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ABSTRACT: 

Background: Since work related stress imposes an uncustomary and irreversible adverse effect on work 

structure, it is considered as one of the most important job hazards in the health industry especially in 

hospitals. 

Objective: This study aimed to determine the Job stress and its related factors in nurses of Qazvin 

University of Medical Sciences.   

Methods: This is a descriptive cross sectional research study done by sampling census on 112 nursing 

personnel in one of the Qazvin educational medical hospitals in 2010 with use of a standard stress 

questionnaire. Information gathering tool included two sections of demographic information and job stress 

in 7 parts and SPSSWIN/18 software with a 95% confidence was used to evaluate the findings. 
Findings: Results indicate that 4.6% of the nurses have low job related stress; 74.1% with medium job 

related stress and 21.3%confront high job related stress. Since this study was based on evaluation of major 

important stressors; results indicated that between amount of intensity of work stress and demographic 

particulars of the studied society like sex, age, years of service, kind of employment ,level of education, 

work shift and amounts received have no significant relationship (P>0.05). Pearson coefficient correlation 

test results also indicated the followings: job stress or role ambiguity (P<0.001), over-loaded role (P=0.001), 

role scarcity (P=0.001), work intensity (P=0.004), work repetition (P<0.001) have a straight line 

relationship (P<0.05).  

Conclusion: Based on the results of  various studies, work stress whether in a positive form or negative 

form, constitute an important part of individuals working life; hence with the existence of medium to high 

work stress intensity in the studied society we have to point out that long term stress at work will cause an 

irreparable damage and we have to change management view points and pay special attention for making  

a suitable work related condition or effective intervention in the important factors to reduce or eliminate 

stress from the work arenas, hence improving the quality of nursing services. 
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 :چکیده

ن مخاطرات ترینماید، به عنوان یکی از مهمکاری وارد میناپذیری که بر ساختارهای پیامدهای ناهنجار و جبران یواسطه استرس شغلی به زمینه:

 باشد.ها مطرح میر صنعت سالمت خصوصا در بیمارستانشغلی د

 انجام گرفت. این مطالعه به منظور تعیین استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی قزوین هدف:

نفر از پرسنل پرستاری به  999بر روی تعداد شمسی  9382مقطعی است در سال  -یپژوهشی توصیفاین مطالعه که از نوع مطالعات  ها:روش

انجام  شغلی هریسنامه استاندارد استرس های آموزشی و درمانی قزوین با استفاده از پرسشیکی از بیمارستانگیری سرشماری در روش نمونه
 98 باشد و با استفاده از نرم افزاربخش می 2مشخصات دموگرافیک و استرس شغلی در آوری اطالعات شامل دو بخش ابزار جمع شده است.

SPSS، مورد تحلیل قرار گرفت.درصد  29 در سطح اطمینان 

با استرس  درصد 3/99درصد با استرس شغلی متوسط و  9/29؛ صد از پرستاران با استرس شغلی کمدر 2/9ست که ا نتایج بیانگر آن ها:یافته

، سن، ه مانند جنسعمورد مطال یهها نشان داد که بین میزان شدت استرس شغلی و مشخصات دموگرافیک جامعتهفیااند. شغلی زیاد مواجه بوده
چنین نتایج . هم(<P 99/9وجود نداشت )داری یمعن یهای خدمت، نوع استخدام، سطح تحصیالت، نوبت کاری و میزان دریافتی رابطهسال

 999/9(، کمباری نقش )=P 999/9) (، گرانباری نقش>P 999/9) ضریب همبستگی پیرسون نیز مشخص ساخت که استرس شغلی با ابهام نقش
P=( آهنگ کار ،)999/9 P=خطی مستقیمی دارد یرابطه ( و تکرار کار (99/9 P<). 

ا وجود دهد. باز زندگی کاری افراد را تشکیل میبخش مهمی  استرس شغلی ،مده در مطالعات مختلفدست آه نظر به نتایج ب گیری:نتیجه

ذیری را یرات جبران ناپثأکرد که استرس شغلی در دراز مدت تمورد مطالعه باید خاطر نشان  یمتوسط به باال بودن شدت استرس شغلی در جامعه
ایجاد  ثر درؤحیط کاری و با مداخله در عوامل مایط مناسب مآورد. از این رو با تغییر نگرش مدیریت و توجه خاص نسبت به ایجاد شربه بار می

