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  1931دوم اسفند  ی /هفته015 ی /شمارهمو شش  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 8/11/1931تاریخ چاپ:  5/3/1931تاریخ پذیرش:  11/8/1931تاریخ دریافت: 

  

 یها  مارستانیب اورژانس در شاغل پزشکان در استرس تیریمد یها روش و یشغل استرس تیوضع یبررس

 زدی شهرستان منتخب

 
 3مندیم یمحمود یلیل ،1یریگلش پرستو ،2یمقصود یحاج دیمج ،1انیصفائ رضایعل

 
 

چکیده

 ی مقایسه و یبررس پژوهش، اینانجام  از هدف رو، نیا از. کند جادیا یشناخت روان و یکیولوژیزیف مخرب اثرات تواند یم یپزشک مانند ییها شغل در استرس مقدمه:

 .است کارها راه این بندی رتبه و استرس مدیریت و اداره یکارها راه شناسایی اورژانس، پزشکان استرس

 انجام 1931 سال در زدی رهنمون دیشه و افشار کارگر، یشهدا ،یصدوق دیشه یها مارستانیب اورژانس پزشکان از نفر 31 یبرا حاضر یمقطع ی مطالعه ها: روش

 ،یجراح ،یداخل دستیاران اورژانس،طب  نیمتخصص ،یپزشکان عموم از ورود عدم و ورود یارهایمع گرفتن نظر در با و یسرشمار روش با مطالعه مورد افراد. گرفت
 از آن سؤاالت تعدادمربوط،  استادان نظربر اساس  و شد استخراج Miguel قیتحق از مطالعه، نیا در استفاده مورد ی نامه پرسش. شدند مطالعه وارد اورژانس طب و قلب
 .مورد استفاده قرار گرفت ،ییایو پا ییروا یپس از بررس و افتی کاهش سؤال 115 به سؤال 131

 و( 0/188 ± 0/93) رهنمون دیشه ،(3/903 ± 8/51) یصدوق دیشه یها مارستانیب و بود( 1/915 ± 9/51) افشار مارستانیباسترس در  نیانگیم نیباالتر ها: یافته

 میانگین نیکمتر( 1/10 ± 1/1) کارکنان با ارتباط و( 3/11 ± 13/1) سرپرست با ارتباط ابعاد ن،یهمچن. گرفتند قرار یبعد یها رتبه در( 1/113 ± 1/11) کارگر یشهدا
 مدیریت کارهای راه بندی رتبه نتایج. داشتند را ابعاد به مربوط استرس نیانگیم نیباالتر ،(1/11 ± 3/1) خانواده طیشرا و( 1/18 ± 1/1) کل در یپزشک شغل و استرس
 .دهند می نشان خود از منفی های واکنش استرس کاهش یبرا زا تنش موقعیت در اورژانس پزشکان که داد نشان زین استرس

 ابعاد شناخت رو، نیا از. شود یم ها آن یشغل یفرسودگ و ییکارا کاهش باعث موضوع، نیا و کنند یم تیفعال یپراسترس طیمح در اورژانس پزشکان گیری: نتیجه

 .شود یکار طیشرا بهبود باعث تواند یم آن، نمودن تیریمد یکارها راه و استرس

  پزشکان ،اورژانسبخش  ،شغلی استرس واژگان کلیدی:

 
 در استرس تیریمد یها روش و یشغل استرس تیوضع یبررس .یلیمند لیم یمحمود پرستو، یریگلش د،یمج یمقصود یحاج رضا،یان علیصفائ ارجاع:

 1108-1115(: 510) 91؛ 1931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . زدی شهرستان منتخب یها  مارستانیب اورژانس در شاغل پزشکان

 

 مقدمه

 یهها  طیمحه  در یا نهه یپرهز و عیشا ی مسأله به امروزه ،یشغل استرس

 تیه فیک و عملکهرد  بهر  آن ریتهأ   به توجه با و است شده لیتبد یکار

 مسهأله  نیه ا بهه  ریه اخ یهها  دههه  یهها  پهووه   اغله   ،یکار یزندگ

 العمهل  عکه   و واکن  ی برگیرنده در استرس(. 1) اند افتهی اختصاص

 مثبت ا رات تواند یم که باشد یم خود پیرامون محیط به نسبت شخص

 انگیهز،،  توانهد  یمه  آن مثبهت  ا هرات . نماید ایجاد او برای را منفی و

 آن منفهی  ا هرات  و دههد  افزای  کار محیط در را فرد لذت و عملکرد

 و رفتهاری  فیزیکهی،  ا هرات  و شهود  فرد در فشار ایجاد باعث تواند یم

 ههای  بیمهاری  و خلقهی  که   نگرانهی،  تشوی ، اضطراب، مانند روانی

 (. 2) باشد داشته قلبی،

 شهخص  ییارویرو یچگونگ ندیفرا استرس، با مقابله یهاوهیش

 بها  تطهابق  و موفق ی مقابله یبرا آن از که است یعیوقا و حوادث با

 قهات یتحق(. 3) شهود  یمه  استفاده مناس  یطیمح تعامالت و طیشرا

 تیمسهوول  داشهتن  مهاران، یب با  یمیدا ییارویرو که است داده نشان

 بها  ییارویه رو مهار، یب بهر  ینیبهال  ینهدها یفرا انجام ها، انسان سالمت

 مقاله پژوهشی
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 کهار  در نقهص  ایه  یکاف لیوسا وجود عدم احتضار، حال در مارانیب

