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 100نفر بود که به صورت تصادفی از بین تمامی کارکنان انتخاب شدند 50 .نفر گروه نمونه از میان کارکنان
درمانی و  50نفر دیگر از میان کارکنان غیر درمانی انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها ،از پرسشنامۀ استرس
شغلی اسیپو و پرسشنامۀ سلامت عمومی استفاده شد .دادهها از طریق روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف
معیار) و استنباطی (همبستگی ،رگرسیون سلسهمراتبی و آزمون تی مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :نتایج نشان داد که از میان چهار مؤلفۀ سلامت عمومی ،تنها افزایش میزان مشکلات جسمانی،
پیشبینی کنندۀ استرس شغلی بود .همچنین مشخص شد که کارکنان بخشهای درمانی در مقایسه با کارکنان
بخشهای غیر درمانی استرس شغلی بالاتری را تجربه میکنند.
نتیجه گیری :با توجه به آثار منفی استرس شغلی بر سلامت جسمانی کارکنان ،اگرچه برخی عوامل استرسزا
به ویژه عوامل سازمانی در کارکنان بخشهای درمانی غیرقابل اجتناب است ،با این حال میتوان تمهیداتی
جهت بهبود شرایط محیط کار انجام داد.

واژههای کلیدی :استرس شغلی ،سلامت عمومی ،کارکنان
بخشهای درمانی ،کارکنان بخشهای غیر درمانی

اصطلاح استرس برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد ،روانشناسان استرس را

از قبیل بیکاری ،تعارضات زناشویی و استرس شغلی روبهرو هستند ،پژوهشهای

به شیوههای گوناگونی تعریف کردهاند .تعاریف معاصر ،استرس را بهصورت عاملی از

فراوانی وجود دارند که نشان میدهند مشکلات روانشناختی ،بیماریهای قلبی و

محیط بیرونی به عنوان یک محرک استرسزا (مانند مشکلاتی در محیط کار) ،پاسخی

بیشتر سرطان ها در میان افرادی که در زندگی خود استرس مزمن بیشتری دارند،

به این محرک استرسزا به عنوان استرس یا آشفتگی (مانند احساس تنش) و مفهوم

شایعتر است (برای نمونه  2و  .)3هنگامیکه کنش متقابل بین شرایط کار و

استرس به عنوان چیزی که با تغییرات زیستشیمیایی ،فیزیولوژیکی ،رفتاری و

ویژگیهای شخصیتی فرد شاغل بهگونهای است که خواستهای محیط کار (و

روانشناختی سروکار دارد موردتوجه قرار دادهاند؛ یکی از دلایلی که استرس همواره

درنتیجه فشارهای مرتبط با آن) بیش از آن است که او بتواند از عهدۀ آنها برآید،

موردمطالعه قرارگرفته است ،تأثیر بالقوۀ آن بر سلامت فرد است ،درواقع ،استرس

استرس شغلی رخ میدهد (.)4

از طریق تعامل پیچیدهای بین عوامل رفتاری و فیزیولوژیکی با بیماریهای مختلف
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مقدمه

در ارتباط است ( .)1بسیاری از افراد در زندگی خود با استرسزاهای مزمن و مداومی

مؤلفههای سلامت عمومی و نوع شغل به عنوان پیشبینهای استرس شغلی؛ شهیدی و همکاران

استرس یکی از موضوعاتی است که در حوزۀ مدیریت و رفتار سازمانی

درمانی در شاخص کل ،بالاتر از نقطه برش آزمون سلامت عمومی شناسایی شدند،

موردمطالعه و بررسی قرار میگیرد .لذا سازمانها در برنامۀ خود توجه زیادی به مطالعه،

ولی تفاوت شیوع اختلالات بین دو نوع سازمان شغلی ،در هیچیک از شاخصها از نظر

کنترل و کاهش استرس در محیط کار نموده تا از این طریق هم از هزینههای مربوط

آماری معنیدار نبود ( ،)10درحالیکه در پژوهش دیگری که اورنگی و همکاران باهدف

به آسیب های جسمی و روانی استرس بکاهند و هم باعث ارتقای بهرهوری کارکنان

بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت روان  390نفر از کارکنان بیمارستانهای