 ثر نمود.ؤاء کیفیت خدمات پرستاران اقدام متوان برای ارتقمی ،های شغلیاسترس

 پرستاران، استرس شغلی، دانشگاه ها:کلیدواژه

 ی استناد به مقاله:هشیو

Mohebbifar R, Kiaie MZ, Khosravi zadeh O & et al. Job stress and its related factors in nurses of Qazvin 

University of Medical Sciences. The Journal of Medical Education and Development, 2015; 7(1):  55-63 

 

 :مقدمه
اجتماعی و یکی از هایها به عنوان نظامسازمان

ها، در طی زمان دچار های زندگی مدرن انسانجنبه
اند. زندگی انسان در طی چندین تحوالت گوناگونی شده

های فئودالی که وجه دهه در حال گذار از سازمان

ه ب ،آن نیروی انسانی و کار یدی بوده است یمشخصه
-پس از آن به سوی سازمان های صنعتی وسوی سازمان

. گیری را تجربه کرده استهای فراصنعتی پیشرفت چشم
در این بین همواره پیشرفت، خود طراح و خالق مشکالت 

گام با این تغییرات، ماهیت کار ای بوده است. همنو و تازه
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های کاری با سرعتی بسیار زیاد دچار تغییر و و محیط
زم الای که شرایط ایجاد پتانسیل گونهه تحوالتی شدند، ب

کار  یپدید در عرصهجهت بروز عوارض و مشکالت نو
م شد. از این میان استرس و بعد محدودتر آن استرس هافر

ای گونه هب ،شغلی توجه بیشتری را به خود جلب نموده است
 99به عنوان بیماری قرن  استرسکه برخی از محققان از 

 گی پیوند خورده با زندگیترین ویژبرند و آن را مهمنام می
 کنند. امروزه معلوم شده است که پیشرفتداد میبشر قلم

تنهایی در کاهش  یندها و تجهیزات بهافر ،فنیهای روش
ثر نیستند بلکه فاکتورهای انسانی و ؤصدمات و حوادث م

فردی نقش بسیار مهمی در  -از جمله خصوصیات روانی
چند عاملی  ی. بر طبق نظریه(9-9)کننداین میان بازی می

ایطی وری در شروری، دستیابی به باالترین میزان بهرهبهره
پذیر است که کارکنان سازمان از سالمت روانی امکان

کافی برخوردار باشند و فشار روانی ناشی از محیط کار بر 
مطالعات مختلف . نتایج (3)ترین حد ممکن باشدآنان در کم

 کاهش ثر درعامل مؤ استرس شغلیگر آن است که بیان
ی اساس شناسایاین  باشد. لذا برمی وری در محیط کاربهره

زای محیط و عملیاتی نمودن راهکارهای عوامل استرس
ترین عواملی است که در این ها از مهمکاهش این استرس

های اخیر . از این رو در سال(9-9)تواند تأثیرگذار باشدراه می
کردن ها به طور روز افزونی در حال آمادهسازمان
هایی برای مدیریت استرس هستند. بر اساس نتایج برنامه

وجب تواند ممدیریت استرس می حقیقات صورت گرفته،ت
 دی پرستارانمنکاهش استرس شغلی و افزایش رضایت

که دیدگاه عمومی در خصوص و با عنایت به این (2)گردد
استرس و صدمات ناشی از آن دیدگاهی پیشگیرانه است 

جویانه، تحقیق و پژوهش در خصوص شناسایی و تا درمان
در  ثر بر آنؤاسترس شغلی و عوامل ممیزان تعیین ابعاد 

ه آن، ب یها جهت جلوگیری از عوارض نهفتهسازمان
خدمات  یهایی که خود ارائه دهندهخصوص در  سازمان
ند یاترین اشتباه در هر مرحله از فرسالمت هستند و کم

تواند موجب پیدایش پیامدهای خدمات آنان می یارائه
جسمی و روحی افراد شود، ناپذیر و مهمی بر سالمت جبران

رسد. در همین راستا انجام پژوهش نظر میحائز اهمیت به
تواند توجیه اقتصادی که میدر این زمینه عالوه بر این

که نو آن ای از توجیه علمی نیز برخوردار است داشته باشد،
ها را سازمان ییکی از مسائل و مشکالت مهم و روزمره

رشد سازمانی است  یهای منفی در زمینهکه مولد جریان
کار و راه یرا مورد بررسی قرارداده و سعی در جهت ارائه

حل دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناخت و راه
ا آن در رتبط بان استرس شغلی و استرسورهای متعیین میز