 ،(4) ینه یب یپه  قابل ریغ و یاضطرار یها تیموقع با برخورد ها،آن

 جملهه  از گهرد،،  در یکار نوبت و کار محل در ادیز یصدا و سر

 و بهداشهت  ی حرفهه  در توانهد  یمه  که باشند یم ییزااسترس عوامل

 کهههاه  مهههاران،یب از مراقبهههت تیهههفیک کهههاه  باعهههث درمهههان

 یکهار  تعههد  و مههارت  کاه  موقع، به و حیصح های یریگ میتصم

 عهدم  احسهاس  کار، از یتینارضا موجبات ن،یهمچن و شود کارکنان

 از یخسهتگ  ،یزاریه ب ،یشهغل  یهها  ارز، کاه  ،یافسردگ ت،یکفا

. آورد فهراهم  را یاستعالج یها یمرخص و کار از ریتأخ بت،یغ کار،

 مهورد  را شهده  هیه ارا خهدمات  تیه فیک و انیمددجو جان جه،ینت در

 یهها  رو، Edelmannو  Brown نظر بر بنا(. 5) دهند قرار دیتهد

 یاوهیه و رو، از فهرد  هر که دارند وجود یسازگار یبرا یگوناگون

 انحهرا   گفتگهو،  و ارتبها   ،یسازآرام ها رو، نیا. کند یم استفاده

 باشهند  یم رهیغ و دنینوش خوردن، ،یکاف استراحت ورز،، حواس،

 ارتبا  که اوراژان  در شاغل پزشکان شغل تیحساس علت به(. 6)

 از غفلهت  رد،یه گ یمه  بهر  در را آنان از مراقبت و درمان و مارانیب با

 یریناپهذ  جبهران  عهوار   سهب   هااسترس نیا با مقابله و شناخت

 یحاضهر بها ههد  بررسه     ی مطالعهه  ف،یتوصه  نیه ا با. شد خواهد

 یبنهد  تیه اولو و شهناخت  و اوراژانه   پزشهکان  اسهترس  تیوضهع 

 .شد انجام آن تیریمد و اداره یکارها راه

 

