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مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط عوامل استرسزای شغلی با متغیرهای دموگرافیک در کارکنان
مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گرگان در سال 1400
علیرضا حیدری ،*،1عارف قازلی کر ،2ناهید جعفری ،1زهرا خطیرنامنی ،3فریده کوچک
1

استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.

2

پزشک عمومی ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.

3

کارشناسی ارشد ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.

تاریخ دریافت1400/05/31 :

1

تاریخ پذیرش1400/10/09 :

چکیده
مقدمه :استرس شغلی را میتوان روی هم جمع شدن عاملهای استرسزا دانست .این مطالعه با هدف تعیین ارتباط عوامل استرسزای
شغلی با متغیرهای دموگرافیک در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرگان در سال  1400انجام گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی 192 ،نفر از کارکنان مراکز جامع سالمت شهری و روستایی ،پایگاههای سالمت و خانههای بهداشت
در مطالعه شرکت کردند .از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه روا و پایای مقیاس استرس شغلی
استفاده شد .دادهها در نرم افزار  SPSS-23و با آزمونهای منویتنی و کروسکال والیس تحلیل شدند.
یافتهها :از کل کارکنان 59/9 ،درصد زن 34/4 ،درصد در گروه سنی  31-40ساله 68/8 ،درصد متاهل و  50درصد دارای تحصیالت
کارشناسی بودند .باالترین نمره در بعد نقش ( )3/86 ± 0/80و پایینترین نمره در بعد ارتباط ( )2/40 ± 0/78بود .نمره کلی استرس
شغلی  22/06 ± 2/65بدست آمد .بین گروه سنی با میزان استرس شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گرگان در سال
 1400ارتباط معناداری مشاهده شد ( .)P = 0/032همچنین سایر متغیرهای دموگرافیک ارتباط معناداری با میزان استرس شغلی نداشتند
(.)P <0/05
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر بیانگر سطح متوسط نمره کلی مقیاس عوامل تنشزای شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی بود .بنابراین
ضروری است تا با بررسی میزان شیوع اختالالت روانی و شناسایی عوامل موثر بر آن در کارکنان و با انجام مداخالت الزم در جهت بهبود
وضعیت روانی آنان اقدام و از افزایش و شیوع آن پیشگیری نمود.
کلمات کلیدی :مراکز بهداشت ،استرس شغلی ،کارکنان

* نویسنده مسئول :علیرضا حیدری ،استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران .تلفن09120126458 :؛ ایمیل:
alirezaheidari7@gmail.com

ارتباط عوامل استرسزای شغلی با متغیرهای دموگرافیک

مقدمه
فشردگی رقابت جهانی و پویایی آن ،سازمانها را

امروزه واژهی استرس یا فشار روانی یکی از واژههای رایج

واداشـته است تا به منابع انسانی و توانمندیهای کارکنان

در روان شناسی و روان پزشکی است .هرکس ممکن است در

خود به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای سازمانی توجه

زندگی خود بعضی فشارهای روانی را تجربه کرده باشد.

