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شاغل  یدر ماماهااز شغل  تیبا رضا یارتباط تنش شغل یبررس

شهر مشهد  یدولت یو درمان یها و مراکز بهداشت مارستانیدر ب

 0931در سال 
 9یشاکر یدکتر محمدتق، *2یمعصومه کرد ،0یزیر یمحمد الیسه

 .رانیا مشهد، مشهد، یپزشک علوم دانشگاه ،ییماما و یپرستار دانشکده ،ییماما ارشد یکارشناسدانشجوی  .1

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییماماو  یدانشکده پرستار ،ییگروه ماما یمرب .2

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یاجتماع یگروه پزشک اریدانش .3

 27/3/1331  :مقاله پذیرش تاریخ    7/2/1331 :دریافت تاریخ
 

 

 

 یحال  در است، یضرور ییکارآ یبرا آن کم زانیم که شود یم تجربه شاغل افراد همه توسط کار طیمح در تنش :مقدمه

 نییتع هدف با حاضر مطالعه. شود یم یشغل تیرضا کاهش باعث  ،ییکارآ  کاهش بر عالوه حد، از شیب یها تنش که

 مشهد شهر یدولت یدرمان و یبهداشت مراکز و ها مارستانیب در شاغل یماماها در شغل از تیرضا با یشغل تنش ارتباط

 .شد انجام

 یدرمان -یبهداشت مراکز و ها مارستانیب در شاغل یماما 123 یرو بر 1331 سال در یمقطع مطالعه نیا :کارروش

 و یفرد مشخصات پرسشنامه مطالعه، مورد ابزار و یا مرحله دو صورت به یریگ نمونه. شد انجام مشهد شهر یدولت

 با یگردآور از پس ها داده. بود( سؤال 11) هرزبرگ یشغل تیرضا و( سؤال 37) یشغل تنش یابیارز ،یشغل اطالعات

 انسیوار زیآنال تست، یت رسون،یپ یهمبستگ بیضر یآمار یها آزمون و( 11 نسخه) SPSS یآمار افزار نرم از استفاده

 .معنی دار در نظر گرفته شد 10/1 کمتر از pمیزان . گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد یخط ونیرگرس و طرفه کی

 سال، 70/11±13 اشتغال مدت سال، 7/32±12/1 کننده شرکت یماماها سن اریمع انحراف و نیانگیم :هایافته

. بود 93/131±21/1و رضایت شغلی  113 ±11/1 یشغل تنش یکل نمره ساعت، 10/11±3/1 هفته در یکار ساعت

 شغلی، رضایت حیطه 11 بین تغییر و ترک شغل، کمبود و فقدان همکار و در: شایعترین عوامل تنش زا شامل

 تنش با یشغل تیرضا یکل نمره نیب نیا بر عالوه. داشت تعلق قدردانی و شناخت حیطه به نمره میانگین بیشترین

 .داشت وجود یهمبستگ یشغل

  .کاهش رضایت شغلی در ماماها شود باعثتنش شغلی باال می تواند  :گیرینتیجه

 

 ماما ،یشغل تیرضا ،یتنش شغل :کلمات کلیدی

 
 

 

 

                                                 
پست  ؛13100111313: تلفن .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما و یدانشکده پرستار ؛یکرد معصومه :ول مكاتباتئنویسنده مس *

 kordim@mums.ac.ir: الكترونیك
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 مقدمه

 ندییفرآ ای حالت و روزمره یزندگ از یبخش استرس،

 یحوادث با فرد آن، وقوع هنگام در که است یروانشناخت

 و یجسم یستیبهز به نسبت را آنها که شود یم مواجه

 از استرس، .کند یم فرض زیدآمیتهد خود یروانشناخت

 که دهد یم رخ یزمان و گرفته نشأت طیمح با تعامل

 دارد، اریاخت در فرد که یمنابع و یتیموقع فشارهای نیب

 عوامل انواع نیب در(. 1) باشد داشته وجود یناهماهنگ

 باشد یم عیشا اریبس کار طیمح از یناش تنش زا، تنش

 عوامل: نوع دو به کار با مرتبط یزا تنش عوامل. (2)

