد که 

 رساسللت ( نشللان داد کلله2111و همکللاران ) Sudhakerمطالعلله  یجنتللا

 یمطالعه حاضر همخلوان یج( که با نتا34است )پرستاران درحد متوسط تا باال بوده 

 ی( کله اسلترس شلغل2113همکلاران )و  Mokhtarمطالعله  یجنتلا با یدارد ول

( را باالتر از حد متوسط گزارش نمودنلد Khartoumپرستاران خارطوم ) یتاکثر

نشللان داد  یللز( ن2111اران )همکللو  Limمطالعلله  یجنللدارد. نتللا ی( همخللوان35)

( کله 33هستند ) یاز استرس شغل ییدر حال تجربه سط  باال یپرستاران سنگاپور

 یلز( ن1314و همکاران ) یمطالعه اسد یج. نتایستا نراستمطالعه حاضر هم یجبا نتا

( کله 37هستند ) یعیطب یشغل یدگیتن ی( پرستاران دارا%5/37که اکثر ) نشان داد

بتلوان عللت تفلاوت  یدشا یبندجمع یک در مطالعه حاضر مطابقت ندارد. یجبا نتا

 مورداسلتفادهدر مطالعات ذکرشده را در نلوع ابلزار  شدهتجربه یشغل یدگیسط  تن

تعلداد متفلاوت  یلازات،امت یبنلدطبقهنحلوه  ی،شلغل یلدگیسلط  تن یابیارز یبرا

 رسلدیم. به نظر دانست یشغل یزیکیف یطمتفاوت مح یطپ وهش و شرا یهانمونه

 توانلدیم یشلغل یلدگیمختلف از تن هاییبندطبقهمتفاوت و  یریگاندازه یابزارها

 ییجداگانه روا یدر پ وهش شودیم یشنهادو پ باشد یرگذارمتفاوت تأث یجدر ارائه نتا

 در .یرنلدقلرار گ یسلهملورد مقا بلاهممختلف سنجش اسلترس  یابزارها یاییو پا

مطالعله حاضلر  یسترس در اکثلر کارکنلان پرسلتارخصو  متوسط بودن شدت ا

قلرار  یمناسب یگاهاسترس، پرسنل در جا یزانم ازنظراظهار نمود که اگرچه  توانیم

در جهت کلاهش اسلترس پرسلنل  ربطیذ ینتوجه مسئول رودیمانتظار  یدارند ول

 یعلیطب یتدر وضلع اناکثلر پرسلتار یمعطوف باشد تا شدت استرس برا یپرستار

ضلمن خلدمت  یهاآموزش شودیم یشنهادامر، پ ینبه ا یابی. جهت دستیردقرار گ

در محلل کلار و  زااسلترسعواملل  ییشناسلا یپرستاران در رابطه با چگونگ یبرا

ارائله  یو روان یبهبود سالمت جسم یعوامل برا یننحوه انطباق مداوم و مؤثر با ا

 یهلانملره اسلترس درگلروه ینب یآن بود که تفاوت یانگرب هایافته (.31، 38شود )

 وجود ندارد.  هابخشو پرستاران شاغل  یریتیمختلف مد

اسلترس  یدارا هلاگروه یراز سلا یشب یزرهاآن بود که سوپروا توجهقابلنکته 

هلا در متلرون یدنشان داد که درصد اسلترس شلد هایافته ینمتوسط بودند. همچن

مشلابه کله سلطوح  یاطالعلهم یر گروه ها بود. جستجو در متون علملیاز سا یشب

 یلدنما یرا بررسل هابخشو پرستاران شاغل  یریتیمختلف مد یهااسترس درگروه

در  یاسلترس شلغل یبله بررسل ( کله1385زاده ) ینشلد. در مطالعله هاشلم یافت

از  %51کلله  یللدپرداختنللد گللزارش گرد یجراحلل یداخللل یهللابخشسرپرسللتاران 

اسلترس متوسلط  یدارا درصلد 3/43و  یعلیاز اسلترس طب موردمطالعه یهانمونه

استرس سرپرستاران اشاره نمود و  یزانمطالعه صرفاً به گزارش م ین(. ا41هستند )