بیشتری نمایند ( .)1اساسیترین بخش خدمات مراقبتهای

استرس شاید عمومیترین مسئله زندگی روزمره انسان باشد

بهداشتی و درمانی ،نیروی انسانی است ( .)2زیرا عملکرد

( .)11استرس چنان همگانی و همهگیر شده است که آن را

نظامهای مراقبت سالمت در نهایت وابسته به دانش ،مهارت

مشخصه زندگی انسانها میدانند ،به طوری که همه انسانها

و انگیزه آنان است ( .)3کار در طول تاریخ بعنوان بخشی از

در زندگی روزمره خود در معرض استرسهای زیادی قرار

زندگی بشری مورد توجه بوده و امروز نیز پذیرفته شده است

دارند و تاثیرات زیادی از آن میپذیرند .استرس اصطالحی

که کار سالمتی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد .تجربه نشان

دشوار و پیچیده است و با اینکه از این اصطالح خیلی استفاده

داده است که در صورت بیتوجهی به سالمت نیروی انسانی،

میشود ،ولی هنوز تعریف دقیق و جامعی از آن ارائه نشده

محیط کار به مکانی پرمخاطره برای افراد تبدیل میشود که

است ( .)12استرس شغلی را میتوان روی هم جمع شدن

هزینههای سنگینی را برای سازمان در پی دارد (.)4

عاملهای استرس زا و آن گونه وضعیتهای مرتبط با شغل

بهداشت و سالمت روانی یکی از نیازهای جامعه است؛

دانست که بیشتر افراد نسبت به استرسزا بودن آن اتفاق نظر

زیرا عملکرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداری از افرادی

دارند .در تعریفی دیگر از استرس شغلی آمده است :کنش

است که از حیث سالمت و بهداشت روانی در وضعیت مطلوبی

متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونهای

قرار داشته باشند ( .)5کارکنان مراکز بهداشتی به طور

است که خواستهای محیط کار (و در نتیجه ،فشارهای

مستمر در معرض سطح باالی استرس کاری و اضطراب و

مرتبط با آن) بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها

افسردگی قرار دارند که در پی آن باعث رنج بردن بیشتر آن

برآید (.)13

ها از مشکالت روانی و بیولوژیکی در مقایسه با سایر پیشهها

در مطالعه جعفری و همکاران ( )2018با هدف تعیین

میشود ( .)6در مطالعات انجام شده توسط محمدی ریزی و

عوامل استرسزای شغلی بر روی  158نفر از کارکنان شبکه

همکاران ( 58/7 ،)2013درصد از ماماها از استرس شغلی

بهداشت و درمان شهرستان اسالم آباد غرب ،نتایج نشان داد

شدید رنج میبردند و انجزاب و همکاران ( )2000اعالم

که امتیاز استرس شغلی ( 117/56دامنه نمره )35-175 :و

کردند که  80درصد از ماماهای تحت مطالعه استرس شغلی

متوسط به باال بود و همچنین استرس شغلی با گروههای

متوسط به شدید را تجربه میکنند ( .)7 ،8بررسیها نشان

سنی ،جنسیت ،الگوی کاری ارتباط معنیداری داشت (>0/05

داده که این مشکل در بین کارکنان مراکز درمان دولتی در

 .)4( )Pاسترس کاری در بین کارکنان بهداشتی میتواند

مقایسه با مراکز درمان خصوصی بیشتر است ( .)9نتایج

پیامدهای مختلفی همچون مشکالت زندگی خانوادگی ،عدم

مطالعه  Zhangو همکاران ( )2016بیان نمود که تنها 35

رضایت شغلی ،تغییر شغل و عدم تمایل جهت استخدام و در

درصد از پزشکانی که در بیمارستانهای بزرگ کار میکنند

ادامه اختالالت فیزیکی و روانی مانند افسردگی را در پی

از شغل خود راضی بوده و تقریبا تمامی این افراد از استرس

داشته باشد ( .)14بعالوه مشکالت ایجاد شده بر اثر استرس

باالی کاری رنج میبرند (.)10

کاری در پرسنل بهداشتی میتواند باعث کاهش رضایت
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بیماران از ارائه خدمات و افزایش هزینهها برای سازمان ها

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

گردد ( .)15 ،16از این رو با توجه به تاثیرات اساسی عوامل

پرسشنامه به شرکتکنندگان اطمینان داده شد که اطالعات

استرس زای شغلی در زندگی کاری ،خانوادگی و اجتماعی

حاصل محرمانه خواهد ماند .برای جمعآوری دادهها

کارکنان بهداشتی و درمانی و باال بردن هزینهها در امر ارائه

پرسشنامه دو قسمتی مورد استفاده قرار گرفت :پرسشنامه

خدمت در این مراکز و پیامدهای غیرقابل جبران این عوامل

اطالعات دموگرافیک و زمینهای که شامل سن ،جنس ،سطح

و همچنین عدم بررسی موارد فوق و ارتباط آن با فاکتورهای

تحصیالت ،سابقه کاری ،تاهل ،درآمد ماهیانه ،الگوی کاری،

مرتبط و مستعد کننده در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان

تعداد فرزند ،وضعیت استخدام ،وضعیت منزل مسکونی و

گرگان ،این مطالعه با هدف تعیین ارتباط عوامل استرسزای

وجود بیماری صعبالعالج در خانواده بود و همچنین،

شغلی با متغیرهای دموگرافیک در کارکنان شبکه بهداشت و

پرسشنامه استرس شغلی( )HSEکه شامل  35گویه و 7

درمان شهرستان گرگان در سال  1400انجام گرفت.

