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 چکیده

 یزاعوامل استرس ارتباط نییتعمطالعه با هدف  نیدانست. ا زااسترس یهاعامل شدن جمع هم یرو توانیم را یشغل استرس: مقدمه

 انجام گرفت. 1400در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرگان در سال  کیدموگراف یرهایمتغ با یشغل

بهداشت  یهاسالمت و خانه یهاگاهیپا ،ییو روستا ینفر از کارکنان مراکز جامع سالمت شهر 192 ،یمطالعه مقطع نیا در: هاو روش مواد

 یاسترس شغل اسیمق یایپرسشنامه روا و پا ازها داده یآورجمع یبرا و یتصادف یاطبقه یریگدر مطالعه شرکت کردند. از روش نمونه

 .  ندشد لیتحل سیو کروسکال وال یتنیومن یهابا آزمون و SPSS-23نرم افزار  درها استفاده شد. داده

 التیتحص یدارا درصد 50 و متاهل درصد 8/68 ساله، 31-40 یسن گروه در درصد 4/34 زن، درصد 9/59: از کل کارکنان، هاافتهی

استرس  ی( بود. نمره کل40/2 ± 78/0نمره در بعد ارتباط ) نیترنیی( و پا86/3 ± 80/0نمره در بعد نقش ) نی.  باالتربودند یکارشناس

شهرستان گرگان در سال  یدرمان یبهداشت مراکزکارکنان  در یشغل استرس زانیبا م یگروه سن نیب. آمد بدست 06/22 ± 65/2 یشغل

 نداشتند یشغل استرس زانیبا م یارتباط معنادار کیدموگراف یرهایمتغ ریسا نی(. همچنP=  032/0مشاهده شد ) یارتباط معنادار 1400

(05/0< P .) 

 نیبنابرا. بود یدر کارکنان مراکز بهداشت یشغل یزاتنش عوامل اسیمق یکل نمرهسطح متوسط  انگریمطالعه حاضر ب جینتا: یریگجهینت

عوامل موثر بر آن در کارکنان و با انجام مداخالت الزم در جهت بهبود  ییو شناسا یاختالالت روان وعیش زانیم یبررس بااست تا  یضرور

 . نمود یریشگیآن پ وعیو ش شیآنان اقدام و از افزا یروان تیوضع

 

 کارکنان ،یشغل ، استرسبهداشت مراکز :یدیکل کلمات
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مقدمه
ها را سازمان جهانی و پویایی آن،فشردگی رقابت 

های کارکنان است تا به منابع انسانی و توانمندی واداشـته

 ههای سازمانی توجرمایهس رینعنوان یکی از مهمت هخود ب

 یهابخش خدمات مراقبت نیتریاساس .(1بیشتری نمایند )