 عوامل. (3) شوند یم میتقس 2خاص و 1عیشا یزا تنش

 سطح کار، در فیضع یسازمانده مانند  عیشا یزا تنش

 خدمت، ضمن مداوم آموزش کمبود ت،یمسئول یباال

 و کار طیمح در جدال و تضاد کارمندان، یناکاف تعداد

 داشته وجود تواند یم مشاغل همه در که است یکار نوبت

 شغل هر یبرا خاص، یزا تنش عوامل که یحال  در. باشد

 (.0 ،1) باشد یم شغل همان   خاص و متفاوت

 نیب در که دهد یم نشان کایآمر کل اطالعات اداره

 زانیم نیباالتر یدرمان -یمشاغل موجود، مشاغل بهداشت

 در زین یشغل تنش. (9)باشند  یرا دارا م یصدمات شغل

است  یموضوعات نیجزء مهمتر ،یبهداشت کارکنان نیب

پژوهشگران قرار  یگذشته مورد بررس یکه در دهه ها

کننده سالمت  دیو به عنوان عامل تهد (7)گرفته است 

 درجه. (8)افراد شناخته شده است  یو جسمان یروان

 نوع به توجه با و گرید فرد به فرد کی از یشغل تنش

 ،یفرهنگ ،یطیمح عوامل ،یفرد یها تفاوت شغل،

 تحت زین آن زانیم و است متفاوت تیجنس و یاجتماع

 یکی ییماما(. 3) است نوسان در زمان و شدت نوع، ریتأث

 اگر. کنند یم فایا را یاصل نقش زنان که است یمشاغل از

 در یول دارد، وجود مشاغل تمام در یشغل تنش چه

 نیا دارند، سروکار ها انسان سالمت با که ییها حرفه

که  یبه طور(. 11) کند یم دایپ یشتریب تیاهم موضوع

درصد  03، حدود (2111)و همکاران  یدر مطالعه کرد

 نیعالوه بر ا(. 11)داشتند  دیشد یاز ماماها تنش شغل

 یدر همدان، تنش شغل( 2112)و همکاران  یهزاوه ا

                                                 
1. Common 
2. Specifice 

 انیفیشر و متوسط حد در و درصد 0/01 در را پرستاران

 شاغل پرسنل یشغل تنش تهران، در( 2112) همکاران و

 طور به(. 12، 1) کردند گزارش درصد 03 را اورژانس در

 تجربه شاغل افراد همه توسط کار طیمح در تنش یکل

 یشغل ییتوانا و ییکارآ یبرا آن کم زانیم و شود یم

 یها تنش که یحال  در. رسد یم نظر به یضرور خوب،

 ،یشغل  ییتوانا در  ییکارآ  کاهش بر عالوه حد، از شیب

 یشغل یفرسودگ تینها در و یشغل تیرضا کاهش باعث

 مثبت و عاطفی حالتی شغلی، رضایت. (11، 13) شودیم

 دارای که است شغلی تجارب یا شغل ارزیابی حاصل و

 شغلی رضایت و انگیزش. است یگوناگون عوامل و ابعاد

 به بسیار اخیر های دهه در که است مسائلی از کارکنان،

 هر اهداف به نیل راستای در .است شده پرداخته آن

 کارکنان تا ساخت فراهم را شرایطی باید سازمان،

 رضایت و خشنودی با و جذاب های محیط در سازمان

 و کارآیی تا بپردازند محوله وظایف انجام به کامل

 باشند داشته خطیر امر این اجرای در را الزم اثربخشی

 می شغلی رضایت به که سنتی های مدل اغلب(. 10)

 اما دارند، تمرکز شغلش مورد در فرد احساس به پردازند،

 حرفه آن تیماه دهد می شکل را شغلی رضایت چه آن

(. 19) دارد شغل آن از فرد که است انتظاراتی بلکه نیست

 کار، شامل را شغلی رضایت ابعاد کروم و ویسوکی

 بر عالوه(. 10) دانند می مزایا و ارتقاء همکار، سرپرستی،

 یشغل تیرضا: سدینو یم هرزبرگ از نقل به هومن نیا

 عامل به که ابعاد نیا از یکی. است جداگانه بعد دو یدارا

 یطیمح یها یژگیو رندهیبرگ در است معروف بهداشت

 روابط حقوق، ،یسرپرست مانند یرونیب یها جنبه و شغل

 نیدوم. است یکار یها تیموقع و طیشرا ،یفرد نیب

 واقع در که است زانندهیبرانگ عوامل به معروف بعد،

 یها جنبه و شغل یمحتوا ف،یوظا به وابسته عوامل

 تیاهم مانند ییها جنبه رندهیبرگ در و بوده آن یدرون

 در(. 17) باشد یم رشد و تیمسئول شرفت،یپ به دادن

 یک عنوان به همواره شغلی رضایت مسأله قتیحق

 تا که طوری به هست و بوده مطرح ها سازمان در مشکل

 منتشر آن پیرامون مقاله هزار 1 از بیش 1381 سال

 به ها بیمارستان کارکنان از بسیاری سال هر. است شده

 که کنند می ترک را کارشان شغلی، نارضایتی علت
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 از باعث آموزش، قیمت گران های هزینه اتالف بر عالوه

