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چکیده
زمینه و هدف :پرستاران به دلیل ماهیت حرفه ای حساسی که دارند به طور مداوم در معرض استرس قرار دارند .استرس به یک
جزء شناخته شده از پرستاری مدرن و چالشی برای این حرفه تبدیل شده است .مطالعه حاضر با هدف بررسی میانگین نمره استرس
شغلی در پرستاران ایرانی به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام شده است.
مواد و روشها 11 :مطالعه انجام شده با استفاده از کلید واژههای استرس شغلی ،استرس ،پرستار و ترکیب احتمالی آنها از
بانکهای اطالعاتی ملی و بینالمللی  Scopus ،PubMed ،Magiran ،SIDو  Science directبه دست آمد .آنالیز دادهها با استفاده
از متاآنالیز (مدل اثرات تصادفی) انجام شد .ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص  I2بررسی شد.
یافتهها :میانگین نمره استرس شغلی در پرستاران در  11مقاله با حجم نمونه  2662نفر برابر  96/56بود (فاصله اطمینان -129 :%95
 .)66بیشترین نمره استرس شغلی مربوط به مطالعات همبستگی بود (میانگین  116/56و فاصله اطمینان .)61/5-161/5 :%95
نتیجهگیری :با توجه به نمره باالی استرس شغلی در پرستاران ،اجرای برنامههایی جهت کاهش استرس شغلی پرستاران ضروری
واژههایکلیدی :استرس شغلی ،پرستار ،متاآنالیز

مقدمه
کار هر چند نقش مهمی در زندگی اجتماعی افراد،

استرس شغلی از نگرانیهای عمده مدیران ،کارکنان و
سایر ذی نفعان سازمان است (.)6

اما می تواند عواقب سوئی نیز برای کارکنان به همراه

به طور مداوم در معرض استرس قرار دارند ،به طوری

داشته باشد ( .)1استرس شغلی نوعی واکنش عاطفی،

که استرس یک جزء شناخته شده از پرستاری مدرن

شناختی ،رفتاری و روانی ناشی از عوامل استرسزای

شده و چالشی برای حرفه پرستاری است ( .)2مؤسسه

فردی و سازمانی نسبت به جنبههای زیانآور کار و

ملی بهداشت امریکا گزارش داده است که از بین 130

محیط کار است که یک سوم کارکنان مشاغل مختلف

شغل مورد بررسی ،پرستاران رتبه  21را از نظر مراجعه

را درگیر میسازد ( .)2.3استرس شغلی پس از

به پزشک به دلیل مشکالت ناشی از سالمت روان

بیماریهای اسکلتی دومی بیماری مرتبط با کار است

کسب کردهاند ( .)1میزان خودکشی در پرستاران بیشتر

( .)6استرس شغلی وقتی رخ میدهد که انتظارات از

از جمعیت عمومی است؛ همچنین امید به زندگی

فرد بیش از اختیارات و تواناییهای او باشد (.)5

پرستاران تنها یکسال بیشتر از کارگران معدن میباشد
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رشد شخصی ،هویت اجتماعی و عزت نفس افراد دارد،

پرستاران به دلیل ماهیت حرفهای حساسی که دارند

] [ Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir on 2023-01-09

به نظر میرسد.

کورش سایه میری

( .)6خطر انتقال بیماری از بیماران ،برخورد با بیماران

استرس شغلی ،تنش شغلی ،محیط کار ،پرستار و

در حال مرگ ،وظایف سنگین کاری ،زمان ناکافی،

ترکیبات آنها انجام شد و در سایتهای انگلیسی نیز از

حجم کاری باال ،ساعات کار طوالنی ،شیفتهای

معادلهای التین این واژهها استفاده گردید .همچنین

نامنظم ،حقوق ناکافی ،عدم کنترل روی محیط کار،

منابع مقاالت مورد بررسی نیز برای دسترسی به مقاالت

نظارت ضعیف ،درگیری با همکاران و بیماران،

دیگر مورد بازبینی قرار گرفت .در این مطالعه

تقاضاهای زیاد ،اضافه کاری و تعارض با پزشکان

سیستماتیک و متاآنالیز ،پذیرش مطالعات بر اساس

همگی به عنوان منابع استرس شغلی در پرستاران

معیارهای ورود و خروج انجام می شد .مقاالتی که

شناسایی شدهاند (5و9و .)10استرس شغلی در طوالنی

نمره استرس شغلی پرستاران ایرانی را به صورت کمّی

مدت ممکن است منجر به خستگی ،بدبینی،

گزارش کرده بودند ،وارد تحلیل نهایی شدند.