( یزرماننلد متلرون و سلوپرا) یریتیمد یگرد یهاسرپرستاران با رده ینب اییسهمقا

 یلهدر توجبا مطالعه حاضلر را نلدارد.  یسهمقا یتجهت قابل یننداشته است و به هم

 تلوانیم یو کارکنلان پرسلتار یراناسترس در مد یوت حداقل و حداکثرعلت تفا

تلنش در  یشو افلزا یتمسلئول یشاز افلزا یناشل توانلدیمامر  یناظهار نمود که ا

مطالعلات مختللف از ملدیران  درآنلان باشلد.  یارتباط با پرسلنل تحلت سرپرسلت

کنلان پرسلتاری به عالئم استرس درکار یکه توجه بیشتر رودیمانتظار  هاسازمان

اجتماعی و مدیریتی را در جهت کلاهش میلزان اسلترس  هاییتحمانشان داده و 

 خود قرار دهند. دستور کارآنان در 

و بلا  یرا بررسل یراناست کله اسلترس ملد یننکات مثبت مطالعه حاضر ا از

به  یامطالعهکمتر  کهیدرحالکرده است.  یسهمقا هابخشپرستاران شاغل در  یرسا

 یطکار در مح یطورکلبه کهیدرحالتوجه شده است.  یپرستار یرانخود مداسترس 

کلاهش  یالزم بلرا هاییزیربرناملهاسلت  یلازآور اسلت و ن یدگیتن یاربس ینیبال

( هلابخش ینشلاغل یلاو  یران)اعلم از ملد یپرسلتار یهلاگروه یاسترس در تمام

آوردن اطالعلات الزم، با فراهم  تواندیمپ وهش  ینا یجاز نتا ی. آگاهیردصورت گ

 یلداتالزم و فلراهم آوردن تمه یزیربرناملهتلا بلا  یلردقرار گ ینمسئول موردتوجه

 یهللاگروه یللهسلالمت کل یشکللاهش اسلترس و افللزا هلترا ج ینللهزم ،یلازموردن

 زمانملدتبله  تلوانیممطالعله حاضلر  یتمحدود ازجمله. یندفراهم نما یپرستار

 یبجلا یرااشاره نمود؛ ز هاپرسشنامه یلتکم یراب شدهبینییشپاز زمان  تریطوالن

پرسلتاران و  یلارکاملل در اخت یفتشل یکبه مدت  هاپرسشنامه یگاهساعت،  یمن

هر وقلت  راوان،مشغله ف و یادحجم کار ز یلبه دل هاآنو  شدیمها قرار داده مترون

 .نمودندیم یل، آن را تکمآوردندیم به دست یفرصت

 
 

 تقدیر و تشکر

 24/7/15 مورخ 15171711با کد شماره  یطالعه حاصل طرح پ وهشم ینا

با شماره کد  یالنگ یدانشگاه علوم پزشک یو فناور یقاتمعاونت محترم تحق

پ وهشگران  وسیلهینبداست و  IR.GUMS.REC.1395.237اخالق 

 ینا یبخود را از آن معاونت جهت تصو یمراتب سپاس و قدردان دانندیمالزم 

که در پ وهش  یزیپرستاران عز یهاز کل ین. همچنینداعالم نما تییقاطرح تحق

 .شودیمو تشکر  یر، تقداندنمودهحاضر مشارکت 
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ABSTRACT  

BACKGROUND AND OBJECTIVE: The role of nursing managers is crucial for the success of health care 

organizations. Due to the complexity of roles and workloads, they have considerable job stress. The majority of studies 

have examined the role of stress and coping with it in nursing staff. However, research on the topic of stress in nursing 

managers is rare. Therefore, the present study was conducted to determine the status of occupational stress between 

nursing managers and nurses working in the wards. 

METHODS: This analytical cross-sectional study was conducted on 318 nursing staff (261 nurses, 34 head nurses, 16 

supervisors and 7 matrons), including nursing managers and nurses working in health centers of Guilan province, who 

were selected using multistage cluster sampling. The research instrument was Hospital Occupational Stress 

Questionnaire (HSS-35). The questionnaire consists of 35 items and 11 subscales. Data were analyzed via descriptive 

and inferential statistics using SPSS 19. 

FINDINGS: The results showed that the majority of the samples in all groups had moderate stress. There was no 

statistically significant relationship between stress levels in different groups of managers and nurses working in wards 

(P = 0.74, F=0.41). It was remarkable that supervisors had moderate stress compared to other groups (87.5%). The 

severity of stress was higher in matrons (28.6%) than other groups. 

CONCLUSION: Despite the emphasis of various studies on the attention of managers of organizations to stress 

among nursing staff, the results of the study indicate that nursing managers have more stress. Therefore, there is a need 

for planning of stress reduction in all nursing groups (including managers and nurses working in the wards). 

KEY WORDS: Nursing managers, Occupational stress, Nursing staff. 
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