 عملکرد رایز (.2است ) یانسان یروین ،یو درمان یبهداشت

 مهارت دانش، به وابسته تینها در سالمت مراقبت یهانظام

از  یبعنوان بخش خی(. کار در طول تار3) است آنان زهیانگ و

شده است  رفتهیپذ زیمورد توجه بوده و امروز ن یبشر یزندگ

. تجربه نشان دهدیقرار م ریفرد را تحت تاث یکه کار سالمت

 ،یانسان یرویبه سالمت ن یتوجهیداده است که در صورت ب

شود که یم لیافراد تبد یپرمخاطره برا یکار به مکان طیمح

 (. 4دارد ) یسازمان در پ یرا برا ینیسنگ یهانهیهز

 ؛جامعه است یازهایاز ن یکی یبهداشت و سالمت روان

 یاز افراد یعملکرد مطلوب جامعه مستلزم برخوردار رایز

 یلوبمط تیدر وضع یسالمت و بهداشت روان ثیاست که از ح

به طور  یمراکز بهداشت کارکنان(. 5د )نقرار داشته باش

و اضطراب و  یاسترس کار یمستمر در معرض سطح باال

نآ شتریباعث رنج بردن ب آن یقرار دارند که در پ یافسردگ

ها شهیپ ریبا سا سهیدر مقا یکیولوژیو ب یها از مشکالت روان

 و زییر محمدی توسط شده انجام مطالعات در(. 6شود )یم

 یدرصد از ماماها از استرس شغل 7/58 ،(2013) همکاران

 اعالم( 2000) همکاران و انجزاب وبردند یرنج م دیشد

 یشغل استرس مطالعه تحت یماماها از درصد 80 که کردند

 نشان هایبررس (.7، 8) کنندیم تجربه را دیشد به متوسط

 در یدولت درمان مراکز کارکنان نیب در مشکل نیا که داده

 جینتا(. 9) است شتریب یخصوص درمان مراکز با سهیمقا

 35 تنها که نمود انیب( 2016) همکاران و Zhang  مطالعه

 کنندیم کار بزرگ یهامارستانیب در که یپزشکان از درصد

 استرس از افراد نیا یتمام بایتقر و بوده یراض خود شغل از

 (. 10) برندیم رنج یکار یباال

 جیرا یهاواژه از یکی یروان فشار ای استرس یواژه امروزه

 در است ممکن هرکس. است یپزشک روان و یشناس روان در

. باشد کرده تجربه را یروان یفشارها یبعض خود یزندگ

 باشد انسان روزمره یزندگ مسئله نیتریعموم دیشا استرس

 را آن که است شده ریگهمه و یهمگان چنان استرس(. 11)

 هاانسان همه که یطور به دانند،یم هاانسان یزندگ مشخصه

قرار  یادیز یهااسترس معرض در خود روزمره یزندگ در

 یاصطالح استرس. رندیپذیاز آن م یادیز راتیدارند و تاث

 استفاده یلیخ اصطالح نیا از نکهیا با و است دهیچیپ و دشوار

 نشده ارائه آن از یجامع و قیدق فیتعر هنوز یول شود،یم

 شدن جمع هم یرو توانیم را یشغل استرس(. 12) است

 شغل با مرتبط یهاتیوضع گونه آن و زا استرس یهاعامل

 نظر اتفاق آن بودن زااسترس به نسبت افراد شتریب که دانست

 کنش: است آمده یشغل استرس از گرید یفیتعر در. دارند

 یاگونه به شاغل یفرد یهایژگیو و کار طیشرا نیب متقابل

 یفشارها جه،ینت در)و  کار طیمح یهاخواست که است

 هاآن عهده از بتواند فرد که است آن از شیب( آن با مرتبط

 (.13) دیبرآ

 نییتع( با هدف 2018) همکاران و یجعفر مطالعه در

 شبکه کارکنان از نفر 158 یرو بر یشغل زایاسترس عوامل

نشان داد  جینتا غرب، آباد اسالم شهرستان درمان و بهداشت

( و 35-175)دامنه نمره:  56/117 یشغل استرس ازیامتکه 

 یهاگروه با یشغل استرس نیهمچن و بود باال به متوسط

 <05/0) داشت یداریمعن ارتباط یکار یالگو ت،یجنس ،یسن

P) (4 .)تواند یم یکارکنان بهداشت نیدر ب یکار استرس

عدم  ،یخانوادگ یهمچون مشکالت زندگ یمختلف یهاامدیپ

جهت استخدام و در  لیشغل و عدم تما رییتغ ،یشغل تیرضا

 یرا در پ یمانند افسردگ یو روان یکیزیادامه اختالالت ف

 سترساثر ا شده بر جادی(. بعالوه مشکالت ا14) دداشته باش

 تیتواند باعث کاهش رضایم یدر پرسنل بهداشت یکار
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سازمان ها  یها برانهیهز شیاز ارائه خدمات و افزا مارانیب

عوامل  یاساس راتیرو با توجه به تاث نیا از(. 15، 16گردد )