نجام ا بیمارستان شهید رجایی قزوینپرستاران شاغل در 
 کارراه یشناخت نیازها و الزامات الزم جهت ارائه شد و به
جسمی  -بهبود و ارتقاء سطح سالمت روانی یدر زمینه

 .پرداختمورد بررسی پرستاران شاغل در بیمارستان 
 

 ها:روش

 -یمطالعه که از نوع مطالعات پژوهشی توصیفاین 
بر روی شمسی  9382مقطعی و کاربردی است در سال 

ای هپرسنل پرستاری یکی از بیمارستان نفر از 999تعداد 
د انجام شطور سرشماری ه قزوین بشهر آموزشی و درمانی 

 استاندارد استرس شغلی ینامهو با استفاده از پرسش

اران مورد بررسی قرار گرفت. هریس، استرس شغلی پرست
استرس شغلی هریس، توسط هریس در سال  ینامهپرسش
 رد بررسیتنظیم و روایی و پایایی آن مومیالدی  9229

اده قرار مورد استف ،ییی و پایاید رواأییقرار گرفت و بعد از ت
نامه توسط حسنی پرسششمسی  9389. در سال (2)گرفت
یید روایی و پایایی أبعد از تکاران در ایران ترجمه و و هم

جهت سنجش استرس شغلی مورد استفاده قرار گرفته  ،آن
( 2989/9ضریب آزمون آلفای کرونباخ آن برابر ) .است

چنین شاکری نیا و همکاران . هم(8)محاسبه گردیده است
 ینامه را در جامعهاین پرسششمسی  9382در سال 

 .(2)ندردپرستاری جهت سنجش استرس شغلی استفاده ک
استرس شغلی  یال در زمینهؤس 39دارای  نامهپرسش این
 که با مقیاسبود ای ال جهت کسب اطالعات زمینهؤس 2و 

طراحی شده بود.  (2)صورت طیف لیکرته پاسخ و ب -بسته
متغیرهای استرس شغلی ابعاد ابهام نقش، تعارض نقش، 
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گرانباری نقش، کمباری نقش، آهنگ کار، تکرار کار و 
در نامه دهد. این پرسشرا پوشش می (8-2-99)ش شغلیتن

نفر از  99یید پایایی آن بر روی أاین پژوهش نیز جهت ت
بود که پایایی  2/9اران، ضریب آلفای کرونباخ باالی پرست

ها از آمار هباشد. برای تحلیل دادیید میأابزار مورد ت
استفاده شده  SPSS 98 توصیفی و استنباطی و نرم افزار

 است.
 

 :هایافته
نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان در  999در مجموع 

زن و درصد  8/89طرح شرکت کردند که از این میزان 
 88/39 پرستارانمرد بودند. میانگین سنی درصد  9/99

سال و  99ترین سن سال، کم 22/2سال با انحراف معیار 
سال بود. در تعیین فراوانی شیفت کاری،  92بیشترین 

در شیفت عصر، درصد  9/9در شیفت صبح،  درصد 9/92
صورت شیفت بهدرصد  9/29در شیفت شب و  درصد 9/9

 های کاریکار بودند. در بررسی سالدر گردش مشغول به
سال با  22/8های فعالیت مشخص شد که میانگین سال

 9ترین میزان آن کمتر از سال، که کم 99/2ف معیار انحرا
آماری مورد  یدر جامعه سال بود. 92سال و بیشترین 

 9/2دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  درصد 2/9مطالعه 
 درصد 9/82دیپلم، دارای مدرک تحصیلی فوق درصد

دارای  درصد 9/9دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و 
از افراد  درصد 9/99ارشد بودند. مدرک تحصیلی کارشناسی

 درصد 9/93صورت پیمانی، مورد پژوهش به یهجامع
 9/9صورت قراردادی،  بهدرصد  2/99صورت طرحی، به

 بهدرصد  9/99آزمایشی و  -صورت رسمی به درصد
 3/32چنین کار گرفته شده بودند. همصورت رسمی به

الی  399پرستاران اعالم کردند که درآمدی بین درصد 
هزار   299الی  999بین  درصد  3/32هزار تومان،  999

 9/9هزار تومان و  899الی  299بین  درصد 92تومان، 
 نمایند.هزار تومان کسب می 299الی  899بین  درصد

طبق جدول استرس شغلی،  در تعیین میزان شدت
گروه با میزان  9امتیازات کسب شده در غالب  9شماره 

تحمل استرس شغلی خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی 
از پرستاران  درصد 2/9زیاد گردآوری شد. در این خصوص 