خود شوند .سازمان بهداشت جهانی عنوان میکند که استرس شغلی هزینههای فراوانی

دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که میزان استرس

را بر دولتها تحمیل کرده و غیبت از کار ،درخواستهای مکرر کارکنان برای تغییر

شغلی با سلامت کارکنان اداری و درمانی این بیمارستانها ارتباط دارد و همچنین

شغل و کاهش تولید را مظاهر این پدیده میداند ( .)5استرس شغلی بیشتر بهعنوان

آشکار شد که کارکنان درمانی این بیمارستانها نسبت به کارکنان اداری از سلامت

روشی برای به حداقل رساندن بیماریهای مرتبط با شغل و همچنین به دلیل اینکه

کمتری برخوردارند ( .) 19در پژوهش دیگری که به بررسی وضعیت سلامت روان و

عرصه ای را برای روشن ساختن ارتباط بین استرس و بیماری فراهم میآورد،

عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان درمانی و غیر درمانی شهر سنندج پرداختهشده

موردمطالعه قرارگرفته است؛ کارهای اولیۀ مرتبط با استرس شغلی اهمیت عوامل

بود ،نتایج نشان داد که بیشترین میزان اختلال در سلامت به ترتیب در کارکنان بهیار،

مختلف مرتبط با شغل شامل حجم کاری بالا ،ارتباطات کاری ضعیف ،کنترل ضعیف

اداری ،خدمات و پرستار و کمترین میزان در گروه پزشکان دیده شد (.)19

روی کار و ابهام نقش را برجسته کردهاند ( .)1فشار کاری در قالب ساعات کار

افراد شاغل زمان فراوانی از ساعات زندگی خود را در محیط کار میگذرانند و

طولانیمدت ،ضربالاجلها و مسئولیتهای حساس ،استرس قابلتوجهی ایجاد کرده

شرایط محیط کار می تواند بر زندگی شخصی آنان نیز تأثیر بگذارد .با توجه به نتایج

و سلامت روانی و جسمانی را تحت تأثیرات نامطلوبی قرار میدهد ( .)6برای نمونه

ناهماهنگ پژوهشهای انجام شده ،پرسشی که برای پژوهشگران این مطالعه ایجاد

مشاغلی نظیر پزشکی ،آتشنشانی و خلبانی که مسئولیت حفظ جان افراد را بر دوش

شد ،این بود که تا چه اندازه مؤلفههای سلامت عمومی و نوع شغل ،عوامل پیشبین

دارند ،عموماً سطوح بالایی از استرس را تجربه میکنند (.)0

استرس شغلی هستند؟ درواقع ،آیا بروز مشکلاتی در مؤلفههای سلامت عمومی

برخی پژوهشها ،نشان دادهاند که اثر استرس شغلی در برخی موارد ،جدیتر از

پیشبینی کنندۀ تجربۀ سطوح مختلفی از استرس شغلی در کارکنان بیمارستان هست؟

سایر عوامل استرسزای دیگر مثل مشکلات خانوادگی و مالی است ( .)9پژوهشهایی

دیگر اینکه ،با توجه به اینکه کارکنان بخشهای درمانی بیمارستان در قیاس با

در این رابطه ،نشان دادهاند که فشارخون بالا در مشاغل پراسترس ،از مشاغل کم

کارکنان بخشهای اداری و خدمات ،موقعیتهای استرسزای شغلی متفاوتی را تجربه

استرس رایجتر است ( .)9مطالعات مقطعی و طولی نیز نشان میدهند که مشاغل

میکنند ،آیا ازنظر میزان استرس شغلی باهم تفاوت معناداری دارند؟ اگرچه باید عنوان

پراسترس با افزایش خطر بیماری کرونری قلب ارتباط دارند ( .)10از دیگر بیماریهایی

نمود که امروزه توصیه میشود در بررسی سلامت باید هم متغیرهای مربوط به محیط

که ممکن است نتیجۀ استرسهای مداوم شغلی باشند میتوان به انواع حساسیتها و

کار یا عوامل سازمانی و هم متغیرهای بیرون از محیط کار ازجمله تفاوتهای فردی

بیماریهای پوستی ،اختلال در خواب ،ناراحتیهای تنفسی ،سردرد ،درد پشت شانهها

در نظر گرفته شود (.)20

و گردن ،فشارخون بالا و کلسترول بالا اشاره کرد ( .)11جاشی نیز در بررسی رابطۀ بین

مواد و روشها

سلامت روان و رضایت شغلی در میان کارکنان ،نشان داد که استرس شغلی کارکنان

این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است که به روش مقطعی طی زمستان

