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ABSTRACT 
 

Background & objectives: Psychological factors have a significant impact on development of 

disruptions as well as work-related accidents. Improving mental conditions and paying 

attention to these factors can increase the health of employees. The aim of this study was to 

investigate the role of occupational stress and mental workload on job performance of 

hospital personnel. 
Methods: The study population was the personnel of educational hospitals in Larestan (Lar, 

Khonj and Ewaz), among them 289 people were selected from all occupational units based on 

the census method. The instruments used in this study were demographic characteristics 

questionnaire, OSIPOW Questionnaire, NASA-TLX and Paterson's Job Performance 

Questionnaire. For analyzing the data in SPSS-21 software, the Pearson correlation 

coefficient, Independent T-test and ANOVA were used. 
Results: The average age of participants was 34.16±8.52. The results of the study showed that 

the average total score of mental workload and occupational stress were 63.28±18.01 and 

151.45±25.96, respectively. Also, the frequency distribution of stress level and job 

performance in most personnel showed that they were at the normal and medium levels. 

There was a significant relationship between job type and income with total score of mental 

workloads (p<0.05). Pearson correlation coefficient showed a significant relationship between 

performance and job stress (p<0.05). In the study of the relationship between job stress and 

demographic variables, a significant relationship was found between gender variables and job 

stress (p<0.05). The correlation coefficient of job performance with job stress in hospital staff 

showed that there was a significant inverse relationship between these two variables, so that, 

with increasing job stress, job performance decreased. 
Conclusion: The results of the research showed that the mental workload of nurses is high 

compared to the other occupations and when the job stress increases, the personnel 

performance decreases. 
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بر عملکرد  هاترس شغلی و فشار کاری و تاثیر آنبررسی رابطه بین اس  

 های آموزشی دانشکده علوم پزشکی الرستانتانشغلی پرسنل بیمارس
 

 5، سهیال پشنگ پور4، عدنان احمدی آزاد* 3، مرضیه هنربخش2، کبری حسین پور1بهرام کوهنورد
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 قدمهم

بیمارستان یک سیستم پزشکی است کهه بها اسهتفاده از    

نی، بهداشههتی، آموزشههی و امکانههات تشخیصههی، درمهها 

منظهور بهبهود بیمهاران سهرپایی و بسهتری      تحقیقی به

توجهه بهه اهمیهت روزافهزون      بوجود آمده اسهت. بها  

انسانی و توجه مدیران به این عامل از یک سهو   نیروی

 چکیده

 بهبود دارند که کار از ناشی حوادث همچنین و اختالالت آمدن وجود به در توجهی قابل تاثیر روانی عوامل زمینه و هدف:

 نقش این مطالعه با هدف بررسی .گردد کارکنان سالمت سطح افزایش موجب تواندمی عوامل این به توجه و روانی شرایط

 بیمارستان انجام شد. پرسنل شغلی عملکرد بر ذهنی کاری بار و شغلی استرس

اسهاس   )الر، خنج و اوز( بودنهد کهه بهر    های آموزشی شهرستان الرستانمعه مورد مطالعه پرسنل بیمارستانجا :کارروش 

نفر از پرسنل این بیمارستان از تمامی واحدهای شغلی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این  249وش سرشماری، ر

-NASA) ناسها  کهار  ذهنهی  بهار  شهاخص  ،OSIPOW شغلی استرس پرسشنامه دموگرافیک، مطالعه، پرسشنامه مشخصات

TLX )شغلی عملکرد پرسشنامه و Paterson همبستگی ضریب  های آماریحلیل اطالعات از آزمونتجزیه و ت بودند. جهت

    استفاده شد. SPSS-21با استفاده از نرم افزار ANOVAو آزمون تی مستقل  ،پیرسون

ی ذهنی و بار کاربود. مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره کل  91/98±52/4 کنندگان شرکت سنی میانگین یافته ها:

می باشد. همچنین توزیع فراوانی سطح استرس و عملکهرد  85/959±91/25و  24/19±19/94استرس شغلی افراد بترتیب 

بهار  شغلی در اکثر پرسنل نشان داد که در سطح طبیعی و متوسط قرار دارند. بین نوع شغل و میزان درآمد با نمهره کهل   

 ارتبهاط  دموگرافیک متغیرهای با شغلی استرس بین ارتباط بررسی (. در>15/1p) ی ذهنی ارتباط معنی داری دیده شدکار

 در شهغلی  اسهترس  با شغلی عملکرد همبستگی ضریب .(>15/1p) شد دیده شغلی استرس با جنسیت متغیر بین داری معنی

 اسهترس  افزایش با بطوریکه دارد، وجود داری معنی و معکوس همبستگی متغیر دو این بین که داد نشان بیمارستان پرسنل

