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 چکیده
علت شرایط سخت کاری  استرس شغلی یک بیماری مزمن است که به :زمینه و هدف

مطالعه حاضر با  .گذارد می تأثیر فرد و ذهنی و بر روی عملکرد فردی و سالمت جسمی ایجادشده

 انجام شد.استان اردبیل  111 میزان تنیدگی شغلی در کارکنان شاغلهدف تعیین 

های اورژانس  نفر از کارکنان پایگاه 103 تحلیلی، - در این پژوهش توصیفیروش بررسی: 

بررسی گیری در دسترس  به روش نمونهاز نظر میزان استرس  1310در سال  استان اردبیل 111

ای دو قسمتی شامل بخش اول اطالعات فردی، اجتماعی  ها، پرسشنامه ابزار گردآوری داده .شدند

آوری با استفاده از آمار  پس از جمع ها بود. داده Hariاسترس مربوط به پرسشنامه و بخش دوم 

  طرفه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و واریانس یک

میانگین نمره استرس ، %(8/14) نفر 11در این مطالعه اکثریت واحدهای مورد پژوهش ها:  یافته

 باالی دارای نمره %(1/3) نفر 4و  بود دهنده وجود استرس در آنها که نشان ،داشتند 110-210 بین

 .داد را نشان می بودند که استرس شدید 210

بیمارستانی جزء  های پزشکی و اورژانس پیش فوریت کارکنانتوجه به اینکه  با گیری: نتیجه

در  استرس عامل مهمی ، همچنینشوند درمانی مهم جهت نجات زندگی افراد محسوب می کادر

جهت تسهیل و دور کردن  نظام مدیریتی صحیح در ، لذاشغلی استایجاد و تشدید فرسودگی 

الزم و ضروری  ،عواقب آن تدابیری برای جلوگیری از های شغلی و خطرهای ناشی از استرس

 است.

  های پزشکی. فوریت ؛های شغلی استرس؛ استرسور؛ استرس ها: کلید واژه

 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
 22 اسفند ـ بهمن، ششمدوره هفتم، شماره 
  41الی  41صفحه 

 
  مقاله پژوهشيمقاله پژوهشي

(Original Article) 
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 مقدمه  
 مراحل و سطوح در که است، شده شناخته ای پدیده استرس

 در دهد. می نشان را خود منفی و مثبت پیامدهای با مختلف

 زندگی برای ضروری که دارد، قرار طبیعی استرس طیف و،س یک

 اثرات حد، از بیش استرس طیف دیگر، سوی در و است رشد و

 همه زندگی در (.1)کند  می وارد انسان سالمتی بر مخربی و جدی

 آنها به مختلف های گونه به و داشته وجود استرس شاغل، افراد

عوامل استرس شغلی در افراد  (.2)کند  می وارد روانی فشار

شماری از قبیل موقعیت و شرایط  به عوامل بی و بودهمتفاوت 

در معرض استرس و میزان استرس  گیریمدت زمان قرار کاری،

 های بارز استرس شغلی عبارتند نمونه اما، بستگی دارد ه فردب هوارد

 افسردگی، غیبت از کار، اضطراب، پرتی، حواس خوابی، بی از:

مشکالت خانوادگی  افراطی، عصبانیت در حد ناامیدی، خستگی،

هاضمه  سوء سردرد، های قلبی، بیماری مانند های جسمی و بیماری

 شغلی عامل اصلی در ایجاد واسترس  .(3) ای مهره و دیسک بین

فرسودگی شغلی حالتی است که با  .استتشدید فرسودگی شغلی 

 ،در نهایت و تشدید خستگی جسمی با خستگی روانی شروع و

های پژوهشی نشان  یافته. (4) کند کاهش کیفیت کاری بروز می

 پرستاران و کادر ترین عامل استرس شغلی در داده است مهم

مشاهده مرگ و رنج بیماران و بارکاری ، 111اورژانس  درمانی

 ،ل متعاقب آنیو مسا زیاد و تعارض با پزشک و همکاران پرستار

نتایج . (1) باشد می ،که همیشه با حرفه پرستاری همراه بوده

منظور  به، (1381سال ) ای که توسط خداویسی و همکاران مطالعه

همدان های  بررسی میزان استرس شغلی در پرستاران بیمارستان

 ،نشان داد میزان استرس شغلی در بین پرستاران شاغل، انجام شد

         مطیع و همکاران  مطالعه همچنین در .(6بوده است )باال 

زای  منظور بررسی فراوانی عوامل استرس به، که (1388سال )