 ها روش

 1336 سهال  در و زدی شهر یها مارستانیب در حاضر، یمقطع ی مطالعه

 اورژانه   در شهاغل  پزشهکان  نظهر  مهورد  یآمهار  ی جامعه. شد انجام

 رهنمهون  دیشهه  و افشار کارگر، یشهدا ،یصدوق دیشه یها مارستانیب

 .بودند زدی شهرستان

انجام گرفت و  یگیری در این پووه  به رو، سرشمار نمونه

 ،یپزشههکان عمههوم شههامل ورود یارهههایمع افههراد، انتخههاب جهههت

قله  و طه     ،یجراحه  ،یداخل ارانیدست ،ط  اورژان  نیمتخصص

 زدیه منتخه    یهها  مارسهتان یکه در بخ  اورژانه  ب  بوداورژان  

از زمان خدمتشهان گذشهته    سال کیحداقل  و بودندمشغول به کار 

داشهته باشهند.    تیمشهارکت در انجهام پهووه  رضها     یباشد و برا

 نهاگوار در   ی وجهود ههر گونهه حاد هه     شهامل  ورود عهدم  یارهایمع

مراقبت مسهتمر   ازمندیکه ن یوجود مشکالت جسمان ر،یاخ ی ماهه 6

 ،مصهر  دارو باشهد   ازمنهد یکهه ن  یروانه  یهها  یماریوجود ب ،باشد

 ایسوء مصر  مواد در گذشته  ی سابقه ودر پزشکان خانم  یباردار

 نظهر  در ن،یهمچنه  و ارهها یمع نیا اساس بر. شد گرفته نظر درحال 

 عنهوان  بهه  درصهد  22 زانیم به نامه پرس  لیتکم عدم اریمع گرفتن

 نفر 65 تعداد ،یآمار ی جامعه در حاضر نفر 31 نیب از خروج، اریمع

 ذکهر  به الزم. نمودند شرکت مطالعه در و دادند پاسخ نامه پرس  به

 یبهردار  نمونهه  تیه کفا شهاخص  اگهر  ،Kaiser نظهر  اساس بر است

(Kaiser-Mayer-Olkin ای KMO )حجهم  باشهد،  5/2 از تر بزرگ 

 نیه ا در کهه  نیه ا به توجه با. است دیمف لیتحل و هیتجز یبرا نمونه

 ها عامل به ها شاخص ی هیتجزبود،  673/2 با برابر مقدار نیا مطالعه،

 .باشد یم مناس 

 و Miguel ی نامه پرس  از از،ین مورد اطالعات یآور جمع جهت

 نیه ا سهواالت  که( 7) شد استفاده آن جامع کردیرو سب  به همکاران

 اسهتادان  و حهوزه  ایهن  نظهران  صاح  با هایی مصاحبه طی نامه پرس 

 آن حاصهل  کهه  گرفهت  قهرار  بیشهتر  کنکا، و بررسی مورد دانشگاه،

  از نامههه پرسهه  در موجههود سههواالت سههازی غنههی و ترکیهه  تصههفیه،

 بخه   دو از نظهر  مهورد  ی نامهه  پرس . بود سوال 125 به سوال 132

 بهه  ییگهو  پاسهخ  ی نحهوه  شهامل  اول بخه   بهود.  شده لیتشک یاصل

 ت،یجنس)سن،  دهنده  پاسخ یاجتماع -یشخص مشخصات و سواالت

 بها  مهرتبط  یاصهل  بخه   4 شامل سواالت دوم بخ  و رهیغ و سابقه

 استرس به نسبت واکن  استرس، ی اداره یها رو، زا، استرس طیشرا

 در شهاغل  پزشهکان  اسهترس  تیوضهع  یابیه ارز جههت  موارد ریسا و

 .بود اورژان 

 اختیهار  در محتهوا  رواسهازی  ههد   بها  نههایی  ی نامهه  پرس 

 قهرار  یدرمان و یپزشک ی حوزه کارشناسان و یعلم نظران صاح 

 محتهوای  و شهکل  روی بهر  هها  آن نظهر  مهورد  اصالحات و گرفت

  شهاخص  مقهدار  بهه  توجهه  بها  ،نیهمچن. گردید لحاظ نامه پرس 

 نامهه  پرسه   ییمحتوا ییروا CVI= یا  11/2 و CVR= یا  33/2

 Bartlett آزمون یبرا ،122ی عدد مقدار و گرفت قرار دأییت مورد

 آمهده  دست به یها پاسخ بر یعامل لیتحل آزمون در P < 25/2 و

. نمهود  دییه تأ را االتوسه  یهی روا و گذاشهت  صحه امر نیا بر زین

 سهازگاری  مرسهوم  شهاخص از  اسهتفاده  بها  نیز نامه پرس  پایایی

 به مقدار. گرفت قرار بررسی مورد( Cronbach's alpha) درونی

 ابهزار  مناسه   درونهی  سهازگاری  از حهاکی ( 114/2) آمهده  دست

 یهها  داده لیه تحل یبهرا  کهه  اسهت  حیتوضه  بهه  الزم. بهود  تحقیق

 کهه  یا گونهه  بهه  ؛شهد  استفاده( 1-5) کرتیل فیط از نامه پرس 

  ،«مخهالفم » ،«مخهالفم  کهامال » یهها  هیه گو نیبه  از دهنهدگان  پاسخ

 ههر  یبهرا  را نهیگز کی «موافقم کامال» و «موافقم» ،«ندارم ینظر»

 . نمودند انتخاب الوس

 یهها  لفهه وم مورد در الوس 125 از ،استفاده مورد ی نامه پرس  در

 بها  لفهوم 3 زا، استرس طیشرا نییتع یبرا الوس 63 با لفهوم 3 مختلف،

 پزشکان در استرس جادیا سب  که یموارد ریسا نییتع یبرا الوس 21

 و اسهترس  نمهودن  تیریمهد  یها رو، نییتع یبرا الوس 23 شود، یم

 نظهر  در زا استرس طیشرا به نسبت ها واکن  نییتع یبرا زین الوس 11
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 مربو  الوس 14 با پزشکان استرس ی نمره ،رو نیا از بود. شده گرفته

 .شد می نییتع 14-422 ی بازه در استرس نییتع به

 رو، دو بههه نامههه پرسهه ایههن  ،ییایههپا و یههیروا دأییههت از پهه 

 و لیه تکم و گرفهت  قهرار  نمونهه  افهراد  اریاخت در ینترنتیا و یحضور

 .شد یآور جمع

 ی نسهخه  SPSS یافزارها نرمبا استفاده از  ها داده لیتحل و هیتجز

16 (version 16, SPSS Inc., Chicago, IL )اجههرای جهههت 

 Cronbach's alpha  یضر ی محاسبه ،ANOVA آماری های آزمون

 یبهرا . گرفت صورت استرس کنترل عوامل یبند رتبه جهت Excel و

به عنوان  P < 25/2. دیگرد استفاده Scheffe آزمون از ابعاد ی سهیمقا

 .است شده گرفته نظر در ها آزمون ی هیکل یبرا یدار یمعن سطح

 

