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Abstract 
Background and Aim: Job stress is an important social phenomenon and a serious threat to the health of the 

manpower around the world. In addition to its negative effects on physical health, job stress can undermine the 
ethical considerations. Therefore, the aim of this study was to find the causes of job stress in the medical staff 
working in the emergency department of Taleghani Hospital and its effect on their ethical considerations 

Methods: This descriptive-analytical study was conducted on the nursing staff (n=45) of the emergency 
department of Taleghani hospital, who were selected by convenience sampling. The severity of stress and 
factors associated with it were measured by a researcher-made questionnaire. To construct this questionnaire, 
several questionnaires related to the research topic, including Health and Safety Executive (HSE) survey and 
Osipow Job Stress questionnaire were used. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics 

Results: The results showed that 3 nurses had severe stress, 17 had moderate to severe stress, and 25 
(55.5%) had low to moderate stress. No significant relationship was observed between the experienced job stress 
and the staff’s gender and age (p<0.05) so that the female nurses and the staff with a lower age and work 
experience underwent a higher level of stress.   

Conclusion: Job stress had a significant effect on the ethical considerations of the staff of the emergency 
department of Taleghani hospital. Hence, the managers are required to employ supportive strategies to prevent 
the long-term effects of job stress on these staff, whose number is currently increasing owing to the needs of the 
society  
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 مارستانیو عوامل مؤثر بر آن در پرستاران شاغل در بخش اورژانس ب یاسترس شغل یبررس
 کرمانشاه یطالقان

  
 4تی،  مزده حر3یگی،  نرگس شکرب *2،3یثمیم نیرحسیام ،1پور دریفاطمه ح

 
  .رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک يپژوهشکده فناور ،یپزشک یشناس ستیز قاتیمرکز تحق 1

  . رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یطالقان مارستانیگروه طب اورژانس، ب 2
  . رانیرمانشاه،کرمانشاه، اک یو علوم سالمت، دانشگاه علوم پزشک یمعارف اسالم يرشته ا نیب قاتیمرکز تحق ،یگروه معارف اسالم 3

  .رانیکرمانشاه ، کرمانشاه ، ا یدانشگاه علوم پزشک/  يو فناور قاتیمعاونت تحق 4
  

 دهکیچ
. کار در جهان است يروین یسالمت يبرا يجد يدیو تهد یاجتماع یمهم در زندگ يها دهیاز پد یکی یاسترس شغل :فهدزمینه و 

 نییمطالعه با هدف تع نیا نیبنابرا. شود زین یمالحظات اخالق کاهش باعث تواندیم جسمی برسالمت یمنف ریتاث بر وهعال شغلی سسترا
 1398 لاـسآنها در  یآن بر مالحظات اخالق ریو تاث یطالقان مارستانیاورژانس ب درشاغل  یدر پرسنل درمان یاسترس شغل جادیعلل ا

 .شد ماـنجا
 یطالقان مارستانیدر بخش اورژانس ب اغلــش يپرسنل پرستار لــکو  دهبو مقطعی عنواز  تحلیلی -توصیفی حاضر مطالعه :ها روش
 ساخته هشگروپژ پرسشنامه طریقآن از  با مرتبط ملاعوو  سسترا تشد. شدند بنتخاا ريسرشماروش  به که نددبو نفر 45کرمانشاه 

 شغلی سسترا هشد اردتاندـسا نامهـپرسش املـش عوـموض اـب مرتبط پرسشنامه چندین اربزا ینا نشد ساخته جهتو  شد يگیر ارهندا
)HSE(  ستنباطیو ا توصیفی راـمآ ياـهاز روش  اـهداده  لـتحلیو  تجزیهدر .. یددگر دهستفاا سیپوا شغلی سسترا اردستاندا نامهـپرسشو 

  .شد دهستفاا تحقیق يها متغییر بین طتباار ايبر
نفر   3کرمانشاه مشاهده شد که  یطالقان مارستانیاز شغل در اورژانس ب یپرسشنامه با استرش ناش ینمره کل یدر بررس: ها یافته