 یو اجتماع یخانوادگ ،یکار یدر زندگ یشغل یاسترس زا

ها در امر ارائه نهیو باال بردن هز یو درمان یکارکنان بهداشت

عوامل  نیجبران ا رقابلیغ یامدهایمراکز و پ نیخدمت در ا

 ین با فاکتورهاآموارد فوق و ارتباط  یعدم بررس نیو همچن

 شهرستان یدرمان یبهداشتو مستعد کننده در مراکز  مرتبط

 یزاعوامل استرس ارتباط نییتعمطالعه با هدف  نیگرگان، ا

در کارکنان شبکه بهداشت و  کیدموگراف یرهایمتغ با یشغل

 انجام گرفت. 1400درمان شهرستان گرگان در سال 

 

 هاو روش مواد
بود.  یلیتحل یفیتوص یکردبا رو یمطالعه مقطع ینا

 درمانی بهداشتیکارکنان مراکز  یهشامل کل یجامعه آمار

بهداشت  یسالمت و خانه ها هاییگاهپا یی،و روستا یشهر

 روش از مطالعه نیبود. در ا 1400شهرستان گرگان در سال 

از مراکز  هرکدام. شد استفاده یتصادف یا طبقه یریگنمونه

طبقه  کیبه عنوان  ییو روستا یشهر یدرمان یبهداشت

و بر اساس  ریانتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول ز

،   .d= 0 6  ری( و با در نظر گرفتن مقاد4مطالعات مشابه )

= 9  𝝈𝟐   ،= 0.2 β  و α = 0.05 زشیو با احتساب ر 

 نفر محاسبه شد. 220  ها برابر بانمونه

n = 
(𝑧

1−
𝛼
2

+ 𝑧1−𝛽)2

𝑑2  ×  𝜎2 

 ساده یتصادف بصورت طبقات داخل در یریگروش نمونه

 ورود یارهایمع گرفتن درنظر به توجه با نمونه یاعضا و بود

به طرح شامل  کارکنانورود  اریمع ند.شد وارد مطالعه به

 ،یروان یهایمارینداشتن سابقه ب ،شرکت در طرح لیتما

 یخانواده ط یعدم فوت اعضا ،سال کی یحداقل سابقه کار

 شرکت به تیشامل عدم رضا زیخروج ن اریو مع ،ماه گذشته 6

با  یناقص بود. پس از هماهنگ یهاو پرسشنامه مطالعه در

 مراجعه کارکنان کار محل به یکتب مجوز کسب و نیمسئول

 لیتحو از قبل. شد داده آموزش طرح اهداف خصوص در و شد

 اطالعات که شد داده نانیکنندگان اطمنامه به شرکتپرسش

ها داده یآورجمع ی. براماند خواهد محرمانه حاصل

نامه مورد استفاده قرار گرفت: پرسش یقسمت دو پرسشنامه

که شامل سن، جنس، سطح  یانهیزم و کیاطالعات دموگراف

 ،یکار یالگو انه،یمد ماهدرآ تاهل، ،یکار سابقه الت،یتحص

و  یمسکون منزل تیوضع استخدام، تیوضع فرزند، تعداد

 ن،یبود و همچنالعالج در خانواده صعب یارمیوجود ب

 7و  هیگو 35( که شامل HSE)ینامه استرس شغلپرسش

همکاران،  تیحما ن،یمسئول تی) تقاضا، کنترل، حما طهیح

از  1990باشد و در اواخر دهه ی( مراتییارتباط، نقش، تغ

 یابیانگلستان به منظور ارز یمنیموسسه سالمت و ا یسو

 یطراح یسیدر کارگران و کارمندان انگل یاسترس شغل

و  ییایپا یبه منظور بررس گرید عاتمطال در(. 17) دیگرد

 یهاعامل نیب یقو یهمبستگ دهندهنشان جینتا ،آن ییروا

 HSEپرسشنامه  یهاهیگو و یعامل لیتحل از شده استخراج

( به 22/0،  85/0،  87/0،  63/0،  75/0،  73/0،  92/0)