 کند. می یداپ کاهش شغلی عملکرد شغلی،

باشهههد و بها   باال می مشاغل سایر به نسبت پرستاری شغل در ذهنههی بار کارکه  داد نشههان پژوهههش نتایج نتیجه گیری:

 کند. کرد شغلی پرسنل نیز کاهش پیدا میافزایش استرس شغلی، عمل

 کاری، عملکرد شغلی، بیمارستان، الرستان استرس شغلی، فشارواژهای کلیدی: 
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وری در و بهههره و نههامطلوب بههودن وضههعیت کههار   

ها از سوی دیگهر، بایهد عوامهل بسهیاری در     بیمارستان

نظر گرفته شود تا کارکنان بتوانند وظایف خهود را بهه   

هههر سههازمان بههرای  (.9) طههور مطلههوب انجههام دهنههد

نیاز دارد کهه  دستیابی به اهداف خود به منابع مختلفی 

 از جمله این منابع نیروی انسانی شاغل در آن سهازمان 

رو دارای انگیهزه، رضهایت و   باشد، چنانچهه ایهن نیه   می

مناسب باشند تمام توان، استعداد و مهارت خود  روحیه

. (2) جهت پیشرفت سازمان به کار خواهد گرفت را در

کننده استرس در افهراد، شهغل   مهم ایجادیکی از منابع 

کار، یکی از منابع بسیار مههم بهرای    .(9) باشدمی هاآن

ی اجتمهاعی  هها تامین نیازهای زندگی و احراز موقعیت

تواند به نارضایتی شغلی و ایجهاد  می عین حال است در

عوامل روانی (. 8) جسمی و روانی منجر شود مشکالت

محههیط کههار و اسههترس شههغلی در همههه مشههاغل بههه  

فهاوت وجهود دارنهد و    ی گوناگون با درجات متهاشکل

ی هاکارکنان حرفه(. 5) اختصاص به شغل خاصی ندارند

پزشههکی بههه دلیههل برعهههده داشههتن مسههئولیت تههامین 

مهههان بیمهههاران در معهههر  عوامهههل  سهههالمت و در

بهر اسهاس تعریهف    (. 1) زیادی قرار دارند یزااسترس

NIOSH شود کهه  می استرس شغلی فرد زمانی دچار

ی هاو خواسته ها، قابلیتهاییبین نیازهای شغلی با توانا

 ملهی  انجمهن (. 2) وی هماهنگی وجود نداشهته باشهد  

 81 راس در را پرستاری متحده، ایاالت یاهحرف ایمنی

(. 4) اسههت کههرده معرفههی بههاال اسههترس بهها حرفههه

تواند منجر به خطاههای انسهانی   می ی شغلیهااسترس

 درصد حوادث شهغلی اسهت   41علت حدود که  شوند

دهنهد کهه محهیط شهغلی و     مهی  نشهان  هاشپژوه .(9)