 ها افتهی

 توسهط  نامهه  پرسه   65 لیتکم و یدرصد 4/71 مشارکت به توجه با

 نیانگیه م شهده،  یآور جمع اطالعات اساس بر و اورژان  پزشکان کل

 درصد 34 ،مطالعه مورد افراد کل از. بود 3/31 مطالعه مورد افراد یسن

متأههل  ( درصهد  32) پووه  مورد افرادبیشتر  و مرد درصد 66 و زن

 بهها یچرخشه  فتیشهه یدارا پهووه   مههورد افهراد  درصههد 35. بودنهد 

 .(1 )جدول سال بودند 7/12 کار ی سابقه نیانگیم

 اسهترس،  پهر  از اسهترس  کهم  اوراژان  پزشکان کیتفک منظور به

 و فهرد  ههر  اسهترس  ی نمهره  عنوان به آمده دست به یها پاسخ متوسط

 متوسهط  عنهوان  بهه  اورژانه   پزشهکان  کهل  اسهترس  ی نمره نیانگیم

 و شهد  گرفتهه  نظهر  در زدیه  شههر  یهها  مارستانیب در استرس تیوضع

 ریسها  و پراسهترس  متوسط، ی نمره از باالتر استرس ی نمره با پزشکان

 در پزشهکان  اسهترس  زانیه م. شدند گرفته نظر در استرس کمپزشکان 

 نمارسهتا یب در و بهاالتر  متوسهط  حهد  از مطالعهه  مهورد  مارسهتان یب سه

 (.2 جدول) بود تر نییپا متوسط حد از کارگر یشهدا

One-way ANOVA (214/2  =P ) آزمههون  ینتهها بهها مطههابق

. گرفهت  قرار دأییت مورد زدی منتخ  یها مارستانیب در استرس تفاوت

 آزمهون  اسهاس  بهر  2 جهدول  در شهده  هیه ارا  ینتا اساس بر ،نیهمچن

Scheffe اسههترس زانیههم نیکمتههر یدارا کههارگر یشهههدا مارسههتانی  

 یدارا افشهار  مارستانیب و سنج  مورد ابعاد کل در( 7/174 ± 6/21)

( 2/325 ± 3/57) اورژانه   در شاغل پزشکان استرس زانیم نیشتریب

 .است بوده

 بها  منتخه   یهها  مارسهتان یب در استرس ابعاد ،3 جدول اساس بر

 ،اسهت  شهده  گرفتهه  نظهر  در هها  آن سنج  یبرا که یاالتوس به توجه

، 122 از شهده  کسه   ی نمهره  اسهاس  بر که گرفت قرار یابیارز مورد

 اسهترس  میانگین نیکمتر کارکنان با ارتبا  و سرپرست با ارتبا  ابعاد

 اسهترس  نیانگیم نیباالتر از ،خانواده طیشرا و کل در یپزشک شغل و

 .بودند برخوردار

 

 افراد مورد پژوهش کیدموگراف اتیخصوص یفراوان عیجدول توز .1 جدول

 *آزمون جینتا (اریمعانحراف  ±میانگین ) استرس یکل ی نمره (درصد) یفراوان ریمتغ نام

 009/0 8/979 ± 9/36 0/33 زن جنس

 9/995 ± 8/35 0/66 مرد

 030/0 01/981 ± 6/60 0/19 30 از کمتر )سال( سن

30-31  0/73 9/36 ± 8/979 

 3/989 ± 9/96 0/13 31 از شتریب

 099/0 0/980 ± 9/36 0/99 مجرد هلأت

 1/985 ± 8/30 0/18 هلأمت

 001/0 5/993 ± 3/39 0/76 یا هحرف یدکتر التیتحص

 8/979 ± 1/38 0/93 یتخصص یدکتر

 950/0 9/979 ± 6/37 7/55 10 از کمتر )سال( کار سابقه

90-11 3/39 0/36 ± 0/980 

30-91 0/9 9/31 ± 3/989 

 009/0 5/981 ± 1/39 0/13 یرسم یاستخدام ی رابطه

 6/981 ±/ 7/39 0/33 یمانیپ

 3/988 ± 0/39 0/59 ریسا

 570/0 1/993 ± 3/39 0/7 بله دوم شغل

 7/979 ± 1/38 0/93 ریخ

 .است شده استفاده ANOVA آزمون از یاستخدام ی رابطه و کار ی سابقه الت،یتحص سن، یرهایمتغ یبرا و t آزمون از دوم شغل و هلأت جن ، یرهایمتغ یبرا *
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 مارستانیب کیتفک به پزشکان استرس زانیم یابیارز .2 جدول

 استرس سطح Pمقدار  (اریمعانحراف  ±میانگین ) استرس یکل ی نمره یفراوان درصد مارستانیب نام

 متوسط حد از شتریب < 001/0 9/303 ± 8/59 33 یصدوق دیشه

 متوسط حد از کمتر 038/0 7/173 ± 6/91 13 کارگر یشهدا

 متوسط حد از شتریب < 001/0 9/395 ± 3/57 30 افشار

 متوسط حد از شتریب 001/0 0/988 ± 01/39 99 رهنمون دیشه

 