 می نیز انسانی منابع و ها تخصص ها، مهارت رفتن دست

 و بهداشتی های مراقبت کار اهمیت دیگر، طرفی از .شود

 کارآیی بیشترین کسب یبرا که است یا گونه به درمانی

 و عشق با باید مهارت، و تخصص بر عالوه اثربخشی، و

 نهیزم نیا در(. 18) دهند ادامه خود کار به عالقمندی

 تیرضا که داد نشان همکاران و منجمد مطالعه جینتا

 حد در%( 2/78) کشور کل یپرستار کادر اکثر یشغل

 نشان( 1389) انیمانوک مطالعه که یحال در. بود متوسط

 زنان یها بخش در شاغل پرستاران از درصد 18 که داد

 ،13) داشتند نییپا یشغل تیرضا تهران شهر ییماما و

 رضایت تأمین در را متعددی عوامل محققان امروزه(. 13

: شامل آنها از تعدادی که دانند یم مؤثر افراد شغلی

 و رهبری ارتقاء، کار، نفس دستمزد، کار، تیماه

 ساختار شغلی، ایمنی همکاران، با روابط سرپرستی،

 ویژگی شخصیتی، عوامل کار، فیزیکی شرایط سازمانی،

 (. 21) است برابری و شخصی های

 شغلی رضایت با کارکنان که اند داده نشان مطالعات

 وضعیت در ذهنی توان و فیزیک بدنی نظر از باالتر،

 رضایت باالی سازمانی، سطح نظر از و دارند قرار بهتری

 مطلوب است بسیار سازمانی جو کننده منعکس ،شغلی

(. 21) شود می کارکنان ماندگاری و جذب به منجر که

 کارکنانی کرده است پرستاری اعالم المللی بین شورای

 درصد 31 دارند، قرار باالیی شغلی استرس تحت که

با توجه به اینکه . شوند می کاری حوادث دچار بیشتر

 پزشکی خدمات قلمرو و تنش شغلی در شغلی رضایت

است  بوده پژوهشگران توجه مورد بیمارستانی همواره و

 را جامعه سالمت حوزه، این در شاغل نیروی انسانی و

 افزایش با شغلی نجایی که تنشآکند و از  تضمین می

 هبهر کاهش نیز و کار غیبت از و خیرأت کاری، حوادث

 بیماران از کیفیت مراقبت افت به سازمانی تعهد و وری

مطالعه ای در  به اینکه توجهو با ( 1)شود  می منجر

 ارتباط با رابطه تنش شغلی و رضایت شغلی ماماها در

 یینتعمطالعه حاضر با هدف لذا  ،نشده است انجامایران 

شاغل  یاز شغل در ماماها یتبا رضا یارتباط تنش شغل

 یدولت یو درمان یو مراکز بهداشت ها یمارستاندر ب

 .انجام شد 1331شهر مشهد در سال 

 روش کار
که  استگروهه  کیو  یمقطعمطالعه  کیحاضر  مطالعه

 مارستانیشاغل در ب یماما 123 یبر رو 1331در سال 

شهر مشهد انجام  یدولت یو درمان یها و مراکز بهداشت

 تیشاغل با ماه یماماها هیبه کل یابیمنظور دست به. شد

 یدرمان -یبهداشت مراکز و ها مارستانیمتفاوت، ب یکار

 مطالعه نیا یریگ نمونه چارچوب عنوان به یدولت

 یا مرحله چند صورت به یریگ نمونه. شدند انتخاب

 از نفر 18 شاغل، یماما 123 از مجموع در و شد انجام

 از نفر 81 و یدرمان و یبهداشت مراکز در شاغل یماماها

 حجم. شدند مطالعه وارد ها مارستانیب در شاغل یماماها

 ،r=3/1) یهمبستگ بیضر فرمول از استفاده با نمونه

31=n )یماماها از نفر 11 یرو بر مطالعه یابتدا در که 

 شیافزا درصد 21 احتساب با و شد انجام طیشرا واجد