بیمهاری   تواند باعث ایجاد یا تسهریع می استرس شغلی

اسهاس   از طرفی بر (.91،99) روانی در کارکنان شوند

مطالعات انجام شده، رابطه معینی بین استرس شغلی و 

-ی قلبهی هها ی بیماری جسهمانی مثهل بیمهاری   هانشانه

لی ی شهغ هها استرس .(92) عروقی مشخص شده است

تواند می عالوه بر تهدید سالمت جسمی و روانی افراد،

را مختهل   هاوری سازمانی آنکارکرد اجتماعی و بهره

ای کههه توسههط فههدایی اقههدم و . در مطالعههه(99) کننههد

همکههاران بهها هههدف بررسههی ارتبههاط کیفیههت خههواب و 

ی مختلهف کهاری   هااسترس شغلی پرستاران در شیفت

ته بهههه دانشهههگاه ی وابسهههههههاشهههاغل در بیمارسهههتان

پزشکی شاهرود انجام شد مشهخص گردیهد کهه    علوم

داری با میانگین زمون همبستگی پیرسون ارتباط معنیآ

. در (98) نمره کل کیفیت خواب و استرس شغلی دارد

ای که توسط محمدی و همکهاران انجهام شهد،    مطالعه

شههیوع کلههی اسههترس شههغلی در پرسههتاران شههاغل در 

درصههد بههه دسههت آمههد.   11هههای ایههران بیمارسههتان

زنجهان و   بیشترین شیوع استرس شغلی در پرسهتاران 

درصد و کمترین شهیوع اسهترس شهغلی     8/92زابل با 

 .(95) درصد به دست آمد 2/8در پرستاران کاشان با 

ی کلهی مهورد انتظهار    هها عملکرد شغلی عنهوان ارزش 

ی مجزای رفتاری تعریف شده اسهت  هاسازمان از تکه

 یک دوره مشخص از زمان انجهام  که یک فرد در طول

. فاکتورههههایی کهههه عملکهههرد را در (91) دههههدمهههی

)ههوش،   ی داخلهی هها کننده: تعدیلگیرند شاملمیبر

 آگاهی، احساس، شخصیت( و خارجی )خستگی، استرس(

ی هها باشد که هر کدام از این عوامل از طریه  راه می

 .(92) توانند بر عملکرد افراد تاثیر بگذارندمی مختلف

روانشناسههان عملکههرد شههغلی را محصههول رفتارهههای   

هها و نیازهها، در   داننهد و معتقدنهد انگیهزه   انسانی مهی 

عملکرد افهراد و در نهایهت رشهد و توسهعه اقتصهادی      

فشار روانی شهغلی ابعهاد متفهاوتی را     .(94) تأثیر دارند

 گیرد که عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی،می در بر

)کهم بهاری(،    کفهایتی نقشهی، بهی   گرانباری ارگونومیک،

ناسازگاری نقش، ابهام نقش، روابط با مافوق، روابط بها  

 همکار، نوبت کهاری، از جملهه ایهن مهوارد بهه حسهاب      

  .(99) آیندمی

از دیدگاه علم ارگونومی عدم تناسب میان بهار کهاری   

ترین وی مهم یهاو ظرفیت هاوارده بر فرد با توانایی

باشد. نتایج می حوادث شغلیعامل در بروز صدمات و 

 یهها مطالعات گابا که بر روی بار ذهنی پرسنل بخهش 

مختلف بیمارسهتان انجهام داد، نشهان داد کهه پرسهنل      
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مراقبهت ویهژه، هوشهبری و اورژانهس در      یهها بخش

معر  باالترین فشار ذهنی قهرار داشهتند و همچنهین    

مشههخص شههد کههه بههین تعههداد خطاهههای انسههانی ایههن 

ذهنی پرسهنل ارتبهاط مسهتقیمی وجهود     با بار  هابخش

 بر اساس گزارش موسسه پزشهکی آمریکها   .(21) دارد

(IOM) نفهر در   94111نفر تا  88111، هر ساله حدود

بار ذهنهی   آمریکا بر اثر اشتباهات پزشکی که در نتیجه

ی مختلهف  هها و فیزیکی کار وارده بهر شهاغلین بخهش   

 آیههد، جههان خههود را از دسههتمههی درمههانی بههه وجههود

عملکرد افراد تحت تاثیر بار ذهنی کهار   .(29) دهندیم

گیرند به طوری که اگر بار کاری ذهنی بیشتر می قرار

یابهد و  مهی  یا کمتر از حد باشد، عملکرد فهرد کهاهش  

وری کل سیسهتم تاثیرگهذار   تدریج نیز بر روی بهرهبه

. در مطالعه ای که توسهط جهودکی و   (22) خواهد بود

ی ذهنی، خستگی بار کاری نقش همکاران با هدف بررس

عضهالنی   -و کیفیت خهواب در ایجهاد اخهتالالت اسهکلتی    

شد، نتایج تحلیل همبستگی نشان دادند کهه بهین    انجام

عضهالنی   -کار ذهنی و خستگی بها اخهتالالت اسهکلتی    بار

 .(29) رابطه معناداری وجود دارد

بهار   با توجه به مطالبی کهه دربهاره اسهترس شهغلی و    

تههه شههد و همچنههین اثههری کههه بههر روی ذهنههی کارگف

عملکرد و سالمت جسمی و روانی افهراد بهه خصهوص    

نظر گهرفتن ایهن    گذارد و با درمی پرسنل بیمارستانی

ی های در این زمینه در بخشمشابه عهکه تاکنون مطال

تها ایهن    ندبهرآن شهد  محققین اوز و الر انجام نگرفته، 

غلی و استرس شه مطالعه را با هدف بررسی رابطه بین 

بهر عملکهرد شهغلی پرسهنل      هها نآفشار کهاری و تهاثیر   

 دهند.بیمارستان انجام 
 

 روش کار

تحلیلهی از نهوع    -این مطالعه یهک پهژوهش توصهیفی    

ی الر، خههنج و اوز هههاکههه در بیمارسههتان بههود مقطعههی

انجهام گرفهت. جامعهه     9992)استان فهارس( در سهال   

نفهههر از پرسهههنل   249آمهههاری پهههژوهش شهههامل   

ی آموزشهی علهوم پزشهکی الرسهتان در     هها بیمارستان

و بهه روش سرشهماری بهود. در ایههن     هها تمهام بخهش  

از پرسشهههنامه  ههههاآوری دادهههههت جمههع مطالعههه ج 

خصوصههیات دموگرافیههک، پرسشههنامه اسههترس شههغلی 

OSIPOWا هههههنی کهههار ناسهار ذهههههاخص بههههههههه، ش

(NASA-TLX   و پرسشههههنامه عملکههههرد شههههغلی )

Paterson    ه تشهریح آنهها  استفاده شد کهه در ذیهل به 

 شود.پرداخته می

  پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک

شامل مواردی همچهون سهن، جهنس، وضهعیت تاههل،      

تحصیالت، نوع حرفه، میزان درآمد، مجمهوع سهاعات   

     کاری در روز، سابقه اشتغال و نام بخش محل کار بود.