 ییشناسها  اسهترس  کم افراد اطالعات از استفاده با ،بخ  نیا در

  ،یعهامل  لیه تحل یآمهار  کیه تکن از یریه گ بههره  و قبل مراحل در شده

)بهه   پزشهکان  نیا در استرس تیریمد یاصل عوامل عنوان به عامل 11

 کهه  است ذکر به الزم. شدند ییشناسا( استرس تیریمد یالگو عنوان

 باشهد،  داشهته  وجهود  متغیرهها  بهین  قهوی  و خطی همبستگی یک اگر

KMO بود خواهد 1 نزدیک .Kaiser، مقدار KMO 5/2 از تهر  بزرگ 

 نیه ا در کهه  نیه ا به توجه با(. 1) داند یم دیمف لیتحل و هیتجز یبرا را

 هها  عامهل  به ها شاخص ی هیتجز بود، 673/2 با برابر مقدار نیا مطالعه،

 ی مانده یباق ریمقاد ،P < 25/2 با زین Bartlett آزمون. باشد یم مناس 

 و هها  داده مناسه   تیه کفا از تیه حکا یهمگه  ،باال اشتراکات و اندک

 لیه تحل اسهاس  بهر  یینهها  عوامهل . دارند یشنهادیپ یعامل مدل برآورد

 .است شده هیارا 4 جدول  یترت به یعامل

 بهه  مربو  های شاخص ،است مشخص 4 جدول از که طور همان

 اسهترس  کهم  پزشهکان  واکهن   و اسهترس  مدیریت و اداره های رو،

 از پ . شدند یبند دسته عامل 11 به ،زا استرس های وضعیت به نسبت

 و فهردی  قابلیهت  اسهاس  بهر  عوامهل  ایهن  از یهک  هر ها، آن گذاری نام

 نهد معتقدپووهشهگران  . شهدند  بنهدی  طبقه یماتریس در محیطی قابلیت

 اساس بر را استرس با مواجهه هنگام در افراد واکن  تیوضع توان یم

 در ،یطه یمح تیحما و تیقابل و یفرد یها تیقابل رگذاریتأ  عامل دو

 و یفهرد  تیه )قابل یمنفه  شهامل  گروه پن  به استرس به پاسخ و کنترل

 ؛کم یطیمح تیقابل و ادیز یفرد تی)قابل مثبت نسبتبه (؛ کم یطیمح

 تیه )قابل یمنفه  نسهبت بهه  (؛ متوسهط  یطیمح و یفرد تی)قابل نینابیب

 یطه یمح و یفهرد  تیه )قابل مثبهت  و( ادیز یطیمح تیقابل و کم یفرد

ه به  عوامهل  کهه  اسهترس  کنترل یشنهادیپ مدل و نمود یبند طبقه( ادیز

 شهد  هیه ارا ریه ز صهورت  به ،است گردیده ییجانما آن در آمده دست

 .(1)شکل 

 

 
  به نسبت استرس كم پزشکان واكنش ماتریس .1 شکل

 زا استرس هاي موقعیت

 

 مختلف ابعاد در پزشکان استرس زانیم یابیارز .3 جدول

 011 از استرس ی نمره (اریمع انحراف ±میانگین ) استرس ی نمره االتؤس تعداد استرس ابعاد

 6/39 30/17 ± 99/9 7 سرپرست با ارتباط

 6/50 93/90 ± 60/9 8 کارکنان با ارتباط

 8/56 88/19 ± 83/9 7 مارانیب با ارتباط

 0/57 11/17 ± 10/9 6 کار طیمح

 0/58 00/99 ± 10/3 10 یکار طیشرا

 9/59 76/17 ± 31/9 6 مارانیب کنندگان مالقات و اقوام با ارتباط

 9/69 66/18 ± 76/9 6 کار با ارتباط

 8/67 19/97 ± 98/9 8 خانواده طیشرا

 8/79 90/18 ± 73/9 5 کل در اورژانس یپزشک شغل

 0/57 85/59 ± 18/3 91 موارد ریسا

 (1منطقی و عقالیی )

 (1نگر )گذشته گرا وتجربه

 (5توجیهی )

 (3کار )انطباقی و سازش

 (1نشینی )عقب

 (3غیر عقالیی )

 (9ناکامی و استیصال )

 (1امید به آینده )

 (8پریشی )آشفتگی و روان

 (11تعاملی )

 (10توکل )

 قابلیت فردی

ط
حی

ت م
بلی

قا
 

 کم زیاد

 کم

 زیاد

 منفی

 منفینسبتاً 

 نسبتاً مثبت

 مثبت

 بینابین
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 عاملی تحلیل از حاصل نتایج .4 جدول