بهطور منفی ارتباط معناداری با رضایت شغلی و سلامت جسمانی و روانی آنان دارد

 1396انجامگرفته است .جامعۀ آماری شامل همه کارکنان بیمارستان شهید رجایی

(.)12
فیزیکی و همچنین افزایش علاقهمندی به کار ،میتوان سطح رضایت شغلی و سلامت

( .)21بهمنظور انتخاب نمونه ،فهرست کارکنان بیمارستان را آماده و بر پایۀ جدول

کارکنان را افزایش داد ( .)13مواجهه با استرس در برخی از محیطهای شغلی اهمیت

اعداد تصادفی ،نمونههای موردبررسی از میان کارکنان بیمارستان انتخاب گردیدند.

بیشتری دارد .ازجمله این محیطها میتوان به مشاغل در پیوند با مسائل درمانی اشاره

دادههای بهدستآمده از طریق نرمافزار آماری  SPSS 22و از روشهای آمار

کرد .نتایج یک پژوهش نشان داد پزشکان و پرستارانی که زمان بیشتری را در ارتباط

توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و )...و استنباطی (همبستگی ،رگرسیون سلسهمراتبی

مستقیم با بیماران سپری میکنند ،استرس بیشتری را تجربه میکنند ( .)14ولی حتی

و آزمون تی برای گروههای مستقل) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .اندازۀ نمونه برابر

مشاغلی که با بیماری و مرگ افراد سروکار ندارند نیز میتوانند استرسآور باشند؛ در

با  100نفر بود 50 ،نفر گروه نمونه از میان کارکنان درمانی ( 45پرستار و  5بهیار) و

اینگونه مشاغل عواملی همانند ارتباط با همکاران و سرپرستان ،کمبود منابع حمایتی

 50نفر دیگر از میان کارکنان غیر درمانی (کارکنان بخشهای اداری و خدمات)

لازم و محیط فیزیکی نامطلوب منبع تنش محسوب میشوند (.)15

انتخاب شدند 42 .نفر از شرکتکنندگان در پژوهش زن و  59نفر مرد بودند.

در پژوهشی که به بررسی رابطه متغیرهای سازمانی و استرس شغلی به شیوۀ فرا

آزمودنیهای دو گروه ،ازنظر محدودۀ سنی و تحصیلی با یکدیگر همتاسازی شده

تحلیل صورت گرفت ،عنوان شد که میزان شیوع استرس شغلی در ایران بین  23تا

بودند .تمامی آزمودنیها بهصورت قراردادی با بیمارستان همکاری داشتند و دارای

 50درصد است؛ در این پژوهش مشخص شد که بیشتر مطالعات انجامگرفته در زمینۀ

سابقۀ کاری هشت تا یازده سال بودند .تنها معیار خروج شرکتکنندگان از پژوهش

استرس شغلی در ایران ،در مشاغل آموزشی و پزشکی انجام شده است و نتیجۀ نهایی

عدم تکمیل پرسشنامهها توسط آنها در نظر گرفته شد.

این پژوهش ،نشان داد که در برخی متغیرها میزان اندازۀ اثر زیاد بود ( .)16در پژوهشی

پژوهشهایی که به بررسی رابطه استرس شغلی و سلامتی جسم و روان

که به مقایسۀ سطح سلامت روانی کارکنان بخش درمانی با کارکنان بخش غیر درمانی

پرداختهاند ،با برخی ایرادهای روششناختی روبهرو بودهاند ،یکی از این ایرادها،

در شهر همدان پرداخته شد 41/6 ،درصد کارکنان درمانی و  49درصد کارکنان غیر

سوگیری در افشای احوال شخصی در پرسشنامهها است .این پدیده که بیشتر به دلیل
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با کاهش ابعاد گوناگون استرس شغلی مانند بهبود روابط بین فردی و شرایط

اصفهان بود .اندازۀ نمونه با استفاده از نوشتار کرسی و مورگان ( )1906به دست آمد

General Health Components and Occupation Type as Predictors of Occupational Stress
Shahidi et al.