 نظر در نفر 118 بودن، یتصادف عدم از یناش حجم

  ،%81توان آزمون ،%30 نانیاطم بیضر) شد گرفته

و  هیکه تجز( β-1= و توان آزمون α-1= نانیدرجه اطم

ورود  معیارهای. ماما انجام شد 123 یبر رو یینها لیتحل

 مطالعه، در شرکت جهت یکتب رضایت: شامل مطالعه به

 مدرک حداقل داشتن مشهد، شهر ساکن و یرانیا

. بود ماه 3 مدت به حداقل اشتغال و ییماما یکاردان

تجربه حادثه ای ناگوار  :شامل خروج از مطالعه هایاریمع

فوت اقوام درجه )ماه گذشته  9یا استرس زا در طول 

یک، اختالالت شدید خانوادگی، مشکالت مالی، تغییر 

پس از تأیید پژوهش توسط . بود( عمدة وضع زندگی

دانشگاه و کسب معرفی نامه از دانشکده  یکمیته اخالق

مراکز  نیپرستاری و مامایی مشهد و ارائه آن به مسئول

جهت  یمنتخب و هماهنگ یها مارستانیو ب یبهداشت

 انیپس از ب نیابزار مورد پژوهش و همچن عیزمان توز

 تیماماها و گرفتن رضا تیاهداف مطالعه و جلب رضا

 ،یاخالق یرفتن کدهااز آنان و با در نظر گ ینامه کتب

پرسشنامه ها و انجام  عیاقدام به نمونه گیری، توز

 یکه ابتدا پس از بررس بیترت نیبد. پژوهش شد

 یاهداف، از واحدها انیورود و خروج و ب یارهایمع

که شامل  یقسمت 3پژوهش خواسته شد تا پرسشنامه 

 یتنش شغل یابیارز ،یو شغل یمشخصات فرد
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(1
OSAQ )و کرده لیتکم را بود هرزبرگ یشغل تیرضا 

. دهند لیتحو پژوهشگر به را آن یکار نوبت انیپا در

 که شد داده نانیاطم پژوهش یواحدها به نیهمچن

 الزم یحت و بود خواهد محرمانه صورت به آنها اطالعات

 در پژوهشگر سپس. سندیبنو را خود یاسام که نبود

 یآور جمع به اقدام پژوهش، یواحدها یکار نوبت انیپا

 .کرد ها پرسشنامه

 یفرد مشخصات پرسشنامه شامل ها داده یگردآور ابزار

 یابیارز پرسشنامه پژوهش، یواحدها یشغل اطالعات و

. هرزبرگ بود یشغل تیو رضا( OSAQ) شغل تنش

سؤال بود که به  37شامل  یتنش شغل یابیپرسشنامه ارز

 0تا ( بدون تنش) 1از  کرتیل ینقطه ا 0 اسیصورت مق

جنبه : بعد 9 یشده بود و دارا یدرجه بند( ادیتنش ز)

کار،  طیدر مح یفرد نیتضاد ب ،یو مال یسازمان یها

و  یکار، نوبت کار طیدر مح یسخت ،یعموم یانتقادها

 . بود یحرفه ا یازهاین

 تنشبدون ) 180 تا 37 از پرسشنامه نیا در نمره فیط

-118 متوسط تنش، 70-111 فیخف تنش، 71-37

 یفارس نسخه ییروا. بود( 113-180 دیشد تنش، 112

. شد نییتع محتوا ییروا روش به یشغل تنش یابیارز

 و کتب نیدتریجد مطالعه با ابزار نیا که صورت نیبد

 جهت سپس و هیته پژوهش موضوع نهیزم در مقاالت

 قرار دیاسات و نظران صاحب از تن چند اریاخت در یابیارز

 تنش یابیارز پرسشنامه یفارس نسخه ییایپا. گرفت

 نیبد شد، دییتأ مجدد آزمون - آزمون روش به زین یشغل

 2 در ها ماما از نفر 11 یبرا را آزمون پژوهشگر که صورت

 با آن ییایپا و نمود اجرا هفته کی فاصله به نوبت

31/1=r  111/1و=p قرار گرفت دییمورد تأ. 