 ن،یمسئول تیحما ارتباط، نقش، یهاطهیح یبرا بیترت

 به ییایپا. بود راتییتغ و تقاضا کنترل، همکاران، تیحما

 78/0 بیترت به کردن مهین دو روش و کرونباخ یآلفا روش

 (.18 ، 19است ) دییتا مورد درکل که بود 65/0 و

( ، به 1 ازیسواالت به صورت هرگز )امت یگذارنمره 

( و 4 ازی(،  اغلب )امت3 ازیاوقات )امت ی(، بعض2 ازیندرت )امت

حداقل و حداکثر نمرات در  نی( است. بنابرا5 ازیهمواره )امت

باال در  نمرهخواهد بود.  175و  35 بیپرسشنامه بترت نیا

خوب، استرس و  یشغل تیدهنده موقعپرسشنامه نشان نیا

استرس و  ینشانه سطح باال نییو نمره پا نییپا یفشار شغل

 نیا یکل ییایپا بیضر(. 18نامطلوب است ) یشغل تیموقع

 76/0 کرونباخ یآلفا از استفاده با حاضر مطالعه در پرسشنامه

 دست آمد.  به
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 23نسخه  SPSS یها با استفاده از نرم افزار آمارداده

(version 23, SPSS Inc., Chicago, IL مورد )

 یهاها از روشداده لیتحل جهت. گرفت قرار لیتحل و هیتجز

 یبرا یفراوان درصد تعداد، جداول،)رسم  یفیآمار توص

( یکم یهاداده یبرا اریمع انحراف ن،یانگیم و یفیک یهاداده

 -ها با آزمون کولموگروفداده عیتوز بودن نرمال نیهمچن و

 عیتوز بودن نرمال عدم لیدل به. شد یبررس رنوفیاسم

 کروسکال و یتنیمن و یناپارامتر یهاآزمون از رها،یمتغ

 یآمار یهاآزمون هیکل ی. سطح معنادارشد استفاده سیوال

 .شد نظرگرفته در 05/0

 

 هاافتهی
 از نفر 192اطالعات  ط،یشرا واجد نمونه 220 کل از

. گرفت قرار لیتحل مورد ،(درصد 87 یپاسخده)نرخ  کارکنان

کننده در افراد شرکت کیمشخصات دموگراف عیتوز 1 جدول

 دهد.یرا نشان م

 کنندهشرکت افراد در کیدموگراف مشخصات عیتوز :1 جدول

 درصد فراوانی سطوح متغیر

 جنس
1/40 77 مرد  

9/59 115 زن  

 گروه سنی )سال(

21-30 58 2/30 

31-40 66 3/34 

41-50 51 6/26 

51-60 17 9/8 

 تحصیالت

2/18 35 کاردانی  

0/50 96 کارشناسی  

6/14 28 ارشد  

2/17 33 دکتری  

 وضعیت تاهل

1/28 54 مجرد  

8/68 132 متاهل  

1/3 6 سایر  

 وضعیت منزل مسکونی
9/21 42 مستاجر  

1/78 150 ملکی  

 بیماری صعب العالج در خانواده
9/8 17 بله  

1/91 175 خیر  

 الگوی کاری
9/83 161 ثابت  

1/16 31 گردشی  

 وضعیت استخدامی

8/43 84 قراردادی  

1/15 29 پیمانی  

1/41 79 رسمی  

 سابقه کاری )سال(

7/41 80 6 از کمتر  

7-13 41 3/21 

14-21 37 3/19 

7/17 34 22 از شتریب  
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 درصد فراوانی سطوح متغیر

 درآمد ماهانه )تومان(
3/83 160 میلیون 7کمتر از   

7/16 32 میلیون 7بیشتر از   

 تعداد فرزندان
5/86 166 2کمتر از   

5/13 26 2بیشتر از   

 نیتر نیی( و پا86/3 ± 80/0نمره در بعد نقش ) نیباالتر

 ی( بوده است. نمره کل40/2 ± 78/0نمره در بعد ارتباط )