نبود اعتماد کامل در محرمانه ماندن دادهها و در پی آن نگرانی از به خطر افتادن

و استرس شغلی ،همبستگی این متغیرها محاسبه گردید .این نتایج در جدول 1

جایگاه شغلی صورت میگیرد ،منجر میشود تا برخی از شرکتکنندهها ،گزارش

نشان داده شده است.

مطلوبتری از خود در پاسخ به پرسشنامهها نشان دهند و بدین ترتیب دادهها
بیشتر ،کوشش شد تا کمترین میزان اطلاعات شناسایی از شرکتکنندگان گرفته شود

شماره

دستخوش تحریف شوند .در این پژوهش برای جلوگیری از این پدیده و اعتمادسازی

پژوهشگران ،هیچ فرد دیگری به این اطلاعات دسترسی نخواهد داشت ،همچنین در
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و به آزمودنیها اطمینان داده شد که اطلاعات آنان کاملاً محرمانه بوده و بهغیراز
راستای رعایت اصول اخلاقی ،موضوع پژوهش بهطور کامل به آگاهی آزمودنیها رسید
و عنوان شد که همکاری در پژوهش اختیاری است و در هر مرحله از پژوهش که
تمایلی به ادامه حضور در پژوهش نداشته باشند ،میتوانند از ادامه مشارکت خودداری
کنند.
جهت گردآوری دادهها در این پژوهش ،از پرسشنامۀ استرس شغلی اسیپو و
پرسشنامۀ سلامت عمومی استفاده شد.
پرسشنامۀ استرس شغلی اسیپو نخستین بار در سال  1990توسط اسیپو و
همکاران او مورداستفاده قرار گرفت ،پایایی این ابزار به شیوۀ آزمون مجدد با آلفای
کرونباخ  %99مورد تأیید قرار گرفت .این ابزار در پژوهشهای فراوانی در رابطه با

شغل و استرش 2شغلی 6
عمومی ،نوع 4
متغیرهاهمبستگی7چهار مؤلفۀ2سلامت 9
جدول .7

0122

*0135

*0139

1
*-0129

1

بررسی استرس شغلی در داخل و خارج کشور مورداستفاده قرارگرفته و روایی و پایایی
آن موردقبول واقعشده است ( 22،23و  .)24در این پژوهش پایایی پرسشنامۀ استرس

با توجه به جدول  ،1رابطههای معنیداری در سطح  0101در میان اضطراب و

شغلی اسیپو  0/92بود .پرسشنامۀ یادشده شامل  60پرسش است و شش گسترۀ

افسردگی ( ،)r =0141سلامت جسمانی و اضطراب ( ،)r =0169نوع شغل و اضطراب

استرس شغلی را مورد ارزیابی قرار میدهد؛ این شش گستره ،بار کاری بیشازحد،

( ،)r =-0130استرس شغلی و اضطراب ( ،)r =0135استرس شغلی و سلامت جسمانی

بیکفایتی نقش ،دوگانگی یا ابهام نقش ،محدودۀ نقش ،مسئولیت یا پاسخگویی نقش

( )r =0139و استرس شغلی و نوع شغل ( )r =-0129وجود داشت.

و محیط فیزیکی هستند .ابعاد ششگانۀ یادشده هرکدام به ترتیب توسط  10پرسش

برای پیشبینی استرس شغلی از روی مؤلفه های سلامت عمومی و نوع شغل ،از

مورد ارزیابی قرار میگیرد .همگی پرسشها بر پایۀ مقیاس امتیازدهی پنجدرجهای

رگرسیون سلسهمراتبی استفاده شد .نتایج این تحلیل در جدول  2آورده شده است .در
این جدول از شاخص تغییرات مجذور همبستگی چندگانه ( )ΔR2برای بررسی میزان

لیکرت طراحی شدهاند.

تغییرات تبیین شده کل متغیرها و از مجذور همبستگیهای شبه جزئی ( )sr2برای

پرسشنامۀ سلامت عمومی ،از شناختهشدهترین ابزارهای غربالگری در

بررسی میزان تغییر هر متغیر استفاده شد.