 و سؤال 11 شامل زین هرزبرگ یشغل تیرضا پرسشنامه

 محیط، مشی خط دستمزد، و حقوق: حیطه 11 غالب در

 و سرپرستی نحوه کار، شرایط شغلی، امنیت ارتباط،

 شغلی، توسعه و پیشرفت ،یقدردان و شناخت نظارت،

 اساس بر و شغلی موقعیت و شغلی مسئولیت کار، ماهیت

بدون ) 1 تا( مهم بسیار) 1 از لیکرت یا نقطه 1 مقیاس

پرسشنامه به روش  نیا ییروا. شده است میتنظ( تیاهم

ابزار با  نیصورت که ا نیبد. شد نییمحتوا تع ییروا

                                                 
1 Occupational Stress Assessment Questionnaire 

 موضوع نهیزم در مقاالت و کتب نیدتریجد مطالعه

 از تن چند اریاخت در یابیارز جهت سپس و هیته پژوهش

 پرسشنامه کل ییایپا. گرفت قرار دیاسات و نظران صاحب

 آلفا بیضر محاسبه با یدرون یهمسان روش به زین

 . قرار گرفت دییمورد تأ r=88/1 بیضر با کرونباخ

 یبا استفاده از نرم افزار آمار یپس از گردآور هاداده

SPSS ( 11نسخه )در . قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز

اسمیرنوف، نرمال  -ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف

 . بودن متغیرهای کمی تعیین شد

 یها روش از پژوهش یواحدها مشخصات توصیف جهت

تمایل مرکزی و  هایشاخص شامل توصیفی آمار

و توزیع فراوانی ( میانگین و انحراف معیار)پراکندگی 

اهداف پژوهش، از آزمون به منظور بررسی . استفاده شد

 یرهایو جهت کنترل متغ رسونیتعیین همبستگی پ

استفاده  یعموم یمخدوش گر از مدل رگرسیون خط

ارتباط برخی مشخصات  نییهمچنین جهت تع. شد

از آزمون  یشغل تیو رضا یبا تنش شغل یفردی و شغل

 در. شد استفاده طرفهتست و آنالیز واریانس یک  یت یها

 داریمعنی سطح و% 30 اطمینان ضریب هاآزمون تمام

 .گرفت قرار نظر مد 10/1
 

 یافته ها
 کننده شرکت یماماها سن اریمع انحراف و نیانگیم

 و سال 70/11±13 اشتغال مدت سال، 7/32 12/1±

 سطح. بود ساعت 10/11±3/1 هفته در یکار ساعت

 باالتر و یکارشناس افراد از%( 8/91) نفر 79 التیتحص

. داشتند صبح غالب یکار نوبت%( 8/33) نفر 13 و بود

 .بودند متأهل%( 1/11) نفر 01 و مجرد%( 0/08) نفر 72

در %( 1/33)نفر  18و  مارستانیدر ب%( 3/91)نفر  70

 09 ن،یعالوه بر ا. مشغول به کار بودند یمراکز بهداشت

ساعت در  11 یمساو ایکمتر  یساعت کار%( 0/10)نفر 

سال  11از  شتریمدت اشتغال ب%( 3/13)نفر  01هفته و 

 یشغل تنش نمره اریمع انحراف و نیانگیم. داشتند

 دیشد یشغل تنش%( 1/18) نفر 03 که بود 11/1±113

 ترک و رییتغ بیترت به زا تنش عوامل نیعتریشا. داشتند

 زیت اءیاش با صدمه از ترس همکار، فقدان و کمبود شغل،

 نیا بر عالوه. بود ماریب نهیمعا یبرا یناکاف زمان و
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و  یسازمان یدر بعد جنبه ها یتنش شغل زانیم نیشتریب

 نیانگیبا م یشغل یازهایدر بعد ن زانیم نیو کمتر یادار

 (.1جدول ) بود 17/11 و 32 بیترت به

 

 مرکزی ابعاد تنش شغلی واحدهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقدارشاخص های  -0جدول 
 

 شاخص های مرکزی 

 ابعاد تنش شغلی
 بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار ±میانگین 

 03 13 13/7± 32 جنبه های سازمانی و اداری

 31 3 91/0± 18/21 نقدهای عمومی

 20 0 79/1±18/17 محیط کارشرایط سخت در 

 20 0 33/3±93/13 تضاد و جدال بین فردی در محیط کار

 23 9 88/3±18/19 نوبت کاری

 19 1 38/2±17/11 نیازهای شغلی
 

 زین یشغل تیرضا یکل نمره اریمع انحراف و نیانگیم

 بیترت به مقدار نیشتریب و نیکمتر با 93/131 21/1±

 آمده دست به نتایج اساس بر نیهمچن. بود 191 و 111

 بیشترین شغلی، رضایت بر مؤثر عوامل حیطه 11 بین در

 آن کمترین و قدردانی و شناخت حیطه به نمره میانگین

 (.2جدول ) داشت تعلق کار محیط شرایط
 

 میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقدار شاخص های مرکزی ابعاد رضایت شغلی واحدهای پژوهش شامل  -2جدول 
 

