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 :چکیده

جبران  یها بیآن آس تیاست و عدم رعا یدر ارائه خدمات درمان یضرور یو امر هیجزو حقوق اول ماریب یمنی: توجه به امقدمه

در معرض خطر قرار  زنی در را هاکه سالمت آن باشدمی استرس ها. از عوامل موثر بر عملکرد افراد در سازمانکندیم جادیا یریناپذ

گاه علوم دانش یها مارستانیدر پرستاران ب یطح استرس شغلبا س ماریب یمنیفرهنگ ا نیرابطه ببررسی  لعهمطا نی. هدف از ادهدیم

 .د.باش یم5931مازندران در سال  یپزشک

اه علوم وابسته به دانشگ هایمارستانیدر ب یاست که بصورت مقطع یلیتحل-یفیتوص کاربردی و کار: مطالعه حاضر از نوع روشمواد و 

چند  یابودند که به روش طبقه هامارستانیب نینفر از پرستاران شاغل در ا 930 یانجام شد. نمونه آمار 31مازندران در سال  یپزشک

 مارستانیر بد ماریب یمنیفرهنگ ا پیمایش و نمتزیاستا یاستاندارد استرس شغل یهارسشنامهپ قیانتخاب شدند. ابزار تحق ایمرحله

(HSOPSC) پژوهش با یداده ها ی،بود. پس از جمع آور SPSS23 رسونی)پ یلیو تحل یفیتوص یآمار هایو روش، 

ANOVA , T. STUDENT )قرار گرفت لیمورد تحل.  

ابعاد مختلف  نی. از بکنندیدرصد پرستاران استرس متوسط و باالتر از آن را تجربه م 51پژوهش نشان داد که  هایافتهیها: افتهی

نمره را به  نیکمتر %1/72بعد تبادل و انتقال اطالعات با نمره  نمره و نیشتریب % 1/57با نمره  یسازمان یریادگیبعد  ،یمنیفرهنگ ا

نشان  رسونیپ یحاصل از آزمون همبستگ هایافتهیبود.  %17/15مطالعه  نیدر ا یمنیابعاد فرهنگ ا نیانگیمخود اختصاص دادند. 

ترس و معکوس  و بین اس عات رابطه معنادارتبادل و انتقال اطال و خطا دادیدر قبال رو یهیتنب ریپاسخ غاسترس و دو بعد  نیداد که ب

 ≥P). 01/0)با سایر ابعاد فرهنگ ایمنی رابطه معنی دار و مستقیم مشاهده شد

رهنگ ابعاد ف نیانگیآمار را داشت و م نیمتوسط در پرستاران باالتر یسطح استرس شغل ها نشان داد افتهی: یریگ جهینتبحث و 

اشد. آن موثر ب یتواند رو یارتباط دارد و م مارانیب یمنیدر پرستاران با فرهنگ ا یس شغلاستر نیهمچن در حد متوسط بود. یمنیا

 مار،یب یمنیا  ی. به منظور ارتقاردیسالمت کشور قرار گ ظامارشد ن رانیمد یبرا کیاستراتژ تیالو کیبه عنوان  دیبا ماریب یمنیا

 .دهند یاژهیو تیها اهم مارستانیدهنده خدمات سالمت مانند ب ارائه یدر سازمان ها یمنیفرهنگ ا یابیبه ارز دیبا رانیمد

 مازندرانی هامارستانیب مار،یب یمنیپرستاران، فرهنگ ا ی،: استرس شغلهاکلید واژه

  



Abstract 

Introduction: Paying attention to patient safety is a basic right and a necessary issue in 

providing medical care, and failure to observe it leads to irreparable damages.  One of 

the factors affecting the individuals’ performance in organizations is stress which also 

endangers their health. The present study aimed to examine the relationship between 

patient safety culture and levels of job stress among the nurses working in the hospitals 

affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences in 2016. 

Method: The present study was an analytical descriptive investigation that was carried 

out using a cross-sectional method in the hospitals affiliated with Mazandaran University 

of Medical Sciences in 2016. The study sample consisted of 380 nurses working in those 

hospitals. They were selected by a multistage stratified sampling method. The study 

instruments were Stinemetz Standard Job Stress Questionnaire and Hospital Survey on 

Patient Safety Culture (HSOPSC). After the required data were collected, they were 

analyzed using descriptive and inferential statistical methods (Pearson, T. Student, and 

ANOVA) through SPSS 23. 

Results: The results of the present study showed that 75% of the nurses experienced 

average and high levels of stress. Among different dimensions of safety culture, 

organizational learning and handoffs and transitions obtained the highest and the lowest 

scores, respectively (72.5 and 24.5). The mean score of safety culture dimensions was 

51.52. The findings of Pearson Correlation Test showed that there was a significant and 

reverse relationship between stress and two dimensions of safety culture, Non-punitive 

response to error events and Handoffs and transitions,and there was a significant and 

direct relationship between stress and other dimensions of safety culture(p≤0.05). 

Conclusion: The findings showed that the average level of job stress between nurses 

were the highest  and the mean score of dimensions of safety culture were moderate. 

Moreover, there was a relationship between job stress and patient safety culture among 

the nurses. Patient safety should be considered as a strategic priority for the senior 

managers of the health system. In order to enhance patient safety, managers should pay 

special attention to evaluating safety culture in organizations that deliver health service 

such as hospitals. 
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