انجام  مشهد 111 بیمارستانی های مرد اورژانس پیش شغلی تکنسین

 40-41 حدود باالرفتن سن تا با، مشخص گردید در این گروه شد

در اثر عوامل محیطی و  شده وکاسته  از میزان تنیدگی آنها ،سال

در این رابطه نویدیان و  .(1) گردد استرس تشدید می ،مدیریتی

زای شغلی و رابطه  بررسی عوامل استرس با (1382سال ) همکاران

های  پرستاری بخش فوریتکارکنان  در سالمت عمومی آن با

 واملـرین عـبیشت دـنان دادـدان نشـای زاهـه انـارستـی بیمـکـزشـپ

 

زای  زا در افراد مورد مطالعه به ترتیب عوامل استرس استرس

ی به جهتو بدون شک بی .(8بوده است )مدیریتی  مراقبتی و

وارد ویژه مراقبین بهداشتی  به ،به کارکنان هایی که مرتباً استرس

نیروی با انگیزه و  سازمان فاقد ، آندگرد به مرور باعث می شود می

ید و آ زیان دیگری که چندان به چشم نمی روحیه کافی باشد.

 تأثیر منفی این عارضه بر ،استموارد دیگر  از ناپذیرتر جبران

 این موضوع از آن جهت در خور ،افراد است خصوصی زندگی

محیطی به محیط  سرازیرشدن از استرس قابل توجه است که آثار

استرس  آثارباشد،  می یک حوزه به حوزه دیگر دیگر یا انتقال از

و درد و  شده ویژه روابط همسران  به ،موجب روابط افراد چه بسا

استرس  د.کن مادران و کودکان منتقل می ،ناراحتی زیادی به پدران

فردی و  عوامل دسته عوامل مربوط به کار، 3طورکلی به  شغلی به

اهمیت  شده و توجه به مطالب گفته با .(1) محیطی بستگی دارد

های شغلی و اثرات آن بر فرد و بازده کاری فرد و با توجه  استرس

به اینکه مراقبین اورژانس جزء افرادی هستند که بیشتر در 

با هدف تعیین  این پژوهش ،گیرند زا قرار می های استرس موقعیت

 . انجام شد 111اورژانس استرس شغلی کارکنان  میزان

 

 بررسی روش 
های  کارکنان پایگاهتحلیلی، تمامی  - در این پژوهش توصیفی

 103نفر(، انتخاب و از بین آنها،  110) استان اردبیل 111اورژانس 

نفر که رضایت خود را از شرکت در طرح اعالم نمودند به روش 

اطالعات  .شدنداز نظر میزان استرس شغلی بررسی شماری  تمام

 پرسشنامه شامل دو قسمت بود:. شدآوری  توسط پرسشنامه جمع

یک قسمت مربوط به خصوصیات دموگرافیک و قسمت دیگر 

در  باشد. می Hariال که مربوط به پرسشنامه استرس ؤس 66شامل 

قبول  ،1ه قبول ندارم نمر اصالً) 1-1 این پرسشنامه برای هر آیتم از

قبول  و کامالً 4قبول دارم نمره  ،3دانم نمره  نمی ،2ندارم نمره 

که جمع نمرات  درصورتی. گذاری شده است نمره( 1دارم نمره 

باشد فرد از لحاظ استرس در شرایطی نیست که نیاز به  110زیر 

باشد فرد دچار استرس  110-210 اگر بین مداخله داشته باشد،

 که درصورتیرایط موجود را تغییر دهد و بوده و ضروری است ش

تحت مراقبت  بایستی احتمً ،باشد 210جمع نمرات باالتر از 

  تخصصی قرار گیرد.
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به روش اعتبار محتوا به دست آن % و اعتبار 14پایایی پرسشنامه  

