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چكيده
مقدمه :استرس شغلـي به عنوان يكـي از مهمترين خطرات شغلـي در عصر مدرن ،مطـرح ميباشد و ميتواند باعث كاهش تولـيد،
غيبت از كار ،جابجايـي نيرو ،تعارضهاي كاري و صرف باالترين هزينههاي بهداشتـي و درماني كاركـنان گردد .انجمن ملي ايمني
حرفهاي آمريكا ،پرستاري را در رأس  40حرفه پراسترس معرفي كرده است .در اين حرفه ،عوامل استرس زاي متعـددي مطرح
ميگردد .لذا اين مقاله به منظور اهميت بررسي عوامـل استرس زاي شغلـي در پرستاران انجام شد.
مواد و روش کار :اين تحقيق يک مطالعه مروري ميباشد که بر پايه اطالعات جمع آوري شده از منابع اينترنتي و تحقيقات منتشر
مرتبط با موضوع انجام گرفته است.
يافتهها  :بررسيها نشانگر آن است که بيشترين عوامل استرس زاي شغلي در پرستاري شامل حجم کاري زياد ،درآمد کم ،مشاهده
مرگ و مردن ،ترديد در درمان ،عدم توافق با پزشکان و ساير پرستاران ،انجام وظيفه در روزهاي تعطيل ،عدم مقبوليت شغل در
جامعه و اختالل در خواب و استراحت است.
بحث و نتيجهگيري :با توجه به اينکه استرس در پرستاران به طور بالقوه نتايج زيان آوري به دنبال خواهد داشت و تعادل جسمي
و رواني افراد را بر هم زده و کارائي آنان را در ابعاد مختلف کاهش ميدهد ،لذا جهت کنترل اين عوامل ،مواردي از جمله برگزاري
کارگاه مديريت استرس ،فراهم کردن امکانات رفاهي در بخشها و آموزش پيوسته و حمايتهاي حرفهاي در اين زمينه به عنوان
راه کار مقابله با استرس در پرستاران پيشنهاد ميشود.
كلمات کليدي :استرس شغلي – پرستار –کارگاه مديريت استرس

مقدمه

سيستم بهداشت و درمان را پرستاران تشكيل ميدهند .همچنين در

افراد براي ارضاء برخي نيازهاي خود به كار اشتغال ميورزند .كسب

اين سيستم  80درصد كارها بر دوش آنها گذاشته شده است .اين

درآمد ،فعاليت هدفمند جسمي و رواني ،ايجاد فرصتهايي براي

در حالي است كه انجمن ملي ايمني حرفهاي آمريكا ،پرستـاري

برقراري ارتباط و تماس اجتماعـي ،احساس شايستگي و عـزت

را در رأس  40حرفه با شيوع باالي بيماريهاي مربوط به استرس

نفـس از جملـه نيازهـاي افـراد بـه كـار ميباشد .در اين ميان
بيمارستـانها و سـاير مراكز بهداشتـي ،درماني مثل يك واحد
صنعتي ،متشكل از عوامل توليدي از قبيل سرمايه ،نيروي انساني،
تكنولوژي و مديريت ميباشند كه براي توليد محصولي به نام حفظ،

معرفـي كرده و عقيـده بر اين است كه احتماالً حرفه پرستاري در
رأس مشاغل پراسترس ،در ميان مشاغل بهداشتي قرار دارد (.)1
يافتهها

بازگشت و ارتقاء سالمت انسانها گام بر ميدارند و پرستاران از جمله

تنيدگي (استرس) حالتي است که در اثر يک تغيير محيطي که به

نيروهاي انساني اين مراكز ميباشند .در كشور ما  80درصد شاغلين

عنوان آسيب ،چالش يا تهديدي براي تعادل پوياي فرد تلقي ميشود

1ـ كارشناس ارشد پرستاري – مربي دانشكده پرستاري آجا
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ايجاد ميگردد .در اين حالت بين توانايي فرد براي رفع نيازها و