روانشناسی بهمنظور بررسی اختلالات روانی غیر سایکوتیک در جمعیت عمومی است
و توسط گلدبرگ و هیلر در سال  1909طراحی شده است و توانایی اندازهگیری
گسترههای گوناگون سلامت را دارد .فرم  29سؤالی پرسشنامه شامل چهار مؤلفه فرعی

پیشبین
گام و
مراتبی
متغیرنتایج
جدول .2
رگرسیون سلسله ΔR2

است و هر مؤلفه  0پرسش دارد .مؤلفههای مذکور عبارت از :مؤلفۀ سلامت جسمانی،
میباشد .نمرهگذاری بر پایۀ مقیاس لیکرت از صفر تا سه انجام میشود .در هر مؤلفه

نوع شغل

از نمره  6و درمجموع از نمره  22به بالا بیانگر علائم مرضی است .گلدبرگ و ویلیامز

گام دوم

 0109شغل
نوع
*-0129

-0129

0121

پایایی این آزمون را در حدود  0/90اعلام کردهاند ( .)25اعتبار این پرسشنامه در

افسردگی

0104

0103

پژوهشهای گوناگون ازجمله پژوهشهای پالاهنگ ( )26و حسینی ( )20موردبررسی

اختلال کارکرد اجتماعی

0100

0100

قرارگرفته که به ترتیب  %91و  %99بوده است .مقادیر آلفای کرونباخ نیز ،برای

اضطراب

0106

0104

*-0121

-0119

مؤلفههای وضعیت سلامت جسمی  ،0/94اضطراب  ،0/95کارکرد اجتماعی ،0/09

سلامت جسمانی

افسردگی  0/91و وضعیت سلامت عمومی  0/91بهدستآمده که بیانگر ثبات درونی
قابلقبول این پرسشنامه است ( .)26در این پژوهش پایایی کلی پرسشنامه سلامت

با توجه به جدول  ،2نوع شغل  9درصد از تغییرات در استرس شغلی را پیشبینی

عمومی  0/61بود.

میکند و تأثیر نوع شغل بر استرس شغلی ( )-0129منفی و در سطح  0105معنیدار

یافتهها

است .علاوه بر این ،چهار مؤلفۀ سلامت (افسردگی ،اختلال کارکرد اجتماعی،

برای بررسی ارتباط میان چهار مؤلفۀ سلامت عمومی (افسردگی ،اختلال
کارکرد اجتماعی ،اضطراب ،سلامت جسمانی) ،نوع شغل (درمانی و غیر درمانی)
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مؤلفل علائم اضطرابی و اختلال خواب ،مؤلفۀ کارکرد اجتماعی و مؤلفۀ علائم افسردگی

گام اول

استرس شغلیΒاز

2
 srو
سلامت
مؤلفههای

مؤلفههای سلامت عمومی و نوع شغل به عنوان پیشبینهای استرس شغلی؛ شهیدی و همکاران

اضطراب ،سلامت جسمانی) درمجموع  21تغییرات در استرس شغلی را پیشبینی

(درمانی و غیر درمانی) بیشتر تحت تأثیر استرس شغلی قرار میگیرند ،آزمون تی برای

میکنند .از میان این چهار مؤلفه ،اختلال در سلامت جسمانی پیشبینی کنندۀ استرس

گروههای مستقل در میان دو گروه کارکنان درمانی و غیر درمانی انجام شد که یافته
آن به شرح زیر است.

شغلی بود که میزان آن ( )-0121منفی است.برای آشکار نمودن اینکه کدام گروه شغلی

جدول  .9نتایج آزمون تی جهت مقایسه میانگین کارکنان درمانی و غیر درمانی در استرس شغلی