در  نیکه بنابرا آمد بدست 60/109 ± 81/12 یاسترس شغل

 (.2 جدول) ردیگ یسطح متوسط به باال قرار م

 یمربوط به ابعاد استرس شغل اریو انحراف مع نیانگیم :2 جدول

 حداکثر حداقل اریمع انحراف نیانگیم ریمتغ

 5 1 80/0 86/3 نقش

 5 1 78/0 40/2 ارتباط

 5 1 70/0 07/3 نیمسئول تیحما

 5 1 70/0 41/3 همکاران تیحما

 5 2 57/0 25/3 کنترل

 5 2 68/0 80/2 تقاضا

 5 2 81/0 28/3 راتییتغ

 146 59 81/12 60/109 یشغل استرس کل نمره

 یشغل استرس زانیبا م یگروه سن نیتنها ب ج،ینتا طبق

 ارتباطشهرستان گرگان  یدرمان یبهداشت مراکزکارکنان  در

 نییکه پا ی(. به طورP = 032/0مشاهده شد ) یمعنادار

ساله و سپس  51-60 یمربوط به گروه سن بینمره بترت نیتر

 بیبترت زینمره ن نیساله بوده است. باالتر 21-30 یگروه سن

-40 یسن گروه سپس و ساله 41-50 یمربوط به گروه سن

 التی( ، تحصP = 675/0) جنس نیساله  بود. همچن 31

(100/0 = Pوضع ،)تی ( 397/0تاهل  =Pوضع ،)منزل  تی

صعب العالج در  یماری(، وجود بP= 102/0) یمسکون

 تی(، وضعP = 387/0) یکار ی(، الگوP = 151/0خانواده )

(، P = 255/0) ی(، سابقه کارP = 373/0) یاستخدام

تعداد فرزندان در  تی(، وضعP = 057/0) انهیدرآمد ماه

 استرس زانیبا م یمعنادار ارتباط(  P=  102/0خانواده )

(.3 جدول) نداشتند یشغل

 کنندهدر افراد شرکت یانهیو زم کیبا مشخصات دموگراف یارتباط استرس شغل نییتع :3جدول 

 P-Value اریمع انحراف نیانگیم سطوح ریمتغ

 جنس
 74/10 53/110 مرد

675/0* 
 36/15 21/108 زن

 (سال) یسن گروه

30-21 53/107 37/10 

032/0** 
40-31 01/111 41/10 

50-41 37/111 33/16 

60-51 82/105 92/15 

 التیتحص
 10/16 87/104 یکاردان

100/0** 
 86/9 11/110 یکارشناس
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 P-Value اریمع انحراف نیانگیم سطوح ریمتغ

 49/15 14/112 ارشد یکارشناس

 44/13 94/110 یدکتر

 تاهل تیوضع

 75/9 56/108 مجرد

 96/13 80/109 متاهل **397/0

 84/10 50/114 ریسا

 یمسکون منزل تیوضع
 13/13 24/112 یجاریاست

102/0* 
 67/12 86/108 یملک

 خانواده در العالجصعب یماریب وجود
 47/8 53/107 بله

151/0* 
 16/13 80/109 ریخ

 یکار یالگو
 63/12 25/109 ثابت

387/0* 
 79/13 42/111 یگردش

 یاستخدام تیوضع

 06/15 36/109 یقرارداد

 11/13 62/106 یمانیپ **373/0

 69/9 94/110 یرسم

 )سال( یکار سابقه

 40/10 10/109 سال 6 از کمتر

255/0** 
13-7 73/108 39/13 

21-14 15/110 14/16 

 60/13 21/111 سال 22 از شتریب

 )تومان( انهیماه درآمد
 93/12 95/108  ونیلیم 7 از کمتر

057/0* 
 87/11 84/112  ونیلیم 7 از باالتر

 خانواده در فرزندان تعداد تیوضع
 83/11 55/109 فرزند 2 از کمتر

172/0* 
 18/18 88/109 فرزند 2 از شتریب

 سی**آزمون کروسکال وال ،یتنی*آزمون من و

 