اسـت كـه  93درصـد پرستـاران مرتبـ ًا تحت تأثير عوامـل

تقاضاهاي موقعيت جديد يک عدم تعادل به طور واقعي يا تصوري

استرس زاي محيط كار قرار ميگيرند كه اين مورد ميتواند

بوجود ميآيد ( .)2استرس شغلي به عنوان عدم تعادل بين نيازهاي

سالمت جسمي و رواني آنان را تحت تأثير قرار دهد (.)7

محيط کار و توانايي فردي براي سازگاري در نظر گرفته ميشود (.)3

از منابع استرس شغلي در پرستاري ميتوان عواملي مانند واگذاري

دکتر  Poul Roschمدير موسسه استرس امريکا خاطر نشان ميسازد

مسؤليت به کسي که آمادگي ندارد ،کار کردن با کارکنان فاقد شرايط

که در جامعه امروز امريکا استرس شغلي از هر زماني باالتر رفته

و صالحيت الزم ،تجربه عدم توافق با همکاران ،کار کردن در

است .وي استرس شغلي را در وظايف شغلي و حرفهاي ميبيند

محيطي که سوپروايزر و سرپرست حامي و پشتيبان کارکنان نيستند،

که در آن فرد احساس ميکند داراي مسؤليت فراوان ،با قدرت

مراقبت از بيماراني که ايست قلبي کرده اند يا بيماراني که در حال

تصميم گيري اندک است ( .)4عوامل و ويژگيهاي مختلفي در

مرگ هستند ،افزايش حجم کاري و ترديد در درمان را نام برد (.)8

محيط کار وجود دارد که ممکن است باعث استرس شغلي گردند،

علل استرس شغلي در پرستاران عبارتند از مسؤليت بيش از اندازه

اين ويژگيها به پنج گروه کلي تقسيم شده اند که در جدول 1-1

بدون داشتن اختيار ،انتظارات و ضرباالجلهاي غيرواقع بينانه،

به طور خالصه بيان شده است (.)5

سازماندهي دوباره ،تغيير مکان شغل ،آموزش ناکافي ،قدرنشناسي

محيط حرفهاي ،نوع کار ،افراط يا تفريط در کار ،خطرهاي جسماني،

و سپاسگزار نبودن ،وقت ناکافي براي تکميل کردن مسؤليتها ،نبود

چگونگي تطبيق فرد با محيط کار و رويارويي خانواده -کار ،به

خالقيت و استقالل ،نداشتن منابع کافي ،مشخص نبودن مشخصات

منزله منابع تنيدگي يا تنشهاي حرفهاي محسوب ميشود (.)6

شغل ،همگام شدن با فنآوري ،مشکالت رفت و آمد ،فقدان توجه

در بررسيهاي صورت گرفته در زمينه استرس شغلي در طي

و مراقبت از فرزندان ،شرايط کاري بد (نور ،صدا ،تهويه هوا) و

 30سال گذشته ،حرفه پرستاري نيز به علت کافي نبودن تعداد

خشونت در محل کاراست (.)4

پرستاران و در نتيجه فشار باالي کار به خودي خود به منزله

از ديدگاه  Tysonبيشترين منابع استرس شغلي پرستاران شامل :کمبود

نخستين منبع تنيدگي محسوب ميشود ( .)5كـول ) (Coleمعتقـد

حمايت سازماني ،عدم درک نيازهاي واقعي بخش توسط مديران،

جدول  -1عوامل استرسزاي شغلي شايع در محيط کار

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻧﻘﺶ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻘﺶ

ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش

اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ

ﻓﻘﺪان ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر

ﺑﻴﻜﺎري

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻮﻟﻪ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر

ﺑﺎر زﻳﺎد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻛﺎر

ﻣﻮاﺟﻬﻪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ﺑﺎر ﻛﻢ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻛﺎر

ﻣﻮاﺟﻬﻪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد

ﻣﺸﻜﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ

ﺟﻮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﺳﺮ و ﺻﺪا

ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران

ﺑﻮﻫﺎ

اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي

ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻲ

ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﺜﻴﻒ

ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن

ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺎري
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عدم توافق با مديران ،کمبود تعداد پرسنل ،افزايش حجم کاري به

ميشود) .سومين جنبه از توان افتادگي ،فرسودگي رواني است كه

علت کمبود پرسنل ،امنيت شغلي و تضاد کار با خانه ميباشد (.)9

در اين حالت فرد شاغل نسبت به کار ،سازمان و همکاران خود با

 Saeediطي مطالعهاي که بر روي پرستاران بخش اورژانس انجام

ديدي منفي برخورد ميکند و قادر نيست احساسات و خواستهاي

داد ،بيشترين عوامل استرسزاي شغلي پرستاران را مواجه شدن با

ديگران را رعايت کند .اين نگرشهاي منفي و گرايشهاي غيرانساني

بيماراني که درد دارند و رنج ميکشند ،حضور خانواده بيمار در

ممکن است به محيط خانوادگي و محفلهاي دوستانه نيز کشيده

بخش ،افزايش حجم کاري ،پرخاشگري کالمي و جسمي همراهان،

شود .نه تنها ممکن است شغل خود را رها کند بلکه حتي ممکن

مرگ و مردن ،کمبود پرسنل ،مشخص نبودن وظايف پرستاري،

است از حرفه و تخصص خود دست بکشند (.)4

قابل دسترس نبودن پزشکان ،کمبود منابع و تجهيزات و اضافه
کاري را نام برد (.)10

نتيجهگيري

نتايج مطالعه رحيمي نيز نشان داد که حجم کاري زياد ،سرو کار

با توجه به اينکه استرس در پرستاران به طور بالقوه نتايج زيان آوري

داشتن با مرگ بيمار ،ارتباطات ضعيف با همکاران ،ماهيت غير

بدنبال خواهد داشت و تعادل جسمي و رواني افراد را بر هم زده

قابل پيش بيني شغل ،کار شيفتي ،آمادگي نا کافي ،فقدان حمايتهاي

و کارائي آنان را در ابعاد مختلف کاهش ميدهد .لذا جهت کنترل

رواني ،تضاد با پزشکان ،وجود ابهام در ميزان اختيار ،خطر ابتال به

اين عوامل ،مواردي در ذيل به عنوان راه کار مقابله با استرس در

بيماريهاي خطرناک ،عدم وجود امکانات و تجهيزات کافي ،عدم

پرستاران پيشنهاد ميشود.

تناسب تعداد پرسنل به بيماران ،تضاد بين خانه و کار و ترس از

 -1برگزاري کارگاه مديريت استرس به منظور ارتقاء مهارت

اينکه هر لحظه وضعيت بيمار وخيم شود از عوامل استرس زاي
شغلي پرستاران ميباشد (.)11

پرستاران در کنترل استرس.
 -2برگزاري جلسات منظم براي پرستاران در بيمارستان و تشويق

استرس شغلي داراي نشانههايي ميباشد که عبارتند از :نشانههاي

آنان به ابراز مشکالت و نارسائيهاي موجود در محيط کار و

رواني ،نشانههاي جسماني و نشانههاي رفتاري ( .)4اين نشانهها

اقدام به حل مشکل.

اغلب همراه با نارضايتي شغلي بروز ميکند .يعني نارضايتي شغلي را

 -3انجام بررسيهاي بيشتر در زمينه سبب شناسي استرس شغلي

ميتوان يکي از شايعترين پيامدهاي استرس شغلي به حساب آورد.

در پرستاران و ارائه راهکارهاي کاربردي در راستاي کاهش

از ديگر پيامدهاي استرس شغلي ميتوان از فرسودگي يا از توان

عوامل استرس زا.

افتادگي نام برد که داراي سه وجه ميباشد .اولين وجه آن فرسودگي

 -4راه اندازي مراکز مشاوره بهداشت روان در محيطهاي باليني.