متغیر

نوع شغل

خطای معیار

گروه

میانگین

انحراف معیار

درمانی

112142

10156

2149

غیردرمانی

101124

10101

2143

میانگین

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

3121

90

01002

با توجه به جدول  ،3تفاوت معنیداری ( )p =01002در سطح  0105در میان دو
گروه وجود دارد و میانگین استرس شغلی گروه کارکنان درمانی ( )x =112142از
میانگین گروه کارکنان غیر درمانی ( )x =101124بالاتر است؛ بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که کارکنان بخشهای درمانی استرس شغلی بالاتری را تجربه میکنند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی نحوۀ تأثیرگذاری استرس شغلی بر مؤلفههای
سلامت عمومی در کارکنان درمانی و غیر درمانی بیمارستان شهید رجایی اصفهان
انجام شد و همانگونه که پیش تر عنوان شد ،نتایج روش رگرسیون سلسله مراتبی
نشان داد که از میان مؤلفههای سلامت عمومی ،اختلال در مؤلفۀ سلامت جسمانی
پیشبینی کنندۀ استرس شغلی بود .جایگاه پراهمیت نیروی انسانی در سازمانها
ایجاب میکند که دربارۀ آثار زیانبار استرس شغلی ،پژوهشهایی صورت پذیرد تا از
این رهگذر ،نهتنها سازمانها بهتر به اهداف خود دست یابند بلکه کارکنان نیز بهعنوان
افرادی کارآمد در انجام وظایف شغلی خود در کانون توجه قرار گیرند.
در پرسشنامۀ سلامت عمومی ،سؤالات مربوط به مؤلفۀ سلامت جسمانی در ارتباط
با بررسی ادراک سلامتی یا بیماری ،احساس نیاز به داروهای تقویتی ،میزان تجربه
سردرد مزمن و احساس سنگینی در سر ،میزان توان کافی و چگونگی تغییر دمای بدن
است .در بخش مقدمه اشاره شد که پژوهشهای فراوانی پیرامون تأثیر استرس بر
بروز بیماریها و در کل سلامت جسمانی انجام گرفته است ( 9،10،11 ،3 ،2و  .)12در
پژوهش کوپر و همکاران ( )29نیز رابطۀ میان عوامل استرسزا ،رضایت شغلی و
سلامت جسمی  /روانتنی تأییدشده است ،بهعبارتدیگر ،عوامل استرسزای شغلی
تأثیر مستقیمی بر سلامت جسمی دارند .نیکسون و همکاران ( )29نیز رابطۀ میان انواع
عوامل استرسزای شغلی و شکایات جسمانی (کمردرد ،سردرد ،فشار چشم ،اختلالات
خواب ،سر گیجِ ،خستگی ،از دست دادن اشتها و مشکلات گوارشی) را بررسی کردند.
هفت عامل استرسزایی که در این پژوهش بررسی شدند (تعارض بین فردی ،عدم
کنترل ،محدودیت های سازمانی ،ابهام نقش ،اختلاف نقش ،ساعات کار و حجم کار)
رابطۀ آماری قابلملاحظهای با علائم جسمانی داشتند .در پژوهش حسینی و همکاران
( )20نیز مشخص شد که بین استرس شغلی و سلامت عمومی آزمودنیهای پژوهش،
ارتباط معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش حاجلو ( )30نیز نشان داد که بین استرس
شغلی و کیفیت زندگی آزمودنیها رابطۀ معنیدار منفی و بین استرس شغلی و
فرسودگی آنان رابطۀ معنی دار مثبتی وجود دارد .پالمر و وایبراو ( )31نیز در پژوهش
خود عنوان کردند که در میان بیماریهای مرتبط با شغل ،پس از بیماریهای اسکلتی-
عضلانی ،بیماریهای مرتبط با استرس شغلی بیشترین میزان شیوع را دارند .به همین
صورت ،یافتۀ نخست این پژوهش نیز همسو با تحقیقات یادشده این مورد را تأیید
کرد.
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درباره این موضوع که چگونه استرس سبب بیماری شود به مواردی همچون