حیطه ( تقاضا ،کنترل ،حمایت مسئولین ،حمایت همکاران،
ارتباط ،نقش ،تغییرات) میباشد و در اواخر دهه  1990از
سوی موسسه سالمت و ایمنی انگلستان به منظور ارزیابی

مواد و روشها
این مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی تحلیلی بود.

استرس شغلی در کارگران و کارمندان انگلیسی طراحی

جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

گردید ( .)17در مطالعات دیگر به منظور بررسی پایایی و

شهری و روستایی ،پایگاههای سالمت و خانه های بهداشت

روایی آن ،نتایج نشاندهنده همبستگی قوی بین عاملهای

شهرستان گرگان در سال  1400بود .در این مطالعه از روش

استخراج شده از تحلیل عاملی و گویههای پرسشنامه HSE

نمونهگیری طبقه ای تصادفی استفاده شد .هرکدام از مراکز

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

بهداشتی درمانی شهری و روستایی به عنوان یک طبقه

ترتیب برای حیطههای نقش ،ارتباط ،حمایت مسئولین،

انتخاب شدند .حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر و بر اساس

حمایت همکاران ،کنترل ،تقاضا و تغییرات بود .پایایی به

مطالعات مشابه ( )4و با در نظر گرفتن مقادیر ، d= 0. 6

روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن به ترتیب 0/78

 β = 0.2 ، 𝝈𝟐 = 9و  α = 0.05و با احتساب ریزش

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

نمونهها برابر با  220نفر محاسبه شد.
× 𝜎2

𝑧(

𝛼 + 𝑧1−𝛽 )2
1−
2
𝑑2

=n

روش نمونهگیری در داخل طبقات بصورت تصادفی ساده
بود و اعضای نمونه با توجه به درنظر گرفتن معیارهای ورود
به مطالعه وارد شدند .معیار ورود کارکنان به طرح شامل
تمایل شرکت در طرح ،نداشتن سابقه بیماریهای روانی،
حداقل سابقه کاری یک سال ،عدم فوت اعضای خانواده طی
 6ماه گذشته ،و معیار خروج نیز شامل عدم رضایت به شرکت
در مطالعه و پرسشنامههای ناقص بود .پس از هماهنگی با

نمره گذاری سواالت به صورت هرگز (امتیاز  ، )1به
ندرت (امتیاز  ،)2بعضی اوقات (امتیاز  ،)3اغلب (امتیاز  )4و
همواره (امتیاز  )5است .بنابراین حداقل و حداکثر نمرات در
این پرسشنامه بترتیب  35و  175خواهد بود .نمره باال در
این پرسشنامه نشاندهنده موقعیت شغلی خوب ،استرس و
فشار شغلی پایین و نمره پایین نشانه سطح باالی استرس و
موقعیت شغلی نامطلوب است ( .)18ضریب پایایی کلی این
پرسشنامه در مطالعه حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 0/76
به دست آمد.

مسئولین و کسب مجوز کتبی به محل کار کارکنان مراجعه
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دادهها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه 23
( )version 23, SPSS Inc., Chicago, ILمورد

والیس استفاده شد .سطح معناداری کلیه آزمونهای آماری
 0/05در نظرگرفته شد.

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت تحلیل دادهها از روشهای
آمار توصیفی (رسم جداول ،تعداد ،درصد فراوانی برای

یافتهها

دادههای کیفی و میانگین ،انحراف معیار برای دادههای کمی)

از کل  220نمونه واجد شرایط ،اطالعات  192نفر از

و همچنین نرمال بودن توزیع دادهها با آزمون کولموگروف-

کارکنان (نرخ پاسخدهی  87درصد) ،مورد تحلیل قرار گرفت.