 سسترا انمیز بین داريمعنا طتباار. استرس کم تا متوسط هستند%) 55,5(نفر 25و  دینفر استرس متوسط تا شد 17 د،یاسترس شد يدارا
 رکا سابقهو  سنداراي  که کنانیرکا نیزپرستار و  نناز یکهرطو به )p<0/ 05( شتدا دجوپرسنل و نـسو  جنسو  هشد تجربه شغلی
  .نددمیکر هـتجربرا  ياالترـب سترـسا تدـش نددبو يکمتر

 يکرمانشاه از نظر آمار یطالقان مارستانیشاغل در اورژانس ب یپرسنل درمان یبر مالحظات اخالق یاسترس شغل ریتاث: گیري نتیجه
 بر شغلی سسترا تمددراز  اتتاثیراز  حمایتی يهارکاراه  يگیر رکا به با که ستا وريضر رانیمد ايبر ن،یبنابرا. باشد یدار م یمعن
  .کنند يپیشگیر ستا یشافزا بهرو  جامعه يهازنیا به توجه با کنونی جامعه رد نهاآ ادتعد که حرفه ینا نکنارکا
  

 بخش اورژانس ي، پرسنل پرستار یمالحظات اخالق ،شغلی سسترا :ها کلیدواژه
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  مقدمه
 یمهم در زندگ يها دهیاز پد یکیامروزه  یاسترس شغل

کار در جهان  يروین یسالمت يبرا يجد يدیو تهد یاجتماع
 تیمتفاوت در موقع يواکنش ها جادیمنجربه ا تواندیکه م. است

 رهیو خروج رفتار افراد از دا ریشده و بعضا موجب تاث یشغل يها
و حوادث  دادهایوساز ر نهیتواند زم یم یاسترس شغل. هنجار شود

صدمات و جراحات به افراد و خسارات به  جادیا جهیو در نت یشغل
  .کار شود طیدر مح زاتیتجه

است و لذا  ياقدامات پرستار یجوهره اصل یمراقبت رفتار
و  مارستانهایعملکرد در ب نیبر ا رگذاریعوامل تاث ییشناسا

به عنوان خط اول خدمت مدار  یمارستانیب يبخصوص اورژانسها
بعنوان  مارانیپرستاران با ب یهمدل .)1( است تیحائز اهم اریبس

همواره مدنظر  ینحفظ کرامت انسا يدر راستا یاخالق يرفتار
اساس  نیبرهم .)2( حوزه سالمت بوده است استگذارانیس

که به کمک آن بتوان از بروز  ییها نهیعلل و زم ییشناسا
  . کرد مهم است يریجلوگ یاخالق يهایناهنجار

 مارانیب یبا حقوق اخالق دیبا يفراد حرفه ابعنوان ا پرستاران
هرچند . خود را محترم شمارند یاشنا باشند و وجدان اخالق

با مشکالت  ییارویرو ییو گاها عدم توانا یشغل ياسترس ها
را  ياز پرستاران حرفه پرستار يشود تعداد یسبب م یاخالق

  . شوند دخو يکار گاهیجا رییخواهان تغ ایترك کنند 
است که فرد  يبه گونه ا یمارستانیب تیفعال تیمقابل ماه در

 یممکن است از درد و ناتوان) ماریب( کننده خدمت  افتیدر
سو و  کیاز  يماریحاصل از ب يرنجها. رنج ببرد يدیشد

 يرا برا یتیوضع گرید ياز سو یو خانوادگ یمشکالت شخص
 يو رفتار یاحساس يکه ناچار به بروز واکنشها زندیرقم م مارانیب
  . شود یم

کادر ارائه دهنده خدمات که در محور مقدم آن  انیم نیا در
 یو دشوار مواجه م دهیچیپ تیوضع کیپرستاران قرار دارند با 

از امور انباشته شده  یسو حجم انبوه کیکه در  یتیوضع. گردند
 يو در سو مارانیب ریسا تیبه وضع یدگیو روزمره همچون رس