افزایش رفتارهای پرخطر مانند مصرف سیگار و الکل ،تغییر در الگوهای تغذیه و خواب
و کاهش انجام ورزش در اثر استرس میتوان اشاره کرد ،همچنین استرس سبب
تغییراتی در فعالیت سیستم سمپاتیک (مانند ضربان قلب ،تعریق ،فشارخون) از طریق
تولید کاتهکولامینها و در فعالیت محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – قشر فوقکلیه ،از
طریق تولید کورتیزول میشود .این تغییرات میتوانند بهطور مستقیم بر سلامت و
شروع بیماری تأثیر بگذارند .کاتهکولامینها همچنین بر طیفی از بافتهای بدن تأثیر
گذاشته و میتوانند منجر به تغییراتی در عملکرد سیستم ایمنی شوند (.)1
یافتۀ دوم پژوهش این بود که کارکنان بخشهای درمانی که بهطور عمده از
پرستاران شاغل در بیمارستان بودند ،در قیاس با کارکنان بخشهای غیر درمانی
(اداری و خدمات) ،میزان استرس شغلی بیشتری را تجربه میکنند ،این یافته با نتایج
پژوهش اورنگی و همکاران ( ،)19صادقی و همکاران ( )32و صابریان و همکاران
( )33همخوانی دارد ولی با پژوهش کیوهئی و پروین ( )10همسو نیست .پژوهشهای
بسیار دیگری نیز در داخل و خارج از کشور به موضوع استرس شغلی کارکنان درمانی
و بهویژه پرستاران پرداختهاند که در اینجا یافتههای شماری از آنها بازگو میشوند.
در پژوهش حسینی و همکاران ( )20مشخص شد  50/4درصد پرستاران دچار استرس
متوسط یا بالا هستند .در پژوهش شهرکی واحد و همکاران ( )34روشن شد که 50/0
درصد پرستاران موردبررسی ،میزان استرس شغلی شدیدی را تجربه میکنند .نتیجۀ
نهایی پژوهش ضیغمی و اصغر زاده ( )35نیز این بود که استرس شغلی در پرستاران
موردپژوهش اثر منفی بر فرسودگی شغلی آنان دارد .روتلج و همکاران نیز عنوان
کردهاند پرستاران به دلیل ماهیت حرفهای حساسی که دارند بهطور مداوم در معرض
استرس قرار دارند ( .)14وانگ و همکاران ،بالاترین منابع استرس پرستاران را حجم
کاری زیاد ،کمبود حمایتهای مناسب ،آمادگی ناکافی و تعارض با دیگر پرستاران و
پزشکان معرفی نمودند ( )36و سرانجام ،در پژوهشی که بر روی  5956پرستار ژاپنی
انجام گرفت ،آشکار شد که  56درصد آنها به دلیل شرایط شغلی خود دچار فرسودگی
بالایی شدهاند ( .)30ازجمله موارد تنشزای شغل پرستاری شرایط کار در نوبت شب
است .کار در نوبتهای کاری شبانه ،الگوی خواب افراد را دستخوش تغییر میکند،
پرستارانی که در نوبت کاری شبکار میکنند ،ناچار خواهند بود که در ساعات روز
بخوابند که اغلب امکان خواب باکیفیت کمتر وجود دارد؛ بنابراین با توجه به یافتههای
پیشین و نتایج پژوهش حاضر به نظر منطقی میرسد که کارکنان بخشهای درمانی
در قیاس با کارکنان بخش های اداری و خدمات ،به دلیل شرایط ویژۀ شغلی و
مسئولیتهای حرفهای ،میزان استرس شغلی بیشتری را تجربه کنند.
اگرچه برخی عوامل استرسزا بهویژه عوامل سازمانی در کارکنان بخشهای
درمانی غیرقابلاجتناب است ،بااینحال میتوان تمهیداتی جهت بهبود شرایط محیط
کار ،بکار گرفت .ارزیابی عوامل استرسزای بیمارستانها و بهبود شرایط فیزیکی آن،
ساماندهی حجم کاری بر اساس منابع فردی و محیطی موجود ،ارائۀ تعریف روشنی از
انتظارات شغلی و آگاهیرسانی مناسب آن به کارکنان ،بهکارگیری رویکرد گروهی در