با میزان استرس  درصد 9/29با میزان استرس شغلی کم، 
ها با استرس شغلی زیاد از آن درصد 3/99شغلی متوسط و 

و بیشترین  22ترین امتیاز کسب شده مواجه بودند که کم
 2/999امتیاز و میانگین آن  22/8، و نیز انحراف معیار 999
 .بود

 

 میزان شدت استرس شغلی در جامعه مورد مطالعه .1جدول 

 استرس

شدت 

 استرس
 درصد تعداد

 2/9 9 کم

 9/29 89 متوسط

 3/99 98 زیاد

 999 998 جمع
 

عامل  2نامه از مجموع تأثیر با توجه به این که پرسش
ام نتایج کسب شده برای هر کد ،زا تشکیل شده بوداسترس

زا در تعیین میزان اثرگذاری به شرح زیر از عوامل استرس
 مشخص شده است. 9جدول شماره در 

میان استرس و هرکدام از عوامل  یرابطهجهت تعیین 
زا از آزمون پیرسون استفاده گردید که نتایج زیر استرس

حاصل شد. نتایج آزمون معین ساخت که میزان استرس با 
، گرانباری (=r 292/9و  >P 999/9) میزان ابهام نقش

  (، کمباری نقش=r 392/9 و =P 999/9) نقش
(999/9 P=  392/9و r=آهنگ کار ،) (923/9 r=  و

999/9P= و تکرار کار ) (999/9 P<  922/9و r= دارای )
چنین نتایج این مطالعه بر هم خطی مسقیم است. یرابطه

بیانگر آن است که میزان استرس  3طبق جدول شماره 
ای مورد مطالعه یک از مشخصات زمینهشغلی با هیچ

 داری ندارد.ی معنیرابطه
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 زا در تعیین میزان اثرگذاریفراوانی عوامل استرس .2جدول 

ابهام 

 شغلی

میزان 

 شدت
 درصد تعداد

 تعارض شغلی

میزان 

 شدت
 درصد تعداد

 9/2 99 کم 9/39 32 خیلی کم

 2/89 82 متوسط 3/98 99 کم

 99 99 زیاد 9292 99 متوسط

 999 999 جمع 999 999 جمع

 گرانباری

میزان 

 شدت
 درصد تعداد

 گرانباری

میزان 

 شدت
 درصد تعداد

 2/99 99 خیلی کم 9/2 99 کم

 9/92 33 کم 2/93 98 متوسط

 8/93 92 متوسط 9/39 32 زیاد

 9/92 98 زیاد 8/99 93 خیلی زیاد

 999 999 جمع 999 999 جمع

 آهنگ کار

میزان 

 شدت
 درصد تعداد

 تکرار کار

میزان 

 شدت
 درصد تعداد

 9/99 99 خیلی کم  2/9 9 خیلی کم

 9/32 99 کم 2/99 99 کم

 3/99 99 متوسط 2/99 99 متوسط

 99 98 زیاد 2/39 99 زیاد

 2/9 3 خیلی زیاد 8 2 زیادخیلی 

 999 999 جمع 999 999 جمع

 تنش شغلی

میزان 

 شدت
 درصد تعداد

 9/9 2 خیلی کم

 9/38 93 کم

 99 92 متوسط

 3/2 2 زیاد

 999 999 جمع

 
 ایبا متغیرهای زمینهمیزان شدت استرس شغلی ارتباط  .3جدول 

 درجه آزادی 2F داریسطح معنی متغیر

 9 998/3 922/9 جنس

 2 999/8 992/9 تحصیالت

 8 923/99 992/9 نوع استخدام

 2 899/9 993/9 نوبت کار

 2 299/2 392/9 حقوق

 9 839/9 929/9 سن

 9 928/9 989/9 سنوات خدمت
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  گیری:و نتیجه بحث

شغلی پرستاران شاغل  در پژوهش حاضر میزان استرس
گرفت. در مجموع  ن مذکور مورد بررسی قراردر بیمارستا

نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان شهید رجایی  999
قزوین در طرح شرکت کردند که نتایج کسب شده از شهر 

ی گونه رابطهاین بود که هیچاین پژوهش حاکی از 
داری میان شدت استرس شغلی و جنسیت وجود یمعن

ندارد. این نتیجه با نتیجه پژوهشی که حبرانی و همکاران 
آور( در پرستاران )استرس زاجهت بررسی عوامل تنش

که اورنگی و در حالی (99)مطابقت دارد ،اندانجام داده
زاده در ذیل نتایج تحقیق خود در خصوص استرس هاشم