 کیکه در حال بروز  تاس يماریبا ب یو همدل حیتعامل صح گرید
در نگاه اول ممکن است  .)4( است يو لحظه ا یواکنش احساس

 یآن هنگام تیاما اهم دیایچندان دشوار بنظر ن یتیوضع نیچن
 یروان تیو وضع یعاطف طیکه شرا دینما یجلوه م  شتریب

 انیدر م ياتفاق نظر نهیزم نیدر ا. ردیمد نظر قرار گ زیپرستاران ن
و عملکرد پرسنل  یشغل يرفتارها نکهیا بر یپژوهشگران مبن

که بر ذهن و  يا یمنف ایمثبت  تیاست از وضع یانعکاس یدرمان
شده  انیب قیرو بطور دق نیاز ا. روان آنها حاکم است وجود دارد

 ریکار تاث طیانها به مح یشغل یکارکنان و دلبستگ تیکه رضا
افت کنندگان یانها در برابر در يو رفتار یبر عملکرد شغل ییبسزا

نکته  نیبه ا) 3(و همکاران  لمازییمطالعه  نیهم چن. خدمت دارد
 يتواند بر رو یم یاخالق ریغ ياشاره داشت که بروز رفتارها

صورت  نیدر ا. بگذارد ریافراد تاث يو وفادار یو تعهد شغل تیرضا
و  یروان و یبه لحاظ روح یکادر درمان یشغل تیبهبود وضع

مطلوب توام  يآنها موجب انعکاس رفتار یشغل یدلبستگ شیافزا
  ).6(گردد  یم ماریدر برخورد با ب فهیبا احساس وظ

 يمطلوب کار طیدرفراهم آوردن شرا یسازمان رانیمد نقش
مهم  زین یارائه خدمات درمان يبرا منیا يهمراه با حفظ فضا

،  یسازمان تیحما) 7(هورکون و همکاران  فیطبق تعر. است
سازمان  ایآ. کارکنان خود است  تیدرك سازمان از وضع زانیم

دهد؟  یم تیآنها ارزش قائل شده و به رفاه آنها اهم يبرا
 یانسان تیشخص کیپرستاران عمدتا محل کار خود را بعنوان 

آن  يرا برا یانسان اتیصفات و خصوص یو تمام ندینما یتصور م
انسان  کیتوانند به  ینگونه که مهما نیبنابرا. شوند یمتصور م

 یدلبسته م زیکار خود ن طیکنند به شغل و مح دایپ یدلبستگ
  .شوند

 یاجتماع يها تیو حما یشغل ينگرش ها ریاز تاث صرفنظر
است که  یهیبد مارانیپرستاران با ب یادراك شده بر همدل

از مواقع رفتارها و اقدامات افراد نشات گرفته از عامل و  ياریبس
) 1(آنها دارد  یذهن يدر ارزشها شهیاست که ر یدرون يها زهیانگ
 يدر حرفه پرستار.  ستا يهرچند اخالق در همه مشاغل ضرور. 

 تیو توام با مسئول يدارد چرا که رفتار معنو يشتریضرورت ب
 یر بهبود و بازگشت سالمتد یینقش بسزا مارانیپرستاران با ب

و  ییاست که داشتن توانا ينکته ضرور نیتوجه به ا) . 5(آنها دارد
ارتقاء  يکند و برا ینم نیرا تضم یشغل ییباال کارا يها زهیانگ

 تیمناسب و حفظ امن یشغل طیفراهم کردن شرا یشغل ردعملک
هدف از  نیبنابرا.برخوردار است یفراوان تیکار از اهم طیدر مح
در پرسنل  یاسترس شغل جادیعلل ا یمطالعه بررس نیانجام ا

آن بر  ریو تاث یطالقان مارستانیشاغل در اورژانس ب یدرمان
  .است یمالحظات اخالق

  ها روش
 ستا یـتحلیل -فی یـتوص عوـناي از  مطالعه هشوپژ ینا

شدت  ای انزـمی ینـتعی روـمنظ هـب یـمقطعروش  هـب هـک
شاغل در بخش اورژانس  يپرسنل پرستار شغلی سسترا
 ماــنجدر آن ا موثر ملاعوکرمانشاه و  یطالقان مارستانیب