جسماني است که ذخيرههاي انرژي فرد تمام ميشود و به دنبال آن

 -5افزايش سطح آگاهي مديران پرستاري در زمينه برنامه ريزي

فرسودگي فرا ميرسد .فرد از کاهش توان ،خستگي شديد و ضعف

هر چه بهتر و کاهش استرس محيط کار.

که اغلب هم با بي خوابي همراه است شکوه ميکند .دومين وجه از

 -6ايجاد انگيزه در کارکنان چون استرس شغلي با نگرش ،عالقه و

توان افتادگي ،فرسودگي عاطفي است وقتي ذخيرههاي جسماني بر

انگيزه در ارتباط است .بنابراين ميتوان چنين تصور کرد افرادي

اثر ادامه يافتن شرايط شغلي استرس زا کاهش مييابد ممکن است

که براي شغل خود انگيزه بيشتري دارند ،استرس کمتري دارند.

به موازات آن منابع عاطفي فرد نيز تحليل روند (کارمندي که توانش

 -7فراهم کردن امکانات رفاهي در بخشها ،آموزش پيوسته،

از دست رفته و بي رمق شده است احساسهايي مانند افسردگي،

حمايت اجتماعي و ايجاد اعتماد به نفس ،حمايتهاي حرفهاي،

درماندگي و نوميدي از خود آشکار ميکند .خشنودي که بيشتر در

فعاليتهاي تفريحي و رفاهي و مشخص بودن نقش افراد در

هنگام ساعات تفريح يا در کنار خانواده و دوستان به دست ميآورد،

سازمان (.)11

کاهش مييابد و روي هم رفته رضايت کلي شخصي از زندگي کم

35

فاطمه تيموري

عوامل استرس زاي شغلي در پرستاران

References
. بررسي شدت برخي عوامل استرس زاي شغلي در پرستاران.مهرابي طيبه و همکاران1 -1
.27و1384.مجله تحقيقات پرستاري و مامائي

7-

Suddarths Textbook of Medical – Surgical Nursing.11th ed.

8-

2-

3-

Cole D, Nelson L. Stress at work: the relationship between
hope and health in hospital nurse. Psychosocial Nursing
2001; 26 (4): 7-18

Smeltzer sc, Bara BG, Hinkle JL, Cheever kh. Brunner &

Taylor CR, Lemone P, Lillis C, Lynn P. Fundamentals of

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.p.91.

Nursing The Art And Scence of Nursing Care. 6th ed.

Isikhan V, Comz T, Zafer Danis M. Job stress and coping

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. P. 966967.

in health care professionals working with cancer patients.
Europen Journal of Oncology Nursing. 2004 (8): P. 234 –
244.

.1384  نشر بشري؛: تهران. چاپ اول. بهداشت و استرس شغلي.بهنودي زهرا4 -4
.10 ،4 .ص
 طب کار. غفاري مصطفي، مصطفائي مسعود، فرشاد علي اصغر،..عقيلي نژاد ماشاء ا5 -5
.235 . ص.1386  ارجمند؛: تهران. چاپ سوم.و بيماريهاي شغلي
. چاپ دوم: پريرخ دادستان: ترجمه. بيماري جديد تمدن استورا:تنيدگي يا استرس6 -6
.73-74 . ص.1386  انتشارات رشد؛:تهران

9-

Tyson P, Pogruengphant R, Aggarwal B. coping With
organisationl stress among hospital nurses in Southern
Ontario. Intrenational Journal of Nursing studies. 2002. 39.
P. 453 – 459.

10- Saeedi J. stress Amongst Emergency Nurses. Australian
Emergency Nursing Journal. 2002. 5 (2): P. 19-24

 بررسي ميزان و عوامل موثر. آخوند محسن، احمدي فضل اهلل،رحيمي احمد1111
. فصلنامه حيات.بر تنيدگي شغلي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهر تهران
.)22( 10 ؛1383