اسمیرنوف بررسی شد .به دلیل عدم نرمال بودن توزیع

جدول  1توزیع مشخصات دموگرافیک در افراد شرکتکننده

متغیرها ،از آزمونهای ناپارامتری من ویتنی و کروسکال

را نشان میدهد.

جدول  :1توزیع مشخصات دموگرافیک در افراد شرکتکننده
متغیر
جنس

گروه سنی (سال)

تحصیالت

وضعیت تاهل

وضعیت منزل مسکونی
بیماری صعب العالج در خانواده
الگوی کاری

وضعیت استخدامی

سابقه کاری (سال)

فراوانی

درصد

سطوح
مرد

77

40/1

زن

115

59/9

30-21

58

30/2

40-31

66

34/3

50-41

51

26/6

60-51

17

8/9

کاردانی

35

18/2

کارشناسی

96

50/0

ارشد

28

14/6

دکتری

33

17/2

مجرد

54

28/1

متاهل

132

68/8

سایر

6

3/1

مستاجر

42

21/9

ملکی

150

78/1

بله

17

8/9

خیر

175

91/1

ثابت

161

83/9

گردشی

31

16/1

قراردادی

84

43/8

پیمانی

29

15/1

رسمی

79

41/1

کمتر از 6

80

41/7

13-7

41

21/3

21-14

37

19/3

بیشتر از 22

34

17/7
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متغیر
درآمد ماهانه (تومان)
تعداد فرزندان

فراوانی

درصد

سطوح
کمتر از  7میلیون

160

83/3

بیشتر از  7میلیون

32

16/7

کمتر از 2

166

86/5

بیشتر از 2

26

13/5

باالترین نمره در بعد نقش ( )3/86 ± 0/80و پایین ترین
نمره در بعد ارتباط ( )2/40 ± 0/78بوده است .نمره کلی

استرس شغلی  109/60 ± 12/81بدست آمد که بنابراین در
سطح متوسط به باال قرار می گیرد (جدول .)2

جدول  :2میانگین و انحراف معیار مربوط به ابعاد استرس شغلی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

نقش
ارتباط
حمایت مسئولین
حمایت همکاران
کنترل
تقاضا
تغییرات
نمره کل استرس شغلی

3/86
2/40
3/07
3/41
3/25
2/80
3/28
109/60

0/80
0/78
0/70
0/70
0/57
0/68
0/81
12/81

1
1
1
1
2
2
2
59

5
5
5
5
5
5
5
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طبق نتایج ،تنها بین گروه سنی با میزان استرس شغلی

( ،)P = 0/100وضعیت تاهل ( ،)P = 0/397وضعیت منزل

در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گرگان ارتباط

مسکونی ( ،)P= 0/102وجود بیماری صعب العالج در

معناداری مشاهده شد ( .)P = 0/032به طوری که پایین

خانواده ( ،)P = 0/151الگوی کاری ( ،)P = 0/387وضعیت

ترین نمره بترتیب مربوط به گروه سنی  51-60ساله و سپس

استخدامی ( ،)P = 0/373سابقه کاری (،)P = 0/255

گروه سنی  21-30ساله بوده است .باالترین نمره نیز بترتیب

درآمد ماهیانه ( ،)P = 0/057وضعیت تعداد فرزندان در

مربوط به گروه سنی  41-50ساله و سپس گروه سنی -40

خانواده ( )P = 0/102ارتباط معناداری با میزان استرس

 31ساله بود .همچنین جنس ( ، )P = 0/675تحصیالت

شغلی نداشتند (جدول .)3

جدول  :3تعیین ارتباط استرس شغلی با مشخصات دموگرافیک و زمینهای در افراد شرکتکننده
متغیر

سطوح

میانگین

انحراف معیار

P-Value

جنس

مرد
زن

110/53
108/21

10/74
15/36

*0/675

30-21
40-31
50-41
60-51

107/53
111/01
111/37
105/82

10/37
10/41
16/33
15/92

**0/032

کاردانی
کارشناسی

104/87
110/11

16/10
9/86

**0/100

گروه سنی (سال)

تحصیالت
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ارتباط عوامل استرسزای شغلی با متغیرهای دموگرافیک