در بخش اورژانس  اغلــش يپرسنل پرستار لــک. دــیدگر
 ريسرشماروش  به که نددبو نفر 45کرمانشاه  یطالقان مارستانیب

 لیسانس طعـمقدر  هـمطالع ردوـم جمعیت. شدند مطالعهوارد 
 تحقیق یندر ا هاداده دآوريرـگ ارزـبا. تندـشدا اررـق يپرستار

 دهستفاباال از آن ا تیاستاندارد بود که با حساس يها پرسشنامه
 شغلی سسترا هشد اردتاندـسا نامهـپرسش املـش هـک یددگر

HSE) (، ايبر که سیپوا شغلی سسترا اردستاندا نامهـپرسش 
 ردوـم 1987   لاـسدر  راناـهمکو  یپوـسا طـتوس راـب لیناو
 سسترا يگیر ازهندا سیلهو منا بهو ) 8( گرفت اررـق دهتفاـسا

 هـب روـکش رجاـخو  لـخو در دا تـسا هشد هدـنامی غلیـش
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 و همکاران پور دریح/  404

  1400، 3 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

و  هـگرفت اررـق دهتفاـسا ردمو مختلف انهشگروپژ توسط اترـک
 ستا هدـیدگر تایید%) 89 خنباوکر يلفاآ با(آن  پایاییو  ییروا

)9(.  
 باو  نامهـپرسش يها رمعیا سساا بر شغلی سسترا حسطو

 تقسیم دیدـشو  طـمتوس،  عیفـض حطوـس به منابع به توجه
 پرسشنامهاز  هدـش بـکس هرـنم هـک رتوـص دینـب ،شدند

 کسب رتصوو در  دهبو 250 تا صفر ودهمحددر  شغلی سسترا
 166 تا 83 بین ،کم دـحدر  شغلی سسترا 83از  کمتر هنمر

 حددر  شغلی سسترا 166از  ترـبیشو  طـمتوس غلیـش سسترا
 کمیاز  حاصل نتایج سپس. ستا هدـش هـگرفت رـنظدر  دیدـش

 به طمربو هنمر نهایتو در  هشد جمع هم با تالاسو کلیه دنکر
 باال سسترو ا متوسط  سسترا ،کم سسترا سطح سهدر  سسترا

  .یددگر تعیین
 اـب رـحاض تحقیقدر  دهستفاا ردمو پرسشنامه تــنهای در

 ونیـکن جامعه ديقتصاا ،جتماعیا ،فرهنگی یطاشر هـب هـتوج
 باو  امحتو رعتباروش ا با اربزا رعتباا دــیدگر یمــتنظو  هــتهی

از  دهستفاا با اـهداده. یددگر تعیین ممحتر ساتیدا اتنظراز  دهستفاا
 يمونهاو آز نپیرسو تگیـهمبس ضریب ،توصیفی رماآ يهاروش 

 جهیمقاله نت نیا. گرفت ارقر تحلیلو  تجزیه ردمو t-test ريماآ

 یبا کد اخالق یقاتیپروژه تحق کی
IR.KUMS.REC.1396.698 یدر دانشگاه علوم پزشک 

 .کرمانشاه است

  نتایج
شاغل در اورژانس  ینفر از پرسنل درمان 45مطالعه  نیدر ا

 نامهــپرسش 45از . کرمانشاه شرکت کرده اند یطالقان مارستانیب
داده  دتعو پرسشنامه 44 ناــکنرکا ینــبدر  هدــش عــیزتو
داده ها نشان داد که متوسط . تـگرف اررـق الیزـنآ ردوـمو  هدـش

 یطالقان مارستانیب انسشاغل در اورژ یپرسنل درمان یسن
 نکمتری. بود سال 2± اریسال با انحراف مع) 18/31(کرمانشاه 