  مرکزیشاخص های 

 ابعاد رضایت شغلی 
  بیشترین مقدار  کمترین مقدار انحراف معیار میانگین

 12 3 2/1 3/3 دستمزد و حقوق

 12 9 3/1 8/3 محیط مشی و خط

 21 11 1/1 1/19 ارتباطات

 19 3 2/1 9/13 شغلی امنیت

 12 9 10/1 9/3 کار محیط شرایط

 21 11 2/1 3/19 نظارت و سرپرستی نحوه

 21 10 2/1 7/13 قدردانی و شناخت

 12 9 1/1 8/3 شغلی توسعه و پیشرفت

 12 1 2/1 8/3 کار ماهیت

 12 9 3/1 8/3 شغلی مسئولیت

 12 0 1/1 8/3 موقعیت شغلی
 

 نینشان داد که ب رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر جینتا

و ( 1نمودار ) یبا تنش شغل یشغل تیرضا ینمره کل

 یشغل تیعوامل مؤثر بر رضا یها طهیاز ح یبرخ

 (. 3جدول )وجود داشت  یهمبستگ
 

 
 همبستگی بین نمره تنش شغلی با نمره کلی رضایت شغلینمودار پراکنش  -0نمودار 
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 با ابعاد رضایت شغلی همبستگی نمره تنش شغلی -9جدول 

 نمره تنش شغلی                      

 ابعاد رضایت شغلی 

سطح معنی 

 داری

ضریب همبستگی 

 پیرسون

 283/1 111/1 دستمزد و حقوق

 301/1 111/1 محیط مشی و خط

 109/1 118/1 ارتباطات

 133/1 112/1 شغلی امنیت

 271/1 111/1 کار محیط شرایط

 11/1 831/1 نظارت و سرپرستی نحوه

 023/1 121/1 قدردانی و شناخت

 332/1 127/1 شغلی توسعه و پیشرفت

 122/1 137/1 کار ماهیت

 111/1 032/1 شغلی مسئوولیت

 123/1 319/1 موقعیت شغلی

 

 رسون،یپ یهمبستگ بیضر آزمون جینتا اساس بر

 با هفته در یکار ساعات و اشتغال مدت سن، یرهایمتغ

 یهمبستگ یشغل تنش و یشغل تیرضا یکل نمره

 تیوضع نیب تست، یت آزمون اساس بر نیهمچن. نداشت

 یمعن ارتباط یشغل تیرضا و یشغل تنش نمره و تأهل

بر اساس  نیهمچن(. p=321/1) نشد مشاهده یدار

 نیب یدار یمعن یارتباط آمار انس،یوار زیآزمون آنال

 یشغل تیو رضا یو نمره تنش شغل یلیمدرک تحص

 تست، یت آزمون اساس بر(. p=111/1)وجود نداشت 

 یدار یمعن ارتباط اشتغال مرکز با تنها یشغل تنش نمره

 در که ییماماها از درصد 02 که یطور به داشت

 یدیشد یشغل تنش بودند، کار به مشغول مارستانیب

 مرکز تست، یت آزمون اساس بر(. p=13/1) داشتند

 ارتباط، حقوق، شامل یشغل تیرضا از بعد 1 با اشتغال

 بیترتبه ) داشت یدار یمعن ارتباط یقدردان و تیامن

111/1=p، 112/1=p، 118/1=p، 121/1=p).  

 اشتغال مرکز با زین یشغل تیرضا کل نمره نیا بر عالوه

 بر که یحال در( p=113/1) داشت یدار یمعن ارتباط

 با یکار نوبت طرفه، کی انسیوار زیآنال آزمون اساس

 یکل نمره نیهمچن و یشغل تیرضا ابعاد از کی چیه

 نداشت یدار یمعن یآمار ارتباط یشغل تیرضا

(121/1=p .) 