 یطی/محیفرد واکنش قراردادی نام شرح عامل

 ادیز یطیمح و یفرد تیقابل عقالیی و منطقی لیمسا و موقعیت تحلیل و تجزیه 1

 کم یطیمح و یفرد تیقابل نشینی عقب زا استرس شرایط از فرار و توجهی بی 9

 کم یطیمح و یفرد تیقابل استیصال وی ناکام احساسی برخورد وی ناکام استیصال، 3

 متوسط یطیمح تیقابل و یفرد تیقابل کار سازش و انطباقی زا استرس شرایط با انطباق و بردباری 3

 ادیز یطیمح تیقابل و کم یفرد تیقابل توجیهی توجیه 5

 کم یطیمح تیقابل و ادیز یفرد تیقابل نگر گذشته و گرا تجربه گذشته تجربیات از استفاده 6

 ادیز یطیمح تیقابل و کم یفرد تیقابل آینده به امید موقعیت بهبود به امیدواری 7

 کم یطیمح و یفرد تیقابل پریشی روان و آشفتگی آشفتگی و عصبانیت 8

 کم یطیمح و یفرد تیقابل عقالیی غیر عقالنی غیر واکنش 9

 ادیز یطیمح و یفرد تیقابل توکل توکل 10

 ادیز یطیمح و یفرد تیقابل تعاملی دیگران از گرفتن کمك و مراوده 11

 

 قسمت در ها واکن  بیشتر ،است مشهود 1 شکل از که طور همان

 بهه  .اسهت  زیهاد  بخه   ایهن  در آن تراکم و گرفته قرار ماتری  پایین

 بهه . باشهد  یمه  منفهی  اسهترس  برابهر  در ها واکن  بیشتر ،دیگر عبارت

 مربهو   عامل 11 استرس، کم افراد واکن  نیتر عمده ییشناسا منظور

 بهه  نسهبت  استرس کم پزشکان واکن  و استرس ی اداره های رو، به

 ایهن  بندی رتبه از حاصل نتای . شدند بندی رتبه زا استرس های وضعیت

 .است آمده 5 جدول در عوامل

 از شههد سههعی بخهه  نیهها در ،گفتههه پههی  مههواردبههه  توجههه بهها
Technique for order of preference by similarity to ideal 

solution (TOPSIS)، بهدین . شهود  اسهتفاده  عوامهل  یبند رتبه جهت 

 زیهر  ی رابطهه  از اسهتفاده  بها  استرس، کم افراد شناسایی از پ  ،منظور

 نسهبت  افهراد  این واکن  و استرس ی اداره کارهای راه به مربو  اعداد

 بهر  عهالوه  ،نهایهت  در. شهدند  بنهدی  رتبهه  زا اسهترس  های وضعیت به

 بهه  نسهبت  نیهز  اسهترس  پهر  افهراد  واکن  استرس، کم افراد بندی رتبه

 بها  بتهوان  تها  گرفهت  قهرار  بنهدی  رتبه مورد نیز زا استرس های موقعیت

 .نمود هیارا را بهتری های توصیه ،بندی رتبه دو ی مقایسه
 

    
  
 

  
    

                               

 

 آل دهیه ا از هها  لفهه وم از کیه  هر ی فاصله +d و -d ،رابطه این در

ی نزول  یترت اساس بر جا این در. باشد یم فازی یمنف آل دهیا و مثبت

CCi را مفهههرو  ی لهأمسههه از موجهههود یهههها نههههیگز تهههوان یمههه  

 .نمود یبند رتبه

 

 استرس پر و استرس كم اورژانس در شاغل پزشکان نیب استرس به واكنش تیاولو ي مقایسه و بندي رتبه .5 جدول

 استرس پر افراد  استرس کم

 ازیامت یقرارداد نام عامل رتبه ازیامت یقرارداد نام عامل

 679989/0 عقالیی غیر 9 عامل 1 669633/0 عقالیی غیر 9عامل 

 631913/0 استیصال وی ناکام 3 عامل 9 616519/0 نشینی عقب 9عامل 

 631119/0 نشینی عقب 9 عامل 3 603789/0 آینده به امید 7عامل 

 618358/0 پریشی  روان و آشفتگی 8 عامل 3 609933/0 استیصال و  یناکام 3عامل 

 608606/0 آینده به امید 7 عامل 5 600330/0 پریشی روان و آشفتگی 8عامل 

 603039/0 تعاملی 11 عامل 6 588599/0 تعاملی تعاملی 11عامل 

 597689/0 کار سازش و انطباقی 3 عامل 7 586070/0 توکل 10عامل 

 591508/0 توکل 10 عامل 8 583919/0 کار سازش و انطباقی 3عامل 

 589631/0 توجیهی 5 عامل 9 589580/0 توجیهی 5عامل 

 585186/0 عقالیی و منطقی 1 عامل 10 577013/0 عقالیی و منطقی 1عامل 

 578969/0 نگر گذشته و گرا تجربه 6 عامل 11 571189/0 نگر گذشته و گرا تجربه 6عامل 
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 بحث