  . سال بود45 شانیسن ا نیشتریسال و ب23 شانیسن ا
بر  رمنیاسپ یداده ها با استفاده از آزمون همبستگ یبررس در

و  شغلی سسترا تشدمشاهده شد که  یسن ياساس گروه ها
شاغل در اورژانس  یپرسنل درمان یآن بر مالحظات اخالق ریتاث
 يدار یارتباط معن یسن يکرمانشاه با گروهها یطالقان مارستانیب

 یهمبستگ نیا که).P>0.05(داشت 5/0ر سطح د ياز نظر آمار
شدت  ابدی یم شیکه هر چه سن افزا يهمسو بود به گونها ریغ

 )1 رهماـش ولدـج( ابدی یاسترس کاهش م

 
 هشوپژ ردمو يحدهاوا شغلی سسترا انمیز توصیفی يشاخصها - 1ولجد

  سسترت اشد      
  تمشخصا

ن موآزنتایج   جمع  شدید  متوسط  کم
  ريماي آها

  صددر  اد تعد  صددر  اد تعد  صددر  اد تعد  صددر  اد تعد

سن به 
  لسا

20-25  4  36.6 5  45.45 2  18.2 11  24.4 df=28 
p <0/ 05 

  26-30  7  58.33 4  33.4 1  8.4 12  26.7   
31-35  6  60 4  40 0  0 10  24.4   

  36-40  7  77.8 2  22.2 0  0 9  20     
<40  0  0 2  100 0  0 2  4.4    

 t=5/64  55.6  24 12.5  3 37.5  9 50  12  زن  جنس
 p <0/ 001  

     44.4  21 0  0 38.1  8 61.9  13  مرد  

ضعیت و
  تاهل

 df=2 37.8  17 17.64  3 35.3  6 47.05  8  مجرد
p <0/ 14 

   62.2  27 0  0 40.74  11 59.25  16  متاهل  

) 21(نفر  44افراد مشاهده شد که از  یجنس عیتوز یدر بررس
را  یمورد بررس يدرصد نمونه ها) 45(مرد بودند که  شانینفر از ا

زن بودند که معادل  زینفر ن )23. (دادند یبه خود اختصاص م
ما شدت  جینتا براساس .شد یدرصد افراد را شامل م) 55(
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در سطح  ياز نظر آمار يدار یارتباط معن تیبا جنس شغلیاسترس
 شغلی سسترا تشد دبو ینا بیانگر هشوپژ نتایج. داشت001/0
 سسترا نناز صددر 5/12 هـیکربطو ستا دانمراز  بیشتر ننادر ز

در  انمیز ینا حالیکهدر  نددبو دهکر تجربهرا  شدید حددر  شغلی
 )1 رهماـشنمودار . (دبو صدرد 0/0 دانمر

 

 
 .تیافراد را بر اساس  سن و جنس ینسب یفراوان عیتوز 1نمودار 

 
نفر از ) 28(مشاهده شد که  زیتاهل افراد ن تیوضع یدر بررس

باشند که معادل  یافراد شرکت کننده در مطالعه متأهل م
باشد  یدرصد افراد م) 37،8(نفر که معادل ) 17(درصد و ) 62،22(

با تاهل ارتباط  شغلیما شدت استرس جیمجرد بودند براساس نتا

که در  همانطور ).P=0.14. (نداشت ياز نظر آمار يدار یمعن
بر مالحظات  یاسترس شغل ریمشهود است تاث 2نمودار شماره 

 یطالقان مارستانیشاغل در اورژانس ب یپرسنل درمان یاخالق
 .باشد یدار م یمعن يکرمانشاه از نظر آمار

 

 
 یبر مالحظات اخالق یاسترس شغل ریتاث 2نمودار 

 
کرمانشاه  یطالقان مارستانیدر واقع کارمندان اورژانس ب

رو نشان  یرفتار مختلف مارانیکه دارند با ب یبدنبال استرس شغل
 یمعن ياز آن دارد که با اختالف آمار تیموضوع حکا نیا. دادند