 بحث

 با که یدرمان مراکز در کار مانند ادیز تیمسئول با مشاغل

 در زااسترس عوامل از یکی است، ارتباط در هاانسان سالمت

ارتباط  یمطالعه به بررس نیا در. شودیم محسوب افراد یزندگ

در  کیدموگراف یرهایبا متغ یشغل یزاعوامل استرس نیب

کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان گرگان 

 یزاعوامل تنش ینمره کل ج،یپرداخته شده است. طبق نتا

بود که نشان دهنده سطح  06/22مطالعه  نیدر ا یشغل

 یکار و یشغل تیموقع یعنی. باشدیآن م یمتوسط به باال

 یهابرنامه انجام و باشدیم خوب به متوسط جهت در کارکنان

 است الزم یشغل یزاتنش عوامل لیتعد جهت در یامداخله

 یخاتون مطالعه در(. 4) باشدیم یجعفر مطالعه با همسو که

 سطح در کارکنان نیب در یشغل استرس زانیم زین همکاران و

 (. 20) بود شده یابیارز متوسط

 عوامل و یسن گروه نیب یدار یمعن ارتباط مطالعه نیا در

 مطالعات با همسو ثیح نیا از که بود برقرار یشغل یزاتنش

ارتباط  زیو همکاران ن هی(. در مطالعه ذوالحوار4، 21) بود گرید

 بود آمده بدست یشغل استرسسن و  نیب یو معنادار یمنف

 داد نشان زین یحسن و سوره بایشک پژوهش یهاافتهی(. 22)

 وجود معنادار رابطه یشغل استرس با سن یفرد یژگیو نیب که

 زانیم و سن نیب همکاران و سپهوند(. در مطالعه 23) دارد

 ی(. در حال24) نشد مشاهده یداریمعن ارتباط یشغل استرس

استرس  زانیسن، م شیبا افزا آزاداز  گرید یکه در پژوهش
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 یرهای(. سن از جمله متغ25است ) افتهی شیکارکنان افزا

 ومختلف ارتباطات متفاوت  یهااست که در پژوهش یانهیزم

 در تفاوت از یناش تواندیم که شودیم حاصل آن از یمتناقض

 .باشد پژوهش جوامع نوع

 جنس نیب یمعنادار ارتباط مطالعه نیا در ها،افتهی طبق

 مطالعه جینتابا  همسو که نشد مشاهده یشغل استرس و

Adeolu مطالعه  در اما(. 26) است بوده هیجریدر ن

Gramstad   201 انیم در را یشغل استرس که همکاران و 

 مردان به نسبت زنان کردند، یبررس جوان پزشکان از نفر

 کره در یامطالعه در(. 27) داشتند یشتریب یشغل استرس

 زانیمزنان  زین ینترنیا ای یاریدست یدوره در زین یجنوب

(. به نظر 28) داشتند مردان به نسبت یشتریب یشغل استرس

به  نسبت زنان شتریب یشغل استرس یاحتمال لیدال رسدیم

زنان نسبت  شتریب تیحساس ،یو اجتماع یمردان، علل فرهنگ

 یریپذ تیمذهب جامعه، احساس مسئول طیبه رقابت، شرا

مطالعه نسبت به مردان،  یبرا شتریب زهیدر زنان، انگ شتریب

کمتر از  یهاتیو حما مارانیبرخورد کردن زنان با ب یعاطف

 زنان باشد.  

 یبا استرس شغل یاستخدام تیوضع نیب مطالعه نیا در

همسو با مطالعه سپهوند  ریه غمشاهده نشد ک یارتباط معنادار

مطالعه  نیدر ا زین التی(. سطح تحص24 ،25بوده است ) آزادو 

 مطالعه با همسو که نداشت یشغل سبا استر یارتباط معنادار

 استرس بر التیتحص ریتاث با رابطه در(. 24) است بوده سپهوند

کاهش  یبرخ. است شده گزارش یقضروابط متنا ،یشغل

گزارش نمودند  التیسطح تحص شیرا با افزا یاسترس شغل

 (.31 ،32) اندکرده ذکر را رابطه وجود یبرخ و( 29 ،30)