 یهها  مارسهتان یب در شهاغل  پزشکان استرس یبررس به ،مطالعه نیا در

 پزشهکان  اسهترس  یبررسه  ضهمن  وشهد   پرداختهه  زدیه  شههر  منتخ 

 و اسهترس  ابعهاد  نیهی تع به نسبت زا، استرس طیشرا نییتع و اورژان 

 کهه  گردیهد  اقهدام  زیه ن اسهترس  کنترل و تیریمد یها رو، ،نیهمچن

 مقابلهه  در اورژان  در شاغل پزشکان بیشتر شده، هیارا  ینتا با مطابق

 .دهند یم نشان یمنف یها واکن  زا استرس طیشرا با

 اورژانه   پزشکان یشغل استرس آمده، دست به  ینتا به توجه با

 بهر  یمارسهتان یب طیمحه  و هبهود  متفهاوت  مختلهف  ههای  مارسهتان یب در

 ی نحهوه  یریادگیه  ،نیهمچنه  و اسهت   رومه  پزشهکان  یشهغل  استرس

 ییکهارا  زانیه م توانهد  یمه  ی،پزشک مشاغل در استرس نمودن تیریمد

 و یجهام  ههای پهووه    یافته با ، ینتا نیا که دهد  یافزا را پزشکان

 در شهاغل  پزشهکان  یشهغل  اسهترس بررسی  ی در زمینه(3) زادهیشهاب

 مطالعهه  آن  ینتها  که خوانی دارند؛ چرا هم رجندیب شهر یها مارستانیب

و اسهترس   یاضهطراب وجهود   نیبه  یدار مثبته  یمعن ی رابطه داد نشان

در  یوجهود  اضهطراب کهاه    . از این رو،پزشکان وجود دارد یشغل

 .دگرد یها م نآ ییکارا  یو افزا یپزشکان باعث کاه  استرس شغل

 ابعاد در استرس تفاوت انگریپووه  حاضر ب یها فتهای ،نیهمچن

 شهغل  ابعهاد   یه ترت بهه  کهه  یا گونهه  به ؛بود استرس سنج  مختلف

 ،ی)فرهنگه  موارد ریسا و کار با ارتبا  خانواده، طیشرا کل، در یپزشک

 با ، ینتا نیا .هستند استرس نیانگیم نیباالتر یدارا( غیره و یاجتماع

 شهان یا که ای گونه به ؛داردخوانی  هم( 12) جعفرپور ی مطالعه ی جهینت

و  یفرهنگهه ،یعوامههل اجتمههاع ،یعوامههل شههغل خههود، ی مطالعههه در

 جهاد یا علت نیتر مهم را یوامل خانوادگع و یعوامل شخص ،یاقتصاد

  ینتها  بها  جهه ینت نیه ا ،نیهمچن. داند یم یمارستانیب رانیمد در استرس

 یشغل تیرضا ابعاد نیتر مهم که زین( 11) همکاران و ییرجا ی مطالعه

 و ایه مزا و حقهو   را زنهان  متخصهص  پزشهکان  در اسهترس  کاه  و

  .مطابقت دارد ،دانند یم یکار طیشرا

 یصیتشخ ظرفیت است ممکن دارند، تن  که اورژانسی پزشکان

 بیمهار  بهه  خوب خدمات ی هیارا در و بدهند دست از را خود درمان و

 برخهورد  در اورژان  پزشکان که است ضروری ،بنابراین .بمانند ناکام

 بهه  تنهها  نه آنان، از مراقبت و بیماران نیازهای به دهی پاسخ تعار ، با

 و بیمهاران  فردی های ویوگی به بلکه خود، شغلی و فردی های ویوگی

 یهها  راه از یکه ی. کننهد  توجهه  زیه ن خهود  همکهار  پزشک های ویوگی

 جههت  در اسهترس  حیصهح  و مناسه   کنتهرل  ههد ،  نیا به یابیدست

 الزم ابتهدا . اسهت  یسهازمان  و یفرد یها هد  به یابیدست و یا ربخش

 اسهت  ینسهب  ی مقوله کی ،بودن استرس کم که گردد خاطرنشان است

 تنهها  بلکهه  ،سهت ین اسهترس  خهوب  تیموقع یمعن بهامی لزبه طور ا و

 و اورژانه   پزشهکان  اسهترس  تیوضهع  ی سهه یمقا جههت  را یاریمع

. نمایهد  مهی  ارایهه   تهر کم بها اسهترس   افراد در استرس کنترل یها رو،

 پزشهکان  واکهن   نیشهتر یب شهود،  یمه  مشهاهده  5 جهدول  در چنانچه

 و عقالیهی  غیر)واکن   یمنف یها واکن  به استرس برابر در اورژان 

 را امهر  نیه ا یاصل لیدال از یکی بتوان دیشا .گردد یم باز( نشینی عق 

 سهتم یس بهه  ورود هنگام اورژان  پزشکان یبرا الزم یها آموز، نبود

 رنه   هم ی دهیپد اساس بر اغل  فرد هر که نیا و دانست یمارستانیب

 متهداول  یهها  رو، بها  را خود ی،طیمح یریپذ انطبا  و شدن جماعت

 .دهد یم وفق( نادرست ای)درست  موجود

بهه طهور    و( یپزشک) شغل نیا در باال یکار فشار ،گرید یسو از

 کهاه   بهر  عهالوه  افهراد  تا شود یم باعث ی،مارستانیب ستمیس در یکل

 فشهار  و تهن   دچهار  روز بهه  روز خهود،  فیوظها  انجام در مطلوبیت

 .باشد یم ندهیفزا استرس بر یعامل که شوند یشتریب یدرون

 آمهوز،  شهود  یمه  شهنهاد یپ ،تحقیهق  ایهن  ههای  یافتهه  به توجه با

 و مسهتمر  صهورت  بهه  یکار یها طیمح در استرس با مقابله یها وهیش