 یعامل موثر بر مالحظات اخالق کیاز شغل  یاسترس ناش يدار
کرمانشاه  یطالقان مارستانیشاغل در اورژانس ب یپرسنل درمان

از شغل  یپرسشنامه با استرش ناش ینمره کل یبررس در. باشد یم

نفر   3کرمانشاه مشاهده شد که  یطالقان مارستانیدر اورژانس ب
 25و  دینفر استرس متوسط تا شد 17 د،یاسترس شد يدارا
 يکه افراد يبه نحو. استرس کم تا متوسط هستند%) 55,5(نفر

 ترسکه اس يو افراد%) 6,7( داشتند نمره دیکه استرس شد
موضوع از  نیداشتند و ا%) 37,8( داشتند نمره دیمتوسط تا شد

 ).3نمودار شماره ) (P=0.009(معنادار بود  ينظر آمار
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 و همکاران پور دریح/  406

 
 کرمانشاه یطالقان مارستانیاز شغل در پرسنل اورژانس ب یاسترش ناش تیوضع 3نمودار

 
  يریگ جهینت و بحث

. را بهمراه دارد یاست که استرس فراوان يحرفه ا يپرستار
 یو روان یعوارض جسم جادیاز عوامل مهم ا یکی یاسترس شغل

و در  یو درمان یدر کارکنان بهداشت یشغل یتینارضا نیو همچن
استرس  نیبنابرا. باشد یشده م هیخدمات ارا تیفیکاهش ک جهینت

مراقبت  تیفیتواند موجب کاهش ک یدر پرستاران م یشغل
در  یو درمان یتیریمشکالت مد شیافزا نیو همچن يپرستار

 نیا. الخصوص اورژانس شود یعل مارستانیمختلف ب يبخش ها
، کاهش  بتیغ شیتواند با افزا یم يمخرب و چند بعد دهیپد

بر سالمت روان  یمنف راتیضمن تاث يو بازده کار يانرژ
  .منجر گردد مارانیمراقبت از ب تیفیپرستاران به افت ک

با توجه به نقش مهم و  یدرمان یبهداشت ستمیس رانیمد
توانند با  یکه خدمات پرسنل بخش اورژانس در درمان م یاتیح

افراد  نیا یکه باعث کاهش استرس شغل یبه عوامل شتریتوجه ب
پشت  يفتهایحذف ش ،يکم کردن ساعات کار رینظ( شود  یم

و  نظم يکمک به برقرار ،یحیتفر يسرهم، افزودن برنامه ها
 یاسترس شغل زانیم....) پرسنل شاغل در اورژانس و  تیحفظ امن

آموزش مهارت ). 8( پرستاران بخش اورژانس را را کاهش دهند
 ياسترس کار نیانگیتواند م یم نیاسترس همچن تیریمد يها

  .)9( دهد يدار یپرستاران را کاهش معن
قرار گرفتند که متوسط  یابینفر مورد ارز 45مطالعه  نیا در

 نیب یو غالب افراد مورد بررس. سال بود) 31(حدود  شانیا یسن
مطالعه نشان داد که  نیا جینتا. سال سن داشتند) 45(تا ) 23(

پرسنل  یآن بر مالحظات اخالق ریو تاث شغلی سسترا تشد
کرمانشاه با  یانطالق مارستانیشاغل در اورژانس ب یدرمان

در سطح  ياز نظر آمار يدار یط معنارتبا یسن يگروهها
و  یو همکاران  و مطالعه پورعادل یمیداشت که با مطاله کر5/0

و همکاران  یمیکه کر يدر مطالعه ا. داشت رتیهمکارانش  مغا
جهرم اجرا نمود متوسط  یدانشگاه علوم پزشک يماما ها يبر رو

 رتیمطالعه مغا نیسال بود که با ا 31افراد مورد مطالعه  یسن
و همکارانش مشاهده شد که غالب  یدر مطالعه پورعادل. دارد