های  به پایگاهبا مراجعه  محقق ها، آوری داده جهت جمع. آمد

 ،اورژانس داخل شهر و پس از کسب اجازه از رئیس پایگاه

 اًسپس مجدد ،ها را در اختیار شاغلین مورد نظر قرار داد پرسشنامه

ها از  آوری داده پرسشنامه مراجعه کرد. جهت جمع نبرای گرفت

ست ارسال و پرسشنامه با پ ،ای های خارج شهر و جاده پایگاه

با پست  ها مجدداً شده توسط مسئول پایگاه ها در تاریخ تعیین پاسخ

از آمارهای  با استفاده ها داده. به آدرس محقق ارجاع داده شد

)ضریب  و تحلیلی )فراوانی، میانگین و انحراف معیار( توصیفی

طرفه( مورد تجزیه و    همبستگی پیرسون، تی مستقل و واریانس یک

 گرفت.  تحلیل قرار
 

 ها یافته
 میانگین سنی بودند. دکل جامعه مورد پژوهش مردر این مطالعه 

کنندگان در پژوهش  بیشترین تعداد شرکت. بودسال  8/8±1/30

 %(3/11) نفر 11 قرار داشتند. %(1/44) سال 20-30 در گروه سنی

از  %(3/11) نفر 11 مجرد بودند. %(1/44) نفر 46 هل وأمت

مدرک  %(1/31نفر ) 31 و دیپلم پژوهش فوقواحدهای مورد 

 1سابقه کار کمتر از  %(8/38) نفر 40 لیسانس و باالتر داشتند.

 %(1/21نفر ) 30سال و  1-10 سابقه کار بین %(32) نفر 33 سال،

اکثریت واحدهای مورد  سال داشتند. 10سابقه کار بیشتر از 

نفر  11 دند.پیمانی بو ،استخدام نظر از %(2/60) نفر 62 پژوهش،

شاغل در  %(2/21) نفر 26های شهری و  شاغل در پایگاه %(8/14)

پژوهش  مورد بیشترین تعداد واحدهای ای بودند. های جاده پایگاه

 نفر 36 .سکونت داشتند در شهرستان اردبیل ،%(3/18) نفر 60

 بین %(1/4) نفر 6ساعت در هفته و فقط  41-60 آنها بین %(4/44)

میانگین ساعت کاری در  کردند. میساعت در هفته کار  40-20

میانگین نمره استرس  .برآورد شدساعت  2/11±1/11نیز  هفته

 22 این میان که از ،بود 4/113±3/32کنندگان در پژوهش  شرکت

میانگین نمره استرس زیر  ،واحدهای مورد پژوهش %(4/21) نفر

 110-210 رس بینمیانگین نمره است %(8/14) نفر 11 داشتند. 110

بود و این افراد  دهنده وجود استرس در آنها داشتند که نشان

 به باال 210نمره  %(1/3) نفر 4 ند. همچنیننیازمند تغییر شرایط بود

 داد )جدول(. را در آنها نشان می که استرس شدید داشتند

 

میانگین و انحراف معیار میزان استرس در شاغلین دیپلم 

( و 161±2/21(، لیسانس )111±1/36دیپلم ) (، فوق11/12±181)

(، 114±1/38سال ) 20-30( بوده و در سنین 144لیسانس ) فوق

   ( و باالی111±1/20سال ) 41-10(، 110±8/21سال ) 40-31

( برآورد شد. این مقدار در افراد مجرد 181±1/36سال ) 10

(، در شاغلین پایگاه شهری 114±2/26(، متأهل )1/38±111)

( بود. همچنین در شاغلینی 113±1/28(، روستایی )6/33±113)

( و در آنهایی که در 113±1/33که ساکن شهر اردبیل بودند )

کردند، این تعداد  های اطراف اردبیل زندگی می شهرستان

( تعیین شد. همبستگی بین سن و میزان استرس 1/30±112)