ناکارآمدی ،عدم موفقیت شخصی ،کاهش تعهد

معیارهای خروج از مطالعه شامل غیر مرتبط بودن با

سازمانی ،غیبت از کار و در نهایت اُفت بهرهوری شود

موضوع ،انجام مداخالت ،تکراری بودن مطالعات ،عدم

(3و .)5استرس شغلی توجه ،تمرکز ،مهارتهای تصمیم-

دسترسی به متن کامل مقاالت ،انجام مطالعه روی سایر

گیری و قضاوت را کاهش میدهد و شانس بروز

کادر درمانی از قبیل پزشکان ،ماماها و دانشجویان و

اشتباهات بالینی را باال میبرد (.)5

عدم اشاره به نمره استرس شغلی بود .در جستجوی اولیه

از ترکیب مطالعات مختلف و در نتیجه کاهش فاصله

خالصه مقاالت توسط محقق مورد مطالعه و بررسی

اطمینان این اندازهها یک نتیجه دقیق و معتبر ارائه می-

قرار گرفت و مقاالت مرتبط مشخص شد و متن کامل

دهد .با توجه به انجام مطالعات متعدد با یافتههای

آنها استخراج گردید 15 .مطالعه روی سایر تیم درمانی

مختلف در کشور ،در این پژوهش به صورت

انجام شده بود 6 ،مطالعه هم به صورت مداخلهای انجام

ساختارمند ،یافتههای پژوهشها مرور شده و دادههای

شده بود ،در  26مطالعه هم تنها به شیوع استرس شغلی

آنها با هم ترکیب شدند تا تخمین دقیقتری از شیوع

اشاره شده بود ،در  16مطالعه هم تنها ارتباط بین

استرس شغلی در جامعه پرستاران به دست آید.

استرس شغلی با سایر متغیرها بررسی شده بود .در
نهایت  11مطالعه وارد تحلیل نهایی شدند .برای

مواد و روشها

استخراج دادهها از فرمی استفاده شد که شامل

میباشد که به بررسی میانگین نمره استرس شغلی در

محل مطالعه ،تعداد حجم نمونه ،روش نمونهگیری،

پرستاران ایرانی در فاصله زمانی  15سال اخیر پرداخته

نمره استرس شغلی ،نوع بیمارستان (دولتی نظامی) و

است .برای جستجوی مطالعات انجام شده در داخل

نوع مطالعه بود .تمامی مراحل ارزیابی کیفیت مقاالت

کشور (مقاالت فارسی و انگلیسی) در زمینه استرس

توسط دو پژوهشگر به طور مستقل انجام شد و در

شغلی از بانکهای اطالعاتی ملی و بینالمللی ،SID

صورت اختالف نظر پژوهشگر سوم که در زمینه

 Scopus ،PubMed ،Magiranو Science direct

متاآنالیز مطالعات وسیعی داشتهاند به عنوان داور مقاله

استفاده شد .جستجو با استفاده از واژههای کلیدی

را بررسی و نظر وی به عنوان نظر نهایی اعمال میشد.
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مطالعه حاضر از نوع مرور سیستماتیک و متاآنالیز

متغیرهای نویسنده اول مقاله ،سال انتشار مقاله ،شهر
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مطالعات متاآنالیز به دلیل افزایش حجم نمونه ناشی

 59مقاله یافت شد .با توجه به معیارهای ورود و خروج،

استرس شغلی در پرستاران ایرانی…:

با توجه به این که نمره استرس دارای توزیع نرمال
بود ،واریانس هر پژوهش از طریق واریانس توزیع
نرمال به صورت

تصادفی استفاده شد .تجریه و تحلیل دادهها با نرم افزار
 STATAنسخه  11/2انجام شد.

محاسبه شد.

وزنی که به هر مطالعه اختصاص داده میشد متناسب
با عکس واریانس بود .برای بررسی ناهمگنی دادهها از
شاخص  I2استفاده شد .ناهمگنیها به سه طبقه کمتر از
( %25ناهمگنی کم) %25 ،تا ( %15ناهمگنی متوسط) و
بیش از ( %15ناهمگنی زیاد) تقسیم شدند .با توجه به
تفاوت زیاد نمرههای گزارش شده در مطالعات مختلف
و یا ناهمگنی (شاخص ناهمگنی  )I2از مدل اثرات

یافتهها
در این مطالعه مروری  11مطالعه منتشر شده در
فاصله سالهای  2001تا  2016وارد پژوهش شدند .کل
حجم نمونه مورد بررسی  2662نفر با میانگین  266نفر
در هر مطالعه بود .کمترین و بیشترین حجم نمونه
مربوط به مطالعات عقیلی نژاد ( )2010و درویش
( )2012بود.