 (OSIPOW) سیپواشغلی استرس  پرسشنامه

د فرس سترایابی ارز ایسیپو براتوسط  9942ل سادر  

، فایتی نقشهههههبیک -2، نقش ریکاربا -9شش بُعد: از 

ئولیت ههههمس -5، نقشوده محد -8، گانگی نقشدو -9

گرفته  ارقر دهتفاهههههسرد امو ومحیط فیزیکی تهیه  -1

د بعااباشد که می السو 11ین پرسشنامه شامل است. ا

 رتعبا دهترتیب توسط به امهرکد هدهههههشدگانه یا 1

تنش شهغلی  »پرسشنامه . گیرندمیار یابی قرارز ردمو

برای اولین بار توسهط اوسهیپو و همکهاران در     «اوسیپو

ش فهرد  ارائه شد. این پرسشنامه ارزیابی تن 9942سال 

کفهایتی نقهش، دوگهانگی    بعد بار کاری نقهش، بهی   1از 

نقش، محدوده نقهش، مسهئولیت و محهیط فیزیکهی را     

گانهه یادشهده    1 دههد. ابعهاد  مهی  مورد بررسی قهرار 

 عبههارت مههورد ارزیههابی قههرار   91کههدام توسههط  هر

گزینهه، از هرگهز    5. برای ههر عبهارت   (28) گیرندمی

امتیاز( در نظر  5( تا بیشتر اوقات )برابر امتیاز 9 )برابر

مشهخص   گرفته شده است. عباراتی کهه بها عالمهت *   

گذاری )هرگز برابهر  شده است به طور معکوس نمره

 شهوند. بهر  مهی  (امتیهاز  9شتر اوقات برابر ز تا بیامتیا 5

در  هها ی بدسهت آمهده و جنسهیت، زن   هااساس نمره

بهدون   -9د: نه گیرمهی  یکی از چههار گهروه زیهر قهرار    

(، 914-219عی )ههههههبیههط -2(، 11-912ترس )هههههاس

و  ؛(252-911شهههدید ) -8(، 218-259متوسهههط ) -9

 بهدون اسهترس   -9مردها هم در یکی از چهار گهروه:  
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-254متوسهط )  -9(، 998-291) طبیعی -2(، 999-11)

گیرند. پایایی این می ( قرار259-911شدید ) -8(، 292

( از طریه   9992آزمون توسط کمیل ثانی و همکاران )

  .(25) بدست آمد 49/1آلفای کرونباخ 

 (NASA-TLX) کار ذهنی پرسشنامه بار

این ابزار توسط مهندسین فاکتورهای انسانی، سهازمان  

)ناسا( در دو بخش کلی، یکهی جههت    آمریکا یفضااهو

بررسی میزان بار کاری و دیگری برای تعیهین اهمیهت   

اسخ دهنهده،  هر یک از ابعاد بار کاری از دیدگاه فرد پ

که در این مطالعه فقهط از   محور طراحی شد 1شامل 

. ناسهها یههک شههد قسههمت اول ایههن پرسشههنامه اسههتفاده

، فشار فیزیکی، شاخص چند بعدی است که فشار ذهنی

فشار زمانی، عملکهرد، تهالش و ناامیهدی را در محهیط     

یک از شهش بعهد   دهنده هرسنجد. فرد پاسخمی کاری

 را بر اساس شرایط کاری خود از صهفر تها صهد امتیهاز    

ی بهر اسهاس   دهی پرسشهنامه بهار کهار   دهد. نمرهمی

دهنهده بهه ههر گزینهه داده     مجموع امتیازی که پاسخ

(، متوسهط  1-25) بهار کهاری: کهم   است در چهار رتبهه  

( 21-911( و خیلهههی زیهههاد ) 59-25) (، زیهههاد51-21)

. روایی و پایایی ایهن شهاخص،   (28) شودمی بندیطبقه

توسط قربهانی تأییهد شهده و میهزان آلفهای کرونبهاخ       

   .(21) تعیین شده است 49/1پرسشنامه 

  (JPQ) پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

ی طراحه  9921سون در سال این پرسشنامه توسط پاتر

ههر سهئوال از یهک     باشد کهه می سئوال 95شد. دارای 

( 2(، گاهی )9(، اغلب )8ای، همیشه )مقیاس چهار درجه

( تشکیل شده است که حهداقل نمهره ایهن    9و بندرت )

 پایهایی  و اعتبهار باشد. می 11و حداکثر  95پرسشنامه 

 و تصهنیف  روش ( از9942را صهالحی )  پرسشنامه این

 بدسهت آورد  41/1و  42/1 ترتیهب  به کرونباخ فایآل

(22).   