 با ،موضوع نیا .گردد منجر رفتار رییتغ به بتواند تا ردیگ صورت مداوم

 تیریمهد  آمهوز،  ا هر  کهه  (12) همکهاران  و ور دهیه د ی مطالعه  ینتا

 یبررسه  را رانشهریا یها مارستانیب پرستاران استرس کنترل بر استرس

 کهه  داد نشهان  مطالعهه  نیه ا  ینتها  کهه  چهرا  ؛خوانی دارد هم ،اند نموده

 صههورت بههه Precede رو، بهها اسههترس تیریمههد ی وهیشهه آمههوز،

 کهاه   را رانشههر یا یها مارستانیب پرستاران استرس زانیم یدار یمعن

 و ارجمنهد  یعلهو  ی مقالهه   ینتها  با موضوع نیا ،نیهمچن. است داده

 ری أته  دویه م  ینتها  زیه ن مقاله نیا در .است راستا هم زین( 13) همکاران

 -اسهترس کهاری و تعهار  کهار     کهاه   بر استرس تیریمد آموز،

 یکارهها  راه نیولومسه  شهود  یمه  هیتوصه  ،از این رو. استزندگی پرستاران 

 هیه اول یهها  آموز، کارکنان، ن یگز در آن نمودن لحاظ و استرس یابیارز

 متنهاوب،  یزمهان  یهها  بهازه  در اسهترس  یابیارز استخدام، از پ  بالفاصله

 جلسهات  افهراد،  اسهترس  سهطح  بها  متناسه   خهدمت  ضهمن  یها آموز،

 ی هیههارا و طیشههرا یابیههارز جهههت خبرگههان و شناسههان روان بهها یا دوره

 از متشهکل  بحهران  و اسهترس  کنترل یها گروه جادیا ،یا توسعه یکارها راه

 کنتهرل  یبهرا  هها  آن از گهرفتن  کمهک  و اورژانه   در شاغل پزشکان خود

 .دهند قرار خود کار دستور در موجود طیشرا بهبود منظور به را استرس

 

 تشکر و قدردانی

 در یعمهوم  یپزشهک  ای دکتهری حرفهه   ی نامهه  انیپا حاصل ،مقاله نیا

 نیه ا یپووهشه  معاونهت  درکهه   اسهت  اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 یهها  تیه حما از سندگانینو ،لهیوس نیبد .است شده  یتصو دانشگاه

 .ندینما یم یقدردان و تشکر معاونتاین  غیدر یب
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Abstract 

Background: Stress in jobs such as medicine can cause physiological and psychological damage. Therefore, the 

aim of this study was to investigate and compare the stress among emergency physicians, identify strategies for 

managing stress, and ranking these strategies.  

Methods: This cross-sectional study was conducted on 91 emergency physicians of Shahid Sadoughi, 

Shohadaye Kargar, Afshar, and Shahid Rahnemoon hospitals in Yazd City, Iran, in year 2017. The participants 

were selected using convenience sampling method. In this survey, we studied general physicians, emergency 

medicine specialists, and the residents of internal medicine, general surgery, cardiology, and emergency 

medicine. The questionnaire used in this article was obtained from Miguel research, and according to the opinion 

of the professors, its questions reduced from 192 to 125 questions, and after verification of validity and 

reliability, it was used. 

Findings: Afshar hospital had the highest mean of stress (325.20 ± 57.30), and hospitals of Shahid Sadoughi 

(304.9 ± 52.8), Shahid Rahnemoon (288.02 ± 39.01), and Shohadaye Kargar (174.70 ± 21.60) were ranked next. 

Moreover, the dimensions of communication with the supervisor (17.40 ± 2.29) and communication with the 

staff had the lowest (20.24 ± 2.60) and medical care in general (18.20 ± 2.73) and family conditions (27.12 ± 

2.98) had the highest mean of dimensional stress. The results of ranking stress management strategies also 

showed that emergency doctors showed negative reactions in stressful situations to reduce stress. 

Conclusion: Emergency practitioners work in a high-profile environment, which reduces their work efficiency 

and burnout. Therefore, recognizing the dimensions of stress and its management solutions can improve  

working conditions. 
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