استرس (، ولی اختالف بین میزان >r ،01/0p=003/0دار بود ) معنی

و وضعیت تأهل، نوع پایگاه، محل زندگی و سطح تحصیالت 

 دار نبود.  معنی
 

 های پژوهش جدول: مشخصات دموگرافیک نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 درصد تجمعی فراوانی های پژوهش مشخصات نمونه

 1/44 46 سال 20- 30 سن

 4/86 43 سال 31- 40

 1/18 12 سال  41- 10

 100 2 سال 10باالی 

 1/44 46 مجرد وضعیت تأهل

 100 11 متأهل

 1/3 4 دیپلم میزان تحصیالت

 2/61 11 دیپلم فوق

 11 31 لیسانس

 100 1 لیسانس فوق

 8/38 40 سال 1کمتر از  سابقه کار

 1/61 33 سال 1- 10

 100 30 سال  10بیش از 

 2/26 21 رسمی نوع استخدام

 4/86 62 پیمانی

 100 14 قراردادی

 1/4 6 ساعت 20- 40 در هفته ساعت کار

 1/11 36 ساعت 41 – 60

 1/88 30 ساعت 61 – 80

 100 1 ساعت 81–100
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 حثب 
 عدم افراد به پرسشنامه پاسخ دادند. %6/68این مطالعه  در

پاسخگویی به پرسشنامه به دالیل مختلف ممکن است صورت 

عدم داشتن فرصت  عدم تمایل به شرکت در تحقیق، مانند گیرد

این مورد در مطالعات غیره.  االت وؤکافی برای پاسخ دادن به س

در خصوص استرس و مشکالت روحی و  هگرفت ورتص پیشین

یزان استرس بررسی م(. 10-12) ه استمشاهده شد روانی فردی نیز

با  آنها %8/14اردبیل نشان داد  111 اورژانس شغلی در کارکنان

 Hariکه طبق پرسشنامه استرس استاندارد  31/113میانگین نمره 

، به مداخله و تعدیل شرایط محیطی دارد در سطحی است که نیاز

استرس در حدی  ،افراد %1/3 در همچنین .اند دچار استرس بوده

مطالعه  مراقبت تخصصی داشتند. وکه نیاز به مراجعه به مراکز  بود

زای شغلی در  مطیع و همکاران در زمینه بررسی عوامل استرس

آنها استرس  %16/11نیز نشان داد  111های اورژانس  تکنسین

و  Zautcke .(1اند ) بوده شدیددچار استرس  %10/11متوسط و 

تاران شاغل در بخش در تحقیقی که بر روی پرسنیز همکاران 

اورژانس انجام دادند میزان تنیدگی شغلی را در حد باال گزارش 

 (. 13) کردند

 بررسیاکثریت افراد مورد  مانند مطالعه حاضر در مطالعه مطیع نیز

تغییر  ،دارای استرس در حد متوسط بودند که نیاز به مداخله

توجه با  .(1در آنها ضروری بود )شرایط و کاهش سطح استرس 

کیفیت و  های شغلی بر سالمتی افراد تأثیر داشته به اینکه استرس

کار را  های ناشی از احتمال وقوع مصدومیت زندگی را کاهش و

های بعدی نیاز به مطالعه  در بررسیلذا  (،14) دهد افزایش می

زمینه و علت اصلی استرس و حیطه شدن  در جهت مشخص بیشتر

طبق  .باشداجرا  الزم و ضروری قابلتا مداخالت احساس شده آن 

نیاز به مداخله و بررسی  110نمره باالتر از  ،Hariپرسشنامه استرس 

عوامل و این زا و تعدیل شرایط در جهت کاهش  عوامل استرس

کاهش فرسودگی شغلی و افزایش کارایی کارکنان دارد.  متعاقباً

رس در حد دچار است 110نمره زیر  افراد با %4/21در این مطالعه 

مطالعه  بسیار کم بودند که نیاز به مداخله و تغییر شرایط نداشت.