ی آمهاری  هها تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمهون  برای

 و آزمههون تههی مسههتقل ضههریب همبسههتگی پیرسههون،

ANOVA  با استفاده از نرم افزارSPSS-21   اسهتفاده

    شد.

 هایافته

 91بهود.   91/98±52/4کننهدگان  میانگین سنی شرکت

نفهر   991( مهرد و  %9/92رد مطالعهه ) فراد مونفر از ا

( زن بودند. میانگین ساعت کهار و سهابقه کهار    9/12%)

سهال بهود.    5/9سهاعت و   5/2در این افراد به ترتیهب  

کنندگان نیهز متاههل و دارای تحصهیالت    بیشتر شرکت

 9لیسانس بوند. سایر اطالعات تکمیلی نیهز در جهدول   

راد ی ذهنهی افه  بهار کهار  نمره کهل  است.  آورده شده

بهار  و میانگین نمره در ابعهاد مختلهف    19/94±24/19

ی ذهنهههی شهههامل میهههانگین فشهههار ذهنهههی     کهههار

، 92/12±15/29، میانگین فشار فیزیکی 25/24±91/11

، میهانگین کهارایی   29/12±91/22میانگین فشار زمهانی  

، میهههههانگین تهههههالش و کوشهههههش   54/29±22/22

و میهههانگین ناکهههامی و سهههرخوردگی  29/25±21/14

بدسههت آمههد. توزیههع فراوانههی سههطح  99/99±91/82

استرس شهغلی بهه تفکیهک جنسهیت نشهان داد کهه در       

نفهر   29نفر دارای سهطح بهدون اسهترس،     92مردان 

نفههر دارای سههطح   2دارای سههطح اسههترس طبیعههی،  

نفهر دارای   1استرس متوسهط بودنهد . در زنهان نیهز     

نفهر دارای سهطح اسهترس     949سطح بدون استرس، 

ی سهطح اسهترس متوسهط بودنهد.     نفهر دارا  9طبیعی، 

م از دو جنسیت سطح استرس شدید را تجربه داهیچک

توزیع فراوانی سطح عملکرد شهغلی نیهز    نکرده بودند.

( دارای سهطح عملکهرد   %9/92نفهر )  91نشان داد کهه  

( ههم دارای سهطح متوسهط    %9/42نفهر )  288پایین و 

نمههره ابعههاد اسههترس شههغلی در ایههن میههانگین  بودنههد.

ی نقهش بها میهانگین    بهار کهار  ن داد که بعد پرسنل نشا

کفهههایتی نقههههش بههها میههههانگین   ، بهههی 82/1±91/24

، دوگههههانگی نقههههش بهههها میههههانگین    29/5±82/21

، محههههدوده نقههههش بهههها میههههانگین    21/1±25/29

، مسههههئولیت نقههههش بهههها میههههانگین   19/5±22/28

، محههیط فیزیکههی نقههش بهها میهههانگین     49/1±91/22

 85/959±91/25و میانگین نمهره کلهی    14/4±84/29

متغیرهای  در بررسی ارتباط بین استرس شغلی با .بود

داری بهین متغیهر جنسهیت بها     دموگرافیک ارتباط معنی
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 میانگینکه (. بطوری>15/1p) استرس شغلی دیده شد

نمره استرس شغلی در پرسنل مرد بیشتر از زن بهود.  

افراد متاهل استرس شغلی بیشتری را گزارش کردند. 