وارد  رهایمتغ هیکل رگذار،یتأث یرهایمنظور کنترل متغ به

صورت که  نیبه ا. شدند یعموم یخط ونیمدل رگرس

به  یشغل تیو رضا یبر تنش شغل رگذاریتأث یرهایمتغ

 طور به یاصل ریمتغ دو و مستقل یرهایمتغ عنوان

 مرحله نیچند در وابسته یرهایمتغ عنوان به جداگانه

 تنها تینها در. شدند یعموم یخط ونیرگرس مدل وارد

 داشت 10/1 از کمتر یداریمعن سطح یشغل تیرضا

(083/2=B  111/1و=p ) ینیبشیپ ریمتغ عنوانو به 

 .شد محسوب یشغل تنش کننده
 

  بحث
 بیعوامل تنش زا به ترت نیعتریشا ،حاضر مطالعه در

و ترک شغل، کمبود و فقدان همکار، ترس از  رییتغ

بود  ماریب نهیمعا یبرا یو زمان ناکاف زیت اءیصدمه با اش

، (2119)و همکاران  کیکه در مطالعه نزو یدر حال

فقدان و کمبود  ،یناکاف یکار طیمح ،یزمان تیمحدود

 مارانیآموزش و در مورد پرستاران نوزادان، تماس با ب

از عوامل تنش  یو ترس از مواد مضر و سم ریعالج ناپذ

مطالعه  جینتا نیهمچن(. 3)در ماماها بود  عیشا یزا

مورد مطالعه  یدرصد از ماماها 01حاضر نشان داد که 

در مطالعه . بودند دیشد اریو بس دیشد یتنش شغل یدارا

با استفاده از پرسشنامه ( 2119)و همکاران  کینزو

 کخویو در مطالعه ن( 3)ماماها  درصد 79 ،یشغل یابیارز

 09با استفاده از پرسشنامه عوامل تنش زا، ( 2111)

د ندار ییباال یاماها اظهار داشتند که تنش شغلدرصد م

 یکه بر رو زین( 2111)و همکاران  ییمطالعه موال(. 22)

زنان شاغل و با استفاده از پرسشنامه کارازک انجام شد، 
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تنش  لیدرصد از زنان شاغل در اردب 39داد که تنها  نشان

با  زین( 2110)شن و همکاران  (.23) داشتند دیشد یشغل

کارازک، شدت تنش  یشغل یاستفاده از پرسشنامه محتوا

گزارش  دیدرصد موارد، شد 13پرستاران را در  یشغل

  (.21)کردند 

 و یشغل تنش زانیم در اختالف یاحتمال لیدال جمله از

 در تفاوت تواند یم زا تنش عوامل نیتر عیشا نیهمچن

 در متفاوت کاری طیمح شده، برده کار به ابزار نوع

 از متفاوت یکار طیشرا مختلف، شهرهای و کشورها

 مشاغل در یکار یها نوبت هفته، در یکار ساعات جمله

 وجود لیدل به ییماما و یپرستار مشاغل ژهیو به مختلف

 و مراجعان متفاوت فرهنگ شب، یکار یها نوبت

 یها یژگیو در تفاوت و افراد یتیشخص پیت ای همکاران

 یکیزیف یها یژگیو و یذهن یهایژگیو کارکنان، یفرد

 . کار باشد طیمح

 اشتغال مرکز نیب مطالعه، نیا جینتا اساس بر نیهمچن

 به داشت، وجود یمعنادار ارتباط یشغل تنش سطح با

 به نسبت ها مارستانیب در شاغل یماماها که یا گونه

. داشتند یباالتر یشغل تنش یدرمان - یبهداشت مراکز

 و یطیمح طیشرا وجود تفاوت، نیا لیدال از یکی

 و عصرصبح، ) مختلف یکار نوبت و متفاوت یکیزیف

فقط ) یبهداشت مراکز به نسبت ها مارستانیب در( شب

 نوبت صورت به که ییکارها که یا گونه به بود،( صبح

 اختالل باعث توانند یم شوند، یم انجام مختلف کاری

 مانند کیولوژیزیف امدهاییپ و شده ساعته 21 تمیر در

 خواب، راتییتغ ،یگوارش مشکالت وعیش شیافزا

 راتییتغ و یعروق -یقلب مشکالت مداوم، یخستگ

 همراه به را رییپذ کیتحر و ییکارآ کاهش رینظ فتاریر

 حوادث ،یخانوادگ اختالفات طالق، شیافزا. باشد داشته

 کار نوع نیا در زین یشغل تیرضا کاهش و کار نیح

 مطالعه در نیا بر عالوه (.20) شود یم مشاهده شتریب

 و شناخت شغلی، رضایت در مؤثر حیطه مهمترین حاضر

 در که یحال در بود، نظارت و یسرپرست نحوه و قدردانی

 8 از ماماها اکثر، (2110) همکاران و ییرموالیم مطالعه

 گاهیجا یعنی بعد، 2 در تنها ،یشغل تیرضا با مرتبط بعد

 بودند متوسط تیرضا یدارا همکاران با ارتباط و یشغل

که بر ( 2111)و همکاران  انیدر مطالعه عباسچ(. 29)