 یمیدا ییاروینشان داده است که رو نیهمچن قاتیتحق

ها، انجام سالمت انسان تیداشتن مسئول ماران،یب با

های اضطراری از تیو برخورد با موقع ینیبال ندهاییفرا

 یدرمان یهای بهداشتتوانند در حرفهیم که هستند یعوامل

 تیفیاز کار شوند و ک یو خستگ زارییب ،یسبب افسردگ

 جینتا ن،یهمچن(. 33 ، 34) کاهش دهند خدمات ارائه شده را

 نیا انگریپرستاران کانادا ب یبر رو Sawatzky یمطالعه

عوامل  نینکته بود که فضای بخش و حجم کاری باال از مهمتر

 (. 35) شوندیری محسوب مزای کااسترس

 دیکوو یجهان یبروز پاندممطالعه  نیاز نقاط ضعف ا یکی

 نیکشور چند یدرمان یبهداشت ستمیباشد که بار سیم 19-

لطبع سالمت روان کارکنان مراکز برابر مضاعف شده است و با

خود قرار داده است. از  ریخدمات جامع سالمت را تحت تاث

شهرستان انجام  کیکارکنان  نیمطالعه حاضر تنها ب یطرف

جامع و کامل جهان  جیبدست آوردن نتا یبرا عتایشد و طب

 در تر عیوس یآمار یجامعه در یبررس ازمندیشمول ن

 نقطه کی عنوان به. باشدیم مختلف ییایجغراف مختصات

 یدرمان یبهداشت مراکز کارکنان نیب در مطالعه نیا قوت،

 مراکز در تنها مطالعات اکثر که یدرحال است شده انجام

پرستاران انجام شده است.  نیو در ب هامارستانیب و یدرمان

بهتر  یبه منظور  بررس یشود در مطالعات آتیم شنهادیپ

موضوع پژوهش حاضر، پرسشنامه  رینظ یجانیه یهاواکنش

 یهاستمیس در شاغل افراد یکوتاه برا یمدون با فواصل زمان

 یهابرنامه نینکته به تدو نیاستفاده گردد. ا یدرمان یبهداشت

 خواهد نمود. یانیکمک شا زیها نجهت کنترل واکنش یدرمان

 

 یریگجهینت

 یزاعوامل تنش اسیمق یمطالعه نشان داد نمره کل جینتا

 یدر سطح متوسط یدرمان یدر کارکنان مراکز بهداشت یشغل

با عوامل  یگروه سن نیب یارتباط معنادار نیقرار داشت. همچن

نمره  نیتر نییکه پا یطور بهمشاهده شد  یشغل یتنش زا

و نشان دهنده  ساله 30 -21و   60-51 یسن گروه به مربوط

 نیبنابرااست.  نامطلوب یشغل تیاسترس و موقع یسطح باال

 یشتریب تیحما از یسن یهاگروه نیا در دارد ضرورت

 وعیش زانیم ی. ضرورت دارد که با بررسشوند مندبهره

عوامل موثر بر آن در کارکنان و با  ییو شناسا یاختالالت روان
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Abstract 

Introduction: Job stress can be considered as a combination of stressors. The aim of this study was to 

determine the relationship between occupational stressors and demographic variables in the staff of 

Gorgan health network in 2021. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 192 employees of comprehensive urban and 

rural health centers, health centers and health centers participated in the study. In this study, stratified 

random sampling method was used. A valid and reliable Job Stress Scale  questionnaire was used to 

collect data. Data were analyzed by SPSS-23 software using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. 

Results: Of the total staff, 59.9% were women, 34.4% were in the age group of 31-40 years, 68.8% 

were married and 50% had a bachelor's degree. The highest score was in the role dimension (3.86± 

0.80) and the lowest score was in the relationship dimension (2.40± 0.78). The overall score of job 

stress was 22.06± 2.65. Only between the age group and the amount of job stress in the staff of health 

centers in Gorgan in 1400 was observed a significant relationship (P = 0.032). Also, other demographic 

variables had no significant relationship with job stress (P>0.05). 

Conclusion: The results of the present study showed the average level of the overall score of the 

occupational stressors scale in the staff of health centers. Therefore, it is necessary to investigate the 

prevalence of mental disorders and identify the factors affecting it in employees and take the necessary 

interventions to improve their mental status and prevent its increase and prevalence. 
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