ه نسبت یکسانی از سطح استرس از نظر تحصیالت نیز ب

ند. بیشترین و کمترین سطح بودشغلی را تجربه کرده 

استرس مربوط بهه پرسهتاران و بخهش اداری بهود. از     

نظر سطح درآمد نیز افراد با درآمهد بهاال از میهانگین    

(. 2 نمره استرس بیشهتری برخهوردار بودنهد )جهدول    

ضریب همبستگی عملکرد شغلی با اسهترس شهغلی در   

ن دو متغیهر  ل بیمارسهتان نشهان داد کهه بهین ایه     پرسن

که داری وجود دارد، بطوریهمبستگی معکوس و معنی

 با افزایش استرس شغلی، عملکرد شهغلی کهاهش پیهدا   

کهار   ارتبههاط بیههن بههار 8جههدول  (.9 کند )جدولمی

ها با اطالعات دموگرافیک و ی آن بههاذهنههی و مؤلفه

دههههد.  می طالعه را نشههانای در افراد مورد مزمینه

مؤلفهه فشهار ذهنی بها سن، سهابقه کار، وضعیت تاهل، 

داری را شغل و میزان درآمد رابطهه معنهی تحصیالت،

(. مؤلفههه فشهار  >15/1p) از لحهاظ آمهاری نشهان داد

 دار داشههت کهی فقط با نوع شهغل رابطههه معنههی   فیزی

(15/1p<میههان مؤلفههه فشار زمانی ب .)  ا تحصهیالت و

 دار بهههه دسهههت آمهههد   نوع شغل رابطهههه معنهههی  

(15/1p<.)  ا متغیر ذهنی کل ب بار کارهمچنیههن مولفه

   داری را نشان داد.میزان درآمد ارتباط معنی
 

 (n=282اطالعات دموگرافیک افراد مورد مطالعه ) .1جدول 
   متغیر

 سن )سال(
 91/98±52/4 میانگین

 99-15 حداقل -حداکثر

 ساعات کار )ساعت(
 81/2±51/9 میانگین

 8-94 حداقل -حداکثر

 سابقه کار )سال(
 25/9±94/4 میانگین

 9-81 حداقل -حداکثر

 جنسیت
 91(9/92) مرد

 991(9/12)  زن

 وضعیت تاهل
 919(4/91) مجرد

 922(2/19) متاهل

 تحصیالت

 22(2/25) فوق دیپلم و پایین تر

 942(15) لیسانس

 21(9/9) کارشناسی ارشد و باالتر

 شغل

 49(9/24) پرستار

 91(1/9) پزشک

 94(8/1) خدمه

 922(1/89) اداری

 89(5/92) دیگر پرسنل بخش بالین

 میزان درآمد

 212(9/29) پایین

 19(5/22) متوسط

 91(1/9) باال
 

 (n=282ارتباط بین استرس شغلی با متغیرهای جمعیت شناختی ). 2جدول

 P-value میانگین  متغیر

 جنسیت
 52/952±12/22 مرد

112/1* 
 52/984±94/28 زن

 وضعیت تاهل
 99/982±94/28 مجرد

182/1 
 45/959±22/21 متاهل

 تحصیالت

 89/959±99/28 فوق دیپلم و پایین تر

 82/959±99/22 لیسانس 999/1

 19/959±42/99 کارشناسی ارشد و باالتر

 شغل

 19/951±89/24 رپرستا

924/1 

 41/958±55/21 پزشک

 51/989±99/25 خدمه

 18/982±81/25 اداری

 45/958±25/29 دیگر پرسنل بخش بالین

 میزان درآمد

 19/951±22/21 پایین

 25/955±49/29 متوسط 919/1

 41/951±94/92 باال

 <15/1* معناداری 
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 (n=282) استرس شغلی و بار کاری ذهنی در افراد مورد مطالعه ضریب همبستگی عملکرد شغلی با .3 جدول

 P-value ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل

 عملکرد شغلی
 *181/1 -999/1 استرس شغلی

 924/1 199/1 بار کاری ذهنی

 <15* معناداری 

 

 (n=282) راد مورد مطالعهی بار کاری ذهنی با اطالعات دموگرافیک در افهاارتباط بین مولفه .4 جدول

 بار کار ذهنی کل ناکامی و سرخوردگی تالش و کوشش کارایی فشار زمانی فشار فیزیکی فشار ذهنی 
ѱ 929/1 429/1 929/1 891/1 891/1 588/1 *112/1 سن 

ѱ 915/1 959/1 181/1 218/1 841/1 211/1 249/1 ساعات کار 
ѱ 295/1 999/1 282/1 448/1 881/1 951/1 *198/1 سابقه کار 

ґ 491/1 949/1 914/1 942/1 941/1 141/1 918/1 جنسیت 
ґ 292/1 989/1 949/1 912/1 998/1 995/1 *122/1 وضعیت تاهل 

ғ 912/1 942/1 929/1 119/1 *129/1 829/1 *<119 تحصیالت 
ғ 192/1 285/1 229/1 912/1 *111/1 *119/1 *<119 شغل 

ғ 159/1 222/1 598/1 918/1 922/1 229/1 *192/1 میزان درآمد* 

 ANOVAآزمون  ғ           تی مستقل   آزمون ґ            آزمون همبستگی پیرسون ѱ           <15/1* معناداری 

 