متغیر

P-Value

سطوح

میانگین

انحراف معیار

کارشناسی ارشد
دکتری

112/14
110/94

15/49
13/44

مجرد
متاهل
سایر

108/56
109/80
114/50

9/75
13/96
10/84

**0/397

استیجاری
ملکی

112/24
108/86

13/13
12/67

*0/102

بله
خیر

107/53
109/80

8/47
13/16

*0/151

الگوی کاری

ثابت
گردشی

109/25
111/42

12/63
13/79

*0/387

وضعیت استخدامی

قراردادی
پیمانی
رسمی

109/36
106/62
110/94

15/06
13/11
9/69

**0/373

سابقه کاری (سال)

کمتر از  6سال
13-7
21-14
بیشتر از  22سال

109/10
108/73
110/15
111/21

10/40
13/39
16/14
13/60

**0/255

درآمد ماهیانه (تومان)

کمتر از  7میلیون
باالتر از  7میلیون

108/95
112/84

12/93
11/87

*0/057

وضعیت تعداد فرزندان در خانواده

کمتر از  2فرزند
بیشتر از  2فرزند

109/55
109/88

11/83
18/18

*0/172

وضعیت تاهل

وضعیت منزل مسکونی
وجود بیماری صعبالعالج در خانواده

*آزمون من ویتنی** ،آزمون کروسکال والیس

بحث
مشاغل با مسئولیت زیاد مانند کار در مراکز درمانی که با
سالمت انسانها در ارتباط است ،یکی از عوامل استرسزا در

و همکاران نیز میزان استرس شغلی در بین کارکنان در سطح
متوسط ارزیابی شده بود (.)20

زندگی افراد محسوب میشود .در این مطالعه به بررسی ارتباط

در این مطالعه ارتباط معنی داری بین گروه سنی و عوامل

بین عوامل استرسزای شغلی با متغیرهای دموگرافیک در

تنشزای شغلی برقرار بود که از این حیث همسو با مطالعات

کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان گرگان

دیگر بود ( .)4 ،21در مطالعه ذوالحواریه و همکاران نیز ارتباط

پرداخته شده است .طبق نتایج ،نمره کلی عوامل تنشزای

منفی و معناداری بین سن و استرس شغلی بدست آمده بود

شغلی در این مطالعه  22/06بود که نشان دهنده سطح

( .)22یافتههای پژوهش شکیبا سوره و حسنی نیز نشان داد

متوسط به باالی آن میباشد .یعنی موقعیت شغلی و کاری

که بین ویژگی فردی سن با استرس شغلی رابطه معنادار وجود

کارکنان در جهت متوسط به خوب میباشد و انجام برنامههای

دارد ( .)23در مطالعه سپهوند و همکاران بین سن و میزان

مداخلهای در جهت تعدیل عوامل تنشزای شغلی الزم است

استرس شغلی ارتباط معنیداری مشاهده نشد ( .)24در حالی

که همسو با مطالعه جعفری میباشد ( .)4در مطالعه خاتونی

که در پژوهشی دیگر از آزاد با افزایش سن ،میزان استرس

فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،24شماره  ،80زمستان 1400
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علیرضا حیدری و همکاران

کارکنان افزایش یافته است ( .)25سن از جمله متغیرهای

خدمات ارائه شده را کاهش دهند ( .)33 ، 34همچنین ،نتایج

زمینهای است که در پژوهشهای مختلف ارتباطات متفاوت و

مطالعهی  Sawatzkyبر روی پرستاران کانادا بیانگر این

متناقضی از آن حاصل میشود که میتواند ناشی از تفاوت در

نکته بود که فضای بخش و حجم کاری باال از مهمترین عوامل

نوع جوامع پژوهش باشد.