General Health Components and Occupation Type as Predictors of Occupational Stress
Shahidi et al.

محیط طبیعی و با بهکارگیری ابزارهای خود گزارشی به پژوهشگر اجازه میدهد
تا استرس واقعی و ادراکشدۀ افراد را بررسی کند ولی در قیاس با محیط آزمایشگاهی،
متغیرهای کنترل نشدۀ زیادی وجود دارند و این پژوهش باوجود همتاسازی آزمودنیها
در برخی متغیرها ،امکان کنترل کامل را نداشت .همچنین با آگاهی از چند علیتی
بودن متغیرهای رفتاری ،پیشنهاد میشود متغیرهای روانشناختی دیگری
همانند خودکارآمدی و فرسودگی شغلی وارد الگوی پژوهش حاضر شده و از راه
تحلیلهای چند متغیره مانند تحلیل مسیر ،به آگاهی فراگیرتری در زمینۀ چالشهای
شغلی دست یابیم.

دستیابی به اهداف و ارزشیابی نتایج پایانی کار ،ایجاد فرصتهایی در راستای مشارکت
کارکنان در اتخاذ تصمیمات ،برپایی نشستهای منظم گروهی بین مدیریت و کارکنان
جهت شناسایی منابع استرس در سازمان ،برنامهریزی برای انجام جلسات آموزش
گروهی شیوههای مقابله با تنیدگی و افزایش توانمندیهای تخصصی ،راهاندازی
جلسات مشاوره و رواندرمانی در جهت بهبود سلامت روانی کارکنان ،ایجاد
فرصتهایی در راستای ارتقای شغلی ،واگذاری مرخصی بهجای سایر پاداشها ،ایجاد
محدودیت در ساعات اضافهکاری ،فراهم کردن امکانات ورزشی و تفریحی برای
کارکنان ،جریمۀ عدم استفاده از مرخصی سالیانه ،ازجمله راهکارهای مناسب پیشنهادی
در جهت کاهش سطح استرس شغلی و پیامدهای ناشی از آن برای شاغلین در
بیمارستان است .نتایج این پژوهش میتواند بهعنوان یک منبع اطلاعاتی در جهت
برنامهریزی متصدیان فعالیتهای سلامت ،مورد بهرهگیری قرار گیرد .همچنین این
پژوهش میتواند بستری برای انجام پژوهشهایی در رابطه با اثربخشی مداخلات
کاهش استرس شغلی و افزایش سلامت عمومی باشد.

سپاسگزاری
بدین وسیله پژوهشگران لازم میدانند مراتب قدردانی خود را از تمامی
شرکتکنندگان این پژوهش اعلام دارند.

این پژوهش محدودیتهایی داشت که از جملۀ آنها این بود که ریشهیابی دقیق
مشکلات جسمانی دشوار است ،زیرا باوجودی که سطح بالای استرس شغلی با
برخی بیماریهای جسمانی همراه است ،ولی بهدشواری میتوان دریافت که
این ناخوشیها تا چه اندازه صرفاً از عوارض استرس شغلی و چه اندازه نتیجۀ
دیگر جنبههای زندگی هستند .مورد دیگر اینکه اگرچه انجام پژوهش در

تعارض منافع
در این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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Abstract
Background and Objective: Occupational stress, as a factor that has
harmful effects on productivity, quality of work and health of employees
has been the focus of attention. Therefore, the present study was aimed to
examine the effect of occupational stress on the general health components
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of therapeutic and non-therapeutic staff working in a hospital.
Methods: This research was a descriptive-analytic study which was

conducted in a cross-sectional method during winter 2018. The statistical
population included all employees of Shahid Rajaee Specialized Hospital
in Isfahan. The sample included 100 staff who were randomly selected
from among all staff. 50 staff were selected from among therapeutic staff
and 50 others from non-therapeutic staff. To collect data, the Occupational
Stress Questionnaire and General Health Questionnaire were used. Data
were analyzed through descriptive statistics (mean, standard deviation) and
inferential statistics (correlation, hierarchical regression and independent
samples t-test).
Results: The results indicated that among the four components of general
health, only increase in physical problems predicted the occupational

stress; moreover, it was found that the staff of the therapeutic sectors,
[ Downloaded from crms.mubabol.ac.ir on 2022-08-18 ]

compared with the non-therapeutic sectors, experienced a higher degree of
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occupational stress.
Conclusion: With regards to the negative effects of occupational stress on
the employees’ physical health, although some stressors, especially
organizational factors, are unavoidable for the staff of the therapeutic
sectors, measures can be taken to improve the work environment.

Keywords: Occupational stress,
General health, therapeutic staff,
non-therapeutic staff
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