 بحث

نقهش اسهترس شهغلی و بهار      بررسی به حاضر مطالعه

رد شههغلی پرسههنل بیمارسههتان کههاری ذهنههی بههر عملکهه

هههر نشهههان داد   . نتایج کلههی پژوهههش حاضپرداخت

کار ذهنههی در شغل پرستاری نسبت به سهایرین   بههار

ی فشار ذهنی، فشار هاباشههد و میههان حیطهمی ترباال

ه ای فیزیکی و فشار زمانی بها برخهی از عوامهل زمینهه 

دار وجههههود دارد. و دموگرافیههک رابطههههه معنههههی  

با عامهل میهزان    ذهنههی کل بهها فقط بار کارهمچنین 

 بهار کهار  میانگیهههن  . داشهت داری رآمد رابطه معنهی د

و  بدسهت آمهد   24/19±19/94پرسهنل   ذهنههی کهل 

و کههارایی بیشههههترین نمههههره مربههههوط بههههه بعههههد 

 بودناکامی و سرخوردگی کمتریههن آن مربههوط بههه 

نیهز چنهین    زارعیو  ،که در مطالعه زمانیان و همکاران

 یبهار کهار   بررسهی  در. (22،24) نتایجی بدست آمهد 

 همکهاران  و پور ملک توسط که ارومیه پرستاران میان

 حاضر پژوهش با مقایسه در دلسردی نمره ،شد انجام

 در تهوان می را تفاوت این علت ،(29) بود بیشتر خیلی

. مطالعه نصهیری و همکهاران   کرد جستجو سازمانی جو

نشههان داد کههه میههانگین نمههرات هههر یههک از       نیههز

بخشی( و نمهره کلهی   جز کارایی و اثر )به هازیرمقیاس

ی اتهاق عمهل و   هها کهاری در تکنولوژیسهت  میزان بهار  

بهار  دهنهده  باشهد کهه نشهان   می 59هوشبری بیش از 

  .(91) بود ی باالکار

بعد فشار ذهنی بار کاری با متغیرهای سن، سابقه کهار،  

، نوع شهغل و میهزان درآمهد    وضعیت تاهل، تحصیالت

میهان   در زمهانی  فشهار ان داد. ی را نشدارمعنیارتباط 

ی مختلههف تحصههیلی و نههوع شههغل اخههتالف  هههاگههروه

امهها بهها دیگههر ابعههاد ارتبههاط   ،معنههاداری بدسههت آورد

معناداری حاصل نشد. بنابراین فشار زمانی در افهرادی  

باشد که بها مطالعهه   می با مدرک تحصیلی باالتر، کمتر

 ایهن امهر   .(99) داشهت ذاکریان و همکاران همخهوانی  

تواند ناشی از تفاوت سمت افراد با مدرک تحصیلی می

 کهه  دهدمی نشان نیاز کارایون متفاوت باشد. مطالعه

بهاالی   یبهار کهار   روی بهر  تاثیرگهذار  مههم  از عوامهل 

 رسیدگی برای کافی وقت نداشتن بیمارستان، پرسنل

  .(92) به بیمار است مناسب

توزیع فراوانی سطح استرس شغلی نشان داد که اکثهر  

افراد در هر دو جهنس دارای سهطح اسهترس طبیعهی     

مهدیهه   مطالعه نتایج با حاضر مطالعه یافته اینهستند. 
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 مهورد  پرسهتاران  بیشهتر  دادنهد  نشهان  و همکاران که

 باشهد می همسو داشتند، متوسط استرس آنها مطالعه

 مطالعه مورد یهانمونه سنی میانگین به توجه با. (99)