شهر  یآموزش یها مارستانیپرستاران شاغل در ب یرو

 یشغل تینمره رضا نیانگیم نیزنجان انجام شد، کمتر

و حقوق و  یکار و امکانات رفاه طیمربوط به ابعاد مح

در  زین( 2119)در مطالعه بل و همکاران (. 27)بود  ایمزا

و زنان از شغل خود  ییدرصد از کادر ماما 70 رمنگام،یب

در  یشغل تیدر مطالعه حاضر رضا(. 28)داشتند  تیرضا

 یگروه ها ریسال نسبت به سا 30باالتر از  یگروه سن

-31 یدر گروه سن یتینارضا نیشتریباالتر بود و ب یسن

از شغل و سن  تیرضا نیب نیبنابرا. سال مشاهده شد 21

مطالعه  جیمشاهده نشد که با نتا یدار یارتباط معن

به عبارت . داشت یهمخوان( 2113)و همکار  بیحب

افراد از  یاحتماالً با گذشت زمان چشم داشت ها گر،ید

 یتر شده و افراد با شغلشان سازگار نانهیشغلشان واقعه ب

 (. 23)کنند  یم دایپ یشتریب

 تنش چه هر رسون،یپ یهمبستگ آزمون جینتا اساس بر

 زین یشغل تیرضا ابعاد تیاهم باشد، باالتر ماماها یشغل

 همکاران و ریونسدوت مطالعه در. باشد یم تر مهم

 فیتوص پرسشنامه از استفاده با که سلندیا در( 2119)

 اریبس از کرتیل یا نقطه 0 اسیمق اساسبر ) یشغل

 یشغل تنش نیب زین شد انجام( مخالف اریبس تا موافق

 شد مشاهده یمثبت یهمبستگ یشغل تیرضا با پرستاران

 ابعاد تیاهم زانیم ،یشغل تنش شیافزا با که یطور به

 و ییاسای مطالعه در(. 31) شد باالتر زین یشغل تیرضا

 ،یشغل تنش رفتن باال با زین المیا در( 2118) همکاران

 جینتا با که( 31) افتی کاهش یشغل تیرضا زانیم

 تنش همزمان وجود. داشت یهمخوان حاضر مطالعه

 شاغل، یماماها در نییپا یشغل تیرضا و باال یشغل

 جمله از یگرید عواقب و یشغل یفرسودگ یبرا را نهیزم

 می حاضر مطالعه نتایج لذا کند، یم فراهم شغل ترک

 در مدیران و گذاران سیاست برای یمفید نسخه تواند

 و تنش بهبود جهت مؤثر هایی مداخله انجام جهت

 .باشد درمان و بهداشت بخش کارکنان شغلی رضایت

توان به موارد  یمطالعه م نیا یها تیجمله محدود از

ماماها در زمان پاسخ دادن به  یخستگ: اشاره کرد ریز

آنان  یکار یتعداد نوبت ها لیسؤاالت پرسشنامه به دل

بود که  رگذاریآنها به سؤاالت تأث ییپاسخگو یکه بر رو

 انیشد تا پرسشنامه ها در پا یمشکل سع نیرفع ا یبرا
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 تیاز محدود گرید یکی. شود یآنها جمع آور یکار نوبت

لذا  ،است یمطالعات مقطع یها یژگیمطالعه و نیا یها

ها به  اسیمق نیشود عالوه بر سنجش ا یم شنهادیپ

 یتر تنش شغل یصورت مصاحبه به منظور سنجش واقع

 منظم فواصل شاخص ها در نیا ماماها، یشغل تیو رضا

 یها افتهی ییایو پا راتییتا تغ ردیمورد سنجش قرار گ

شاغل در  یماماها یانجام مطالعه بر رو. دهد نشان آن را

مطالعه  نیا یها تیمحدود گریاز د یدولت یبخش ها

 سهیبه مقا یشود در مطالعات بعد یم شنهادیبود که پ

شاغل در  یدر ماماها یشغل تیو رضا یتنش شغل

. پرداخته شود یو خصوص یها و مراکز دولت مارستانیب

ماماها و  یباال بودن سطح تنش شغل لیبه دل نیهمچن

ها و  یآنان، انجام بررس یشغل تیبودن رضا نییپا

 یو ارائه راهکارها یسبب شناس نهیدر زم شتریمطالعات ب

 نیا نمودن حداقل ای و برطرف یراستا در یکاربرد

 .شود یم شنهادیپ عوامل
 

  نتیجه گیری
 یشغل تیتواند موجب کاهش رضا یباال م یشغل تنش

 . در ماماها شود
 

  تشكر و قدردانی
 علوم دانشگاه مصوب یقاتیتحق طرح حاصل مطالعه نیا

 یم 1331 ماه خرداد در 88827 کد با مشهد یپزشک

 یپژوهش معاونت یهمکار و تیحما از لهینوسیبد. باشد

 مارستانیب محترم یماماها مانهیصم یهمکار و دانشگاه

 .شود یم یقدردان و تشکر منتخب یها درمانگاه و ها
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