ی میزان استرس شغل که اندشغلی در پرستاران نشان داده
. سوری (99)در کارکنان زن نسبت به مرد بیشتر بوده است

ند که اگونه نتیجه گرفتهو سعدآباد نیز در تحقیق خود این
میزان استرس شغلی در کارکنان زن به مراتب بیشتر از 

 .(93)کارکنان مرد است
در تعیین فراوانی شیفت کاری، در تحقیق فوق پس از 

ی هیچ کار ن شدت استرس شغلی و نوبتبررسی رابطه میا
حبرانی و  .داری میان این دو یافت نشدیمعن یرابطه

 یهکنند که رابطهمکارانش نیز در تحقیقات خود بیان می
داری میان نوبت کاری و میزان استرس وجود یمعن

در حالی که یعقوبیان و پرهیزگار در تحقیقاتشان  (99)ندارد
میزان استرس شغلی با نوبت کاری بین  ،اندنشان داده

. عبدی نیز همین نتیجه (99)وجود داردداری یمعن یرابطه
ش بر روی میزان استرس در پرستاران کسب در مطالعاترا 

دهد که ارتباط بین نموده است و در ضمن آن توضیح می
ای است که گونهنوبت کاری و میزان استرس به

 .(99)میت هستندهای عصر و شب بیشتر حائز اهشیفت
های کاری مشخص شد که این میزان در بررسی سال

داری با شدت استرس شغلی یمعن یگونه رابطههیچ
ات قبند در تحقینژاد و عالقهنداشت. با این وجود جمشید

های کاری و اند که میان سالخود به این نتیجه رسیده
 Philip. (92)داری وجود داردیمعن یاسترس شغلی رابطه

های خدمت و میان میزان سال یدار خواندن رابطهیبا معن

 ید که افرادی که سابقهگیرمیزان استرس چنین نتیجه می
تری را کسب استرس کم یکاری بیشتری دارند نمره

 گونه نتیجه گرفت که با افزایشتوان اینکنند؛ پس میمی
ابد یپذیری افراد افزایش میهای فعالیت میزان انعطافسال

 .(92)نمایندمیتری را تجربه ها استرس کمو در نتیجه آن
آماری مورد مطالعه میان سطح تحصیالت  یدر جامعه

یزان داری با میمعن یهو سطح استرس شغلی نیز هیچ رابط
 یشغلی یافت نشد. قاسمی نژاد نیز در مطالعهاسترسشدت

س رخود به این نتیجه رسیده است که میان شدت است
 (98)داری وجود نداردیشغلی و سطح تحصیالت رابطه معن

در حالی که در تحقیقی که توسط خداویسی و همکاران 
زان صیالت و میمیان سطح تح یصورت گرفته است رابطه

اند و در ادامه دار مشخص کردهیاسترس شغلی را معن
 یاند که این دو با یکدیگر دارای رابطهتوضیح داده

. در پژوهشی که حبرانی و همکاران (92)معکوسی هستند
یپلم دتنها در میان افراد با سطح تحصیلی فوقاند انجام داده

آمد،  دسته داری با میزان استرس بیمعن یرابطه
ی این سطح تحصیالت از میزان اصورتی که افراد داربه

 .(99)تری برخوردار بودنداسترس شغلی کم

ستخدام پرسنل پرستاری و میزان شدت امیان نوع 
داری یافت نشد. یآماری معن یاسترس شغلی نیز رابطه

یان گونه بزاده اینالبته تنها در تحقیقات اورنگی و هاشم
در کارکنان قراردادی  شده است که میزان استرس شغلی

 .(99)داری بیشتر استیبه شکل معن
 یآمد پرسنل پرستاری نیز رابطهدر خصوص سطح در

داری با میزان شدت استرس شغلی یافت نشد. در یمعن
از ارتباط میان درآمد و استرس شغلی تحقیقات معدودی 

سخن به میان آمده است که یکی از این تحقیقات تحقیق 
باشد که با بررسی رابطه میان خداویسی و همکاران می

که  ندامیزان حقوق دریافتی و میزان استرس نتیجه گرفته
داری وجود دارد به این یمیان این دو تفاوت آماری معن
میزان استرس  ،درآمدی صورت که در سطوح پایین

. در نهایت در خصوص شدت (92)بیشتری مشاهده گردید
از  درصد 2/9میزان استرس شغلی مشخص گردید که 
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با میزان  درصد 9/29پرستاران با میزان استرس شغلی کم، 
ها با استرس از آندرصد  3/99استرس شغلی متوسط و 