 یهها ویژگهی  بهه  را اسهترس متوسهط   ایهن  تهوان مهی 

 در داد کهه  نسهبت  کارکنهان  ساختاری و فیزیولوژیکی

دارنهد. بیشهترین و    بیشهتری  مقاومهت  اسهترس  برابر

کمترین بعد استرس شغلی در پرسنل نیز مربهوط بهه   

ی نقهش و محهیط فیزیکهی نقهش بهود کهه       بار کاربعد 

ی به سهطح بهینهه تنظهیم    بار کارشود حجم می توصیه

ری در ایهن حیطهه نشهوند.    شود و افهراد دچهار درگیه   

ی دارمعنهی فقط با متغیر جنسیت ارتباط  شغلی استرس

 شناختی ارتباطی جمعیت متغیرهای نشان داد و با سایر

و همکههاران و  نداشههت. در مطالعههه عزیزپههور وجههود

 اسهترس  نمره کل همچنین شرفی و همکاران نیز بین

 ارتباطی تأهل وضعیت و تحصیالت متغیرهای با شغلی

رضایی و . در مطالعه حاجی سید(98،95) داشتن وجود

ان مشهههخص شهههد کهههه میهههان مشخصهههات  همکهههار

شناختی، متغیر سن بها میهزان اسهترس رابطهه     جمعیت

بیشهتر   که گروه سنیداری دارد، بطوری آماری معنی

سال نمره استرس باالتری داشتند که در مطالعه  95از 

 که ینتوجه به ا با .(91) حاضر چنین ارتباطی دیده نشد

 انتظهار  اسهت  بعهدی  چنهد  ایپدیهده  شهغلی  اسهترس 

بگذارند.  تأثیر آن روی زیادی و عوامل متنوع رودمی

آبانگاه و وثهوقی نیهری و    یهایافته با تحقی  این نتایج

 استرس رابطه به دنبال خود پژوهش در که همکاران

 اسهترس  که دریافتند و بودند شغلی با عملکرد شغلی

 باشهد، مهی  معنهادار  و منفهی  هرابطه  عملکرد شهغلی  و

 اسهترس  افزایش لذا ،(92،94) داشت همخوانی کامل

 و رفتاری یهابروز پاسخ به منجر تواندمی کار محیط

 یهها هزینه بار و افزایش کار کیفیت کاهش نتیجه در

 معهر   در زیهرا کارکنهان  ، گردد سازمان به تحمیلی

 رنهج  پهایین  از روحیهه  و شهده  ضهعف  دچهار  استرس

 خونسهردی  عالقگهی و  بهی  موجب استرس و دبرنمی

 بها  سازگاری کارکنان انرژی کاهش به وظائف، نسبت

 در امهر  مشهکالت  بهروز  کهارایی،  کهاهش  محهیط، 

و  سهازمانی  ارتباطهات  در اخهتالل  ایجهاد  گیهری، تصمیم

 گردد. می کارکنان شغلی یهاارزش کاهش

حاضههر  ی مطالعههههههامحههدودیت مهمتههرین جملههه از

 و خودگزارشی پرسشنامه روش از فادهبه است توانمی

 سهنجش  در دسهتگاهی  ههای روش از عهدم اسهتفاده  

 اشهاره  ی ذهنهی افهراد  بار کار و شغلی میزان استرس

 تمایهل  اغلب افراد پرسشنامه ای یهادر روش نمود.

 حهد  از بیشهتر  را شغلیشهان  اسهترس  تا میهزان  دارند

ی هها روش از استفاده رو این از نمایند، واقعی گزارش

 از جانب شده گزارش نتایج صحت تواندمی دستگاهی

 گرددتوصیه می لذا دهد، قرار سنجش مورد را افراد

 ههای از روش اسهتفاده  کنهار  در آینهده  مطالعهات  در

 یهها از روش ،کهاری  بهار  سنجش برای پرسشنامه ای

 نتهایج اسهتفاده   اعتبار افزایش منظور به نیز دستگاهی

 در شهرکت  بهه  انکارکنه  تمایهل  گردد. همچنین عدم

 از بعضی بررسی و عدم باال کاری علت حجم به طرح

 تعهداد  ماننهد ی ذهنی بار کاربر  تاثیرگذار متغیرهای

 . کرد اشاره بخش هر در بیمار
 

  نتیجه گیری

بهار  بهبود هر کهدام از پارامترههای اسهترس شهغلی و     

تواند عملکرد شغلی پرسهنل را بهبهود   ی ذهنی میکار

اد رضههایت بیشههتر فههرد، ایجههاد بخشههیده و باعههث ایجهه

زا، افههزایش کهههارایی، خالقیهههت و  ی درونههههاانگیههزه 

پذیری منابع انسانی شده و در نهایت کارایی مسئولیت

ریهزی جههت   مان نیهز افهزایش یابهد. لهذا برنامهه     ساز

آموزش مدیران بیمارستان در رابطهه بها موضهوعات    

استرس شغلی و فاکتورهای روانشناختی ضروری است 

ی موثر برای پیشرفت شهرایط کهاری و   هاراتژیتا است

اران نظیر مشارکت پرسنل کاهش استرس شغلی پرست

، حمایهت سرپرسهتی و کهاهش بهار     هاگیریدر تصمیم

 کاری تدوین گردد.
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 قدردانی و تشکر

-199این مطالعه حاصل یک طرح تحقیقاتی )کد طرح: 

 (IR. LARUMS.REC.1398.008و کد اخالق  9992

ه توسههط معاونههت تحقیقههات و فنههاوری  باشههد کههمههی

دانشکده علوم پزشهکی الرسهتان مهورد حمایهت قهرار      

 و تقدیر مراتبنویسندگان مقاله گرفته است. در آخر 

ی شهر الر، خنج هااز مدیریت بیمارستان را خود تشکر

 نیهز  و پژوهش این در و اوز، تمامی شرکت کنندگان

 اعالم د،رساندن یاری پژوهش انجام این در که افرادی

 .دارندمی
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