خیلی  افراد استرس در حد %14/31مطیع و همکاران نیز نشان داد 

 نیزدر مطالعه خود و همکاران  در این زمینه رحیمی .(1دارند )کم 

 رس ـافراد مورد مطالعه دچار است %8/1که  دست یافتندبه این نتیجه 

 

توجه داشت که به این نکته ی باید ـول ،دـنا هی کم بودـد خیلـدر ح

های مختلف بیمارستان  این مطالعه در بین پرستاران شاغل در بخش

شده برای  تعداد مطالعات انجام هرچند .(11بود )صورت گرفته 

بسیار  111بررسی میزان استرس شغلی در کارکنان اورژانس 

های  مطالعات در این زمینه بیشتر در محیطاندک است و اکثریت 

های مختلف  در بین پرستاران شاغل در بخش کاری بیمارستان و

مطالعه حاضر و نتایج حاصل از ، اما بیمارستان انجام شده است

است که  آندهنده  شده در این زمینه نشان های انجام پژوهش

 واند  بودهدر حد متوسط دچار استرس  بررسیحداکثر افراد مورد 

دو گروه نیاز به  که هر اند، داشتهاسترس شدید ، حداقل افراد

تعدیل و تغییر شرایط ، بررسی بیشتر در زمینه عامل ایجادکننده

بین میزان استرس  ای مطالعه نشان داد رابطهاین نتایج  موجود دارند.

 نوع پایگاه اورژانس، هل،أوضعیت ت ساعت کار در هفته، با سن،

مطالعه صابری و  .نداردیزان تحصیالت وجود محل زندگی و م

ساعات  سن و نشان داد ارتباطی بین سطح تحصیالت،نیز همکاران 

  .(16) کار وجود ندارد

 سابقه شغلی،مشاهده گردید مطالعه مطیع و همکاران  در همچنین

نداشته، میزان استرس  ارتباطی با ،هل و ساعات کاریأوضعیت ت

با میزان  ای( جاده )شهری، پایگاهولی سطح تحصیالت و نوع 

که افراد دارای مدرک  طوری بهدارد، داری  استرس رابطه معنی

دیپلم کمترین استرس و افراد شاغل در پایگاه اورژانس  فوق

ترین محدودیت  مهم .(1) ای بیشترین استرس را داشتند جاده

کم  و تعداد ها عدم پاسخگویی به تمام پرسشنامه مطالعه حاضر،

 با تر و شاید با انجام تحقیق در سطح گسترده .بودکنندگان  تشرک

رابطه آن با میزان استرس بهتر  این موارد و ،بیشتر آزمودنی تعداد

های مشابه  با پژوهش مطالعه حاضرتشابه نتایج  وگردد مشخص 

 ابل بررسی و تجزیه و تحلیل باشد. ق یبهتردیگر در سطح 

 

 گیری نتیجه
 111های اورژانس  نشان داد کارکنان پایگاهاین پژوهش نتایج 

 کارکنانتوجه به اینکه  با استان اردبیل دچار استرس شغلی هستند.

جزء کادر  ،بیمارستانی های پزشکی و اورژانس پیش فوریت

و از  شوند درمانی مهم جهت نجات زندگی افراد محسوب می

 ر ایجاد و تشدید د یا شده اختهـو شن مـل مهـامـرس عـاستی، ـرفـط
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 مهری سیدجوادی و همکاران                                                                                                                   استان اردبیل  111در کارکنان شاغل  استرسبررسی میزان 

 

ل ـجهت تسهی نظام مدیریتی صحیح در، لذا فرسودگی شغلی است 

تدابیری برای  های شغلی و و دور کردن خطرهای ناشی از استرس

 .باشد میعواقب آن الزم و ضروری  جلوگیری از
 

 قدردانیتشکر و 
 ه ـورخـ،م1011اره ـ)به شمشده  طرح تصویب لحاص ،پژوهشاین 

 

. باشد مرکز پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می( 21/1/10

 111های اورژانس  پایگاه و شاغلین تمام مسئولینبدین وسیله از 

 ها که همکاری الزم را در استان اردبیل و شاغلین در این پایگاه

ش به عمل آوردند تشکر و قدردانی جهت انجام این پژوه

 شود. می
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