جدول  :3مشخصات مقاالت مربوط به استرس شغلی
ردیف

نویسنده اول

سال

حجم نمونه

ابزار

نوع مطالعه

محل مطالعه

نمره استرس

3

صمدی []11

2016

103

OSAQ

مقطعی

کل کشور

113/10

2

علیزاده []12

2016

110

OPISOW

مقطعی

تهران

112/60

3

ادیب حاج باقری []13

2016

200

مقطعی

تهران

106/11

4

جعفری []16

2013

106

Spielberger

همبستگی

همدان

159

5

درویش []15

2012

690

Karasek

همبستگی

شیراز

113/60

6

حاجلو[]16

2012

296

واندردوف

همبستگی

تبریز

99/66

1

شهرکی واحدی []11

2010

150

آلتمایر

همبستگی

زابل

65/61

9

شاکری نیا[]16

2010

126

Hariss

مقطعی

رشت

13/93

8

عقیلی نژاد[]19

2010

66

JSB

مقطعی

تهران

62

38

غالمعلی لواسانی[]20

2006

391

هینگلی و کوپر

همبستگی

تهران

55/11

33

رحیمیان بوگر[]21

2001

160

JSS

مقطعی

اصفهان

23/10

تصادفی صورت گرفت که بر این اساس نمره استرس

کمّی کسب شده نمونههای تحت مطالعه در پژوهش-

شغلی در پرستاران کشور در مقاالت تحت بررسی با

های مختلف بوده است .مطالعات وارد شده در تحلیل

حجم نمونه  2662نفر حدود  96/56بود (فاصله اطمینان

متاآنالیز بر اساس نوع مطالعه تفکیک شدند 6 .مطالعه

 66/09 :%95تا  .)129/03در این مطالعه میزان ناهمگنی

از نوع مقطعی بود .میانگین نمره کسب شده در

خیلی باال بود ( )%100بود؛ بنابراین برای بررسیهای

مطالعات مقطعی ( 61/50فاصله اطمینان )56-109 :%95

بعدی از مدل با اثرات تصادفی استفاده شد .در مدل

و در مطالعات همبستگی ( 116/56فاصله اطمینان :%95

اثرات تصادفی فرض میشود که تفاوتهای مشاهده شده

 )61/5-161/5بود.
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تحلیل نمره استرس شغلی در پرستاران با مدل اثرات

به دلیل نمونهگیریهای مختلف و تفاوت در نمرههای
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HSS-35
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شکل  :3میانگین نمره استرس شغلی بر اساس نوع مطالعه (مقطعی-همبستگی) در پژوهشهای انجام شده در ایران .دامنه اطمینان %85
برای هر مطالعه در قالب خطوط افقی حول میانگین اصلی و خط نقطه چین در وسط بیانگر برآورد میانگین نمره کلی و شکل لوزی
بیانگر دامنه اطمینان میانگین نمره کلی استرس شغلی است.

پرستاران و نوع بیمارستان (خصوصی و دولتی در مقابل

آمده است.

جدول  :2میانگین نمره استرس شغلی پرستاران ایرانی در کل زیر گروه های مورد مطالعه
گروه مورد مطالعه
نوع ابزار
نوع بیمارستان
میانگین نمره کلی

میزان عدم تجانس

تعدادمطالعه

نمره استرس شغلی

فاصله اطمینان()%95

اوسیپو

1

112/60

 110/61تا 115/13

-

سایر ابزارها

10

96/96

 59/56تا 130/36

100

0/0001

دولتی-خصوصی

10

96/91

 60/51تا 129/25

100

0/0001

نظامی

1

113/10

 106/06تا 116/16

-

-

11

96/56

 66/09تا 129/03

100

0/0001

درصد

p
-

استرس شغلی پرستاران با سال انتشار مقاالت ارتباط

استرس شغلی هم افزایش یافته است (.)p=0/006
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نتایج متارگرسیون نشان میدهد که بین میزان نمره

وجود داشت یعنی با افزایش سال انجام مطالعه نمره
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مطالعات بر اساس نوع ابزار سنجش استرس شغلی

نظامی) نیز تفکیک شدند که نتایج آن در جدول ()2

استرس شغلی در پرستاران ایرانی…:

شکل  :2نمودار متارگرسیون نمره استرس شغلی پرستاران به تفکیک سال انجام مطالعه

بحث و نتیجهگیری

باالی استرس شغلی در تمامی ابزارهای مورد استفاده به

منجر به انجام این پژوهش شد .به طور کلی در 11

با پزشک ،تدارکات ناکافی ،مشکل با همکاران ،مشکل

مطالعه واجد شرایط با حجم نمونه  2662نفر که در

با سوپروایزر ،تبعیض ،حجمکاری باال ،نگرانی در مورد

فاصله سالهای  2001تا  2016انجام شده بود ،نمره

درمان ،مواجهه با مرگ بیماران و بیمار و خانواده بیمار

استرس شغلی بر اساس مدل اثرات تصادفی در

جزء نه عامل شایع استرسزا برای پرستاران به حساب

پرستاران کشور ( 96/56فاصله اطمینان  66/09 :%95تا

میآیند (.)22

استرس شغلی اوسیپو ،HSS-35 ،واندردوف،

( )112/60بیشتر از سایر ابزارهای مورد استفاده دیگر

کارازاک ،اسپیلبرگر ،آلتایمر ،Hariss ،هینگل و کوپر،

( )96/96بود .ابزار اوسیپو دارای  60گویه است که بر

 JSSو  OSAQبه ترتیب به بررسی ارتباط بین استرس

مبنای طیف پنج درجهای لیکرت از  1تا  5نمرهگذاری

شغلی با متغیرهای معنویت ( ،)12رضایت زناشویی

میشود؛ حداقل نمره آن  60و حداکثر نمره  300است

( ،)13خالقیت و تعهد سازمانی ( ،)16ترک شغل (،)15

که در مقایسه با سایر ابزارها تعداد سواالت بیشتری

ویژگیهای شخصیتی ( ،)16سالمت روان ( ،)11تاب-

دارد و بالطبع نمره بیشتری را به خود اختصاص میدهد.

آوری و فرسودگی شغلی ( ،)16معنویت و تعهد

بیشتر مطالعات انجام شده از نوع همبستگی بود و

سازمانی ( ،)20سبک های دلبستگی ( )21و توانایی

میانگین نمره استرس شغلی در مطالعات همبستگی

انجام کار ( )11پرداخته بودند .در مطالعهای هم

بیشتر از مطالعات مقطعی بود .یکی از محدودیتهای

وضعیت استرس شغلی (با ابزار  )JSBدر بخشهای

مطالعات مقطعی این است که نمیتوانند تأثیر متغیرسوم

مختلف بیمارستان با هم مقایسه شده بود ( .)19نمره

یا متغیرهای زمینهای را روی ارتباط بین شرایط کاری و
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 )129/03بود .این مطالعات با استفاده از ابزارهای

میانگین نمره استرس شغلی بر اساس ابزار اوسیپو

] [ Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir on 2023-01-09

وجود مطالعات متعدد و پراکنده با ابزارهای مختلف

دلیل ماهیت کار پرستاری دور از انتظار نیست .تعارض

کورش سایه میری

 اما نمره کلی استرس شغلی،متفاوت گزارش شده است

 نمره استرس شغلی در بیمارستان.)23( پیامدها رد کنند

در جامعه پرستاران باالست و الزم است تمهیداتی در

 به.نظامی بیشتر از بیمارستانهای خصوصی و دولتی بود

.رابطه با کاهش استرس شغلی آن ها اندیشیده شود

نظر میرسد دلیل این امر استفاده از ابزار اوسیپو برای
.بررسی استرس شغلی در پرستاران نظامی باشد

تشکر و قدردانی
الزم است که از مسئولین و کارشناسان کتابخانه مرکزی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که امکانات جستجو و
دسترسی به اصل مقاالت را فراهم آوردند تشکر و قدردانی
.گردد

بر اساس متارگرسیون انجام شده بین سال انجام
 به نظر.مطالعه و نمره استرس شغلی ارتباط وجود داشت
-میرسد افزایش نمره استرس شغلی در مطالعات سال
های اخیر ناشی از تورم اقتصادی و وضعیت امنیت
 علیرغم این که نمره استرس.شغلی پرستاران باشد

[ DOI: 10.29252/sjnmp.2.4.68 ]
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of data was performed using meta-analysis (random effects model). Heterogeneity among
studies was assessed using the I2 index.
Results: The mean score of job stress with sample size of 2682 people in all the 11 papers
estimated 96.56 (95% CI: 64-129). Highest prevalence of job stress was reported in
correlational studies (114.54, 95% CI: 61.5-167.5).
Conclusion: Given the high job stress score among nursing, stress reduction programs
implementing seems necessary.
Keywords: Job Stress, Nurse, Meta-analysis
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Abstract
Background & Aim: Nurses due to sensitive nature of professional are constantly exposed
to stress. Stress is a known component of modern nursing and has become a challenge for this
profession. This study aimed to evaluate the mean score of job stress among nurses using
systematic review and meta-analysis has been done.
Materials & Methods: 11research papers were obtained using the key words “job stress,
occupational stress, Workplace stress, nurse and their possible combination” through the
nationally available databases of SID ،Magiran, PubMed, Scopus and Science direct. Analysis
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