 یگروه مورد مطالعه که دندان پزشکان دانشگاه علوم پزشک
البته در ). 11(سال بودند 38 یکرمان بودند افراد در محدوده سن

 یگروه نشده اند نم میمطالعه چون همسو با مطالعه ما تقس نیا
  .قرار داد سهیرا مورد مقا یسن يگروه ها توان

 ریو تاث شغلی سسترا تشدمطالعه نشان داد که  نیا جینتا
شاغل در اورژانس  یپرسنل درمان یآن بر مالحظات اخالق

از نظر  يدار یارتباط معن تیکرمانشاه با جنس یطالقان مارستانیب
فر و  یکه محب يدر مطالعه ا. داشت001/0در سطح  يآمار

دانشگاه  ياه مارستانیپرستاران شاغل در ب يهمکارانش بر رو
 سسترا تشدانجام داد مشاهده نمود که  نیقزو یعلوم پزشک

در ). 8(است که با مطالعه ما همسو بود  شتریدر زنان ب شغلی
کارمندان در دانشگاه علوم  يو همکارانش بر رو یمطالعه خاتون

در زنان  یمشاهده شد که شدت استرس شغل نیقزو یپزشک
زنان استرس در حد  صددر 51 کهیراز مردان است بطو شتریب

درصد مردان استرس  39حدود  یکردند ول یرا تجربه م دیشد
 ییکه در مطالعه بابا یدر حال). 10(را تجربه نموده بودند دیشد
 شغلی سسترا يمطالعه غالب افراد دارا نیبا ا ریمغا يآباد دریح

  ). 5(مرد بودند  یمورد بررس دیشد
 یتاهل، بر شدت استرس شغل تیکه وضع دیگرد مشاهده

 يباالتر یمجرد استرس شغل ایو در واقع افراد متاهل  ستیموثر ن
و همکارانش مشاهده شد که با تاهل  رزادهیدر مطالعه کب. نداشتند

. بود ریمطالعه مغا نیکه با ا)  5(ابدی یم شیافزا زیشدت استرس ن
ندران بر که در ماز رزادهیکب عهمطال افتهیموضوع همسو با  نیو ا
  . اجرا نموده است باشد یکارکنان بخش مدارك پزشک يرو

 یتر م کیمطالعه نزد نیکه نسبتاً به ا یمطالعه خاتون در
بر مال  یتیباشد مشاهده شد که شدت استرس عامل پر اهم

 نیقزو یپرستاران دانشگاه علوم پزشک انیدر م یحظات اخالق
 يبعد يدر رده ها تیو مسئول یباشد و پس از آن جو سازمان یم

 نیدر ا نکهیا ماک. مطالعه همسو بود نیکه با ا) 9(قرار دارند 
 مارستانیاز کارکنان بخش اورژانس ب يتعداد محدود زیمطالعه ن

  .قرار گرفته بودند یمورد بررس زیکرمانشاه ن یطالقان
 ریتاث یشدت استرس شغل نیمطالعه نشان داد که مهم تر نیا
شاغل در اورژانس  یپرسنل درمان یالقبر مالحظات اخ ییبسزا

شدت استرس  بایتقر نیهمچن. کرمانشاه، دارد یطالقان مارستانیب
پرسنل  یبر مالحظات اخالق يدر زنان عامل موثرتر یشغل يها

] . باشند یکرمانشاه م یانطالق مارستانیشاغل در اورژانس ب یدرمان
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به  یمقابله با استرس ناش يافراد برا شتریب نکهیو نکته مهم ا
و اصالح آن  یبه بررس ازیآورده اند که خود ن يمشکل رو رشیپذ
 .باشد یم

 يبرا یمال تیگونه حما چیه سندگانینو :تضاد منافع
 نیا سندگانینو. نکردند افتیمقاله در نیا فیتأل ایو  قیتحق

مقاله  نیبا انتشار ا یمطالعه اعالم کردند ،منافات و تعارض منافع
نشده  انیب سندگانیتعارض منافع توسط نو گونه چیه". ندارند
 "است
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