استرسزای کاری محسوب میشوند (.)35

طبق یافتهها ،در این مطالعه ارتباط معناداری بین جنس

یکی از نقاط ضعف این مطالعه بروز پاندمی جهانی کووید

و استرس شغلی مشاهده نشد که همسو با نتایج مطالعه

 19-میباشد که بار سیستم بهداشتی درمانی کشور چندین

 Adeoluدر نیجریه بوده است ( .)26اما در مطالعه

برابر مضاعف شده است و بالطبع سالمت روان کارکنان مراکز

 Gramstadو همکاران که استرس شغلی را در میان 201

خدمات جامع سالمت را تحت تاثیر خود قرار داده است .از

نفر از پزشکان جوان بررسی کردند ،زنان نسبت به مردان

طرفی مطالعه حاضر تنها بین کارکنان یک شهرستان انجام

استرس شغلی بیشتری داشتند ( .)27در مطالعهای در کره

شد و طبیعتا برای بدست آوردن نتایج جامع و کامل جهان

جنوبی نیز در دورهی دستیاری یا اینترنی نیز زنان میزان

شمول نیازمند بررسی در جامعهی آماری وسیع تر در

استرس شغلی بیشتری نسبت به مردان داشتند ( .)28به نظر

مختصات جغرافیایی مختلف میباشد .به عنوان یک نقطه

میرسد دالیل احتمالی استرس شغلی بیشتر زنان نسبت به

قوت ،این مطالعه در بین کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

مردان ،علل فرهنگی و اجتماعی ،حساسیت بیشتر زنان نسبت

انجام شده است درحالی که اکثر مطالعات تنها در مراکز

به رقابت ،شرایط مذهب جامعه ،احساس مسئولیت پذیری

درمانی و بیمارستانها و در بین پرستاران انجام شده است.

بیشتر در زنان ،انگیزه بیشتر برای مطالعه نسبت به مردان،

پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به منظور بررسی بهتر

عاطفی برخورد کردن زنان با بیماران و حمایتهای کمتر از

واکنشهای هیجانی نظیر موضوع پژوهش حاضر ،پرسشنامه

زنان باشد.

مدون با فواصل زمانی کوتاه برای افراد شاغل در سیستمهای

در این مطالعه بین وضعیت استخدامی با استرس شغلی

بهداشتی درمانی استفاده گردد .این نکته به تدوین برنامههای

ارتباط معناداری مشاهده نشد که غیر همسو با مطالعه سپهوند

درمانی جهت کنترل واکنشها نیز کمک شایانی خواهد نمود.

و آزاد بوده است ( .)24 ،25سطح تحصیالت نیز در این مطالعه
ارتباط معناداری با استرس شغلی نداشت که همسو با مطالعه

نتیجهگیری

سپهوند بوده است ( .)24در رابطه با تاثیر تحصیالت بر استرس

نتایج مطالعه نشان داد نمره کلی مقیاس عوامل تنشزای

شغلی ،روابط متناقضی گزارش شده است .برخی کاهش

شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در سطح متوسطی

استرس شغلی را با افزایش سطح تحصیالت گزارش نمودند

قرار داشت .همچنین ارتباط معناداری بین گروه سنی با عوامل

( )29 ،30و برخی وجود رابطه را ذکر کردهاند (.)31 ،32

تنش زای شغلی مشاهده شد به طوری که پایین ترین نمره

تحقیقات همچنین نشان داده است که رویارویی دایمی

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

با بیماران ،داشتن مسئولیت سالمت انسانها ،انجام

سطح باالی استرس و موقعیت شغلی نامطلوب است .بنابراین

فرایندهای بالینی و برخورد با موقعیتهای اضطراری از

ضرورت دارد در این گروههای سنی از حمایت بیشتری

عواملی هستند که میتوانند در حرفههای بهداشتی درمانی

بهرهمند شوند .ضرورت دارد که با بررسی میزان شیوع

سبب افسردگی ،بیزاری و خستگی از کار شوند و کیفیت

اختالالت روانی و شناسایی عوامل موثر بر آن در کارکنان و با
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ارتباط عوامل استرسزای شغلی با متغیرهای دموگرافیک

تقدیر و تشکر

انجام مداخالت الزم در جهت بهبود وضعیت روانی آنان اقدام
.و از افزایش و شیوع آن پیشگیری کرد

نویسندگان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از همکاران
محترم شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان

تضاد منافع

گرگان که صمیمانه در این مطالعه شرکت کردند اعالم
.میدارند

.نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی را ذکر نکردند

حمایت مالی
مقاله حاضر از متن پایان نامه مقطع دکتری عمومی و
طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی گلستان (با
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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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