ژوهش پشغلی زیاد مواجه بودند. در راستای نتایج حاصل از 
باید عنوان نمود که نزاریان و قانعی در تحقیقی که در 

های آموزشی شهر سنندج بر روی میزان استرس بیمارستان
اند نیز میزان استرس شغلی را شغلی پرستاران انجام داده

. رحیمی نیز این میزان (99)انددر حد متوسط گزارش نموده
ی شهر هارا در تحقیق خود بر روی برخی از بیمارستان

و  Hinds .(99)تهران در حد متوسط اعالم کرده است
که بر روی پرستاران بخش  همکارانش نیز در بررسی

اند میزان استرس شغلی انکولوژی کودکان انجام داده
های مورد پژوهش را در حد متوسط بیان موجود در نمونه

ش در پژوهشی و همکاران Zautckeبا این حال  (99)اندکرده
وی پرستاران شاغل در بخش اورژانس انجام که بر ر

ر اند که میزان استرس شغلی داند، به این نتیجه رسیدهداده
 .(93)پرستاران در حد باالیی قرار دارد

ترین هدف پژوهش تعیین میزان استرس اولین و مهم
شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان مورد مطالعه بود 

ترین بیشها مشخص گردید که که با تجزیه و تحلیل داده
شدت استرس شغلی در پرستاران بیمارستان مذکور  فراوانی

باشد. در ادامه و در بوده و قابل قبول می در حد متوسط
راستای اهداف فرعی پژوهش مشخص گردید که پرسنل 
پرستاری بیمارستان با دارا بودن میزان ابهام شغلی، تعارض 

ش غلی، آهنگ کار و تنشغلی، گرانباری شغلی، کمباری ش
چنین تکرار کار به میزان کم شغلی با شدت متوسط و هم

 برند.سر میدر وضعیت مناسبی به
آمده از تحقیق با نتایج نهایی کسب شده دسته نتایج ب

 ،در بیشتر تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته است
، نزاریان و (99)چون تحقیقات حبرانی و همکارانهم

روابط  یخوانی دارد. در زمینههم (99)رحیمیو  (99)قانعی
آماری کسب شده میان استرس شغلی و مشخصات 

مورد پژوهش، تحقیق فوق با تحقیق  یای جامعهزمینه
ه کحبرانی و همکاران دارای نتایج یکسانی است چنان

ری دایآماری معن یگونه رابطهحبرانی و همکاران نیز هیچ

-های جامعو مشخصات زمینهرا میان میزان استرس شغلی 
)سن، جنس، سطح تحصیالت،  شانآماری مورد بررسی ی
. با این حال در (99)اندهل، سنوات خدمت( کسب ننمودهأت

های برخی موارد نتایج کسب شده با برخی از پژوهش
وان تباشد که میصورت گرفته دارای تفاوت فاحشی می

جوامع آماری های کاری آن را ناشی از تفاوت در محیط
مورد پژوهش، فرهنگ رفتاری و هنجارهای حاکم بر روابط 

فعالیت کاری، تفاوت  یکاری و سازمانی، تفاوت در حوزه
 پذیری افراد دانست.در میزان تحمل و آستانه تحریک

با وجود متوسط بودن شدت استرس شغلی در میان 
پرستاران شاغل در بیمارستان مورد مطالعه و قابل قبول 

نل پرسبودن نتایج حاصله به لحاظ سطح سالمت روانی 
 کید نمود که استرس شغلیأباید ت ،پرستاری مورد پژوهش

تواند منجر به فرسودگی شغلی و تحمیل مدت میدر دراز
های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سازمانی هزینه

 سنگینی گردد.
از این رو باید خاطر نشان کرد که تغییر نگرش مدیریت 
و کارکنان سازمان نسبت به استرس شغلی، فرهنگ کاری، 

روانی و و  ارهای کاری، آسایش جسمی، اجتماعیهنج
ثری ؤتواند نقش بسیار مشرایط کاری میچنین بهبود هم

 کنترل میزان استرس شغلی ایفا نماید.در کاهش و 
 

 :تشکر و قدردانی
 2222این مقاله بر گرفته از طرح تحقیقاتی شماره 

باشد که از طرف دانشکده بهداشت دانشگاه علوم می
تمام کسانی  از پایان در پزشکی قزوین حمایت شده است.

اند، عه یاری نمودهکه نویسندگان را در انجام این مطال
 گردد.می گزاریسپاس
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