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رابطۀ ذهنآگاهی با استرس شغلی پرستاران
1

محمدتقی بادله شموشکی ،3زینب صالحی یانه سری ،2سارا باقرزاده
چکیده

مقدمه :حرفۀ پرستاری به علت ماهیت آن در گروه مشاغل با استرس باال قرار دارد و ذهنآگاهی یک نگرش خاص به تجربه
است که متکی به دو عنصر حضور در زمان حال و پذیرش است .هدف این پژوهش تعیین رابطۀ بین ذهنآگاهی و استرس
شغلی پرستاران است.
روش بررسی :در این مطالعۀ توصیفی – همبستگی از تمام پرستاران شاغل در بیمارستان پنج آذر شهر گرگان 271 ،نفر به
صورت در دسترس وارد مطالعه شدند .برای گردآوری دادهها از سه پرسشنامۀ استاندارد شامل پرسشنامۀ ویژگیهای
دموگرافیک ،پرسشنامۀ ذهنآگاهی براون و ریان و پرسشنامۀ استرس شغلی پرستاری تافت و اندرسون استفاده شد سپس
دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار  SPSS17در سطح آماری  )p≤ 0.05( 1/13تجزیه و تحلیل شد.

نتیجهگیری :متغیر ذهنآگاهی میتواند استرس شغلی پرستاران را پیشبینی کند و پرستارانی که ذهنآگاهی بیشتری دارند،
استرس کمتری را تجربه میکنند.
واژههای کلیدی :استرس ،استرس شغلی پرستاران ،ذهنآگاهی
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نتایج :طبق نتایج حاصل از این پژوهش پرستاران بیمارستان پنج آذرگرگان با میانگین نمرات حدود  01/31درصد دچار
استرس شغلی در حد متوسط هستند .این متغیر با جنسیت و تأهل رابطۀ معنادار دارد .در این پژوهش میانگین نمرات
ذهنآگاهی پرستاران حدود  72/21است .عالوه بر این طبق نتایج به دست آمده بین دو متغیر گاهی و استرس شغلی
همبستگی منفی(  )-1/20وجود دارد.
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عوامل اصلی کاهش بهرهوری ،رضایت شغلی و کاهش
کیفیت مراقبتهای بالینی است ( .)31عوامل بالقوه
استرسزا در حرفۀ پرستاری به سه دسته تقسیم میشوند؛
عوامل فردی ،عوامل سازمانی و عوامل محیطی ( )30از
عوامل فردی استرسزا میتوان عدم ذهنآگاهی یعنی در
زمان حال نبودن ،تجارب معنوی روزانه و ویژگیهای
شخصیتی را نام برد ( ،)33عوامل سازمانی از قبیل عدم
عدالت سازمانی( )31و عدم توازن چالش – مهارت است.
به عبارت دیگر ،خالء موجود بین مسئولیت باالی
پرستاران و ماماها در قبال بیماران بیثبات ،بدحال و
اورژانس و اختیارات و مهارتهای محدود آنها باعث
میشود که استرس زیادی را تا رسیدن به شرایطی امن و
با ثبات متحمل شوند ( .)37از عوامل محیطی به مسائلی
از قبیل شرایط اقتصادی و قرارگرفتن در معرض
بیماریهای عفونی میتوان اشاره کرد( )30با توجه به
مطالب فوق به منظور پیشگیری ،کنترل و کاهش
استرسهای شغل پرستاری و اثرات منفی آن در ابعاد
فردی و اجتماعی به بررسی یکی از عوامل روانشناختی
مرتبط با استرس تحت عنوان "ذهنآگاهی" میپردازیم.
ذهن آگاهی نگرشی خاص نسبت به تجربه است که دارای
دو عنصرکلیدی ،حضور در زمان حال و عدم قضاوت است
( .)33ذهنآگاهی طی دهههای اخیر از محبوبیت باالیی
برخوردار بوده و کاربرد بسیاری در طیف وسیعی از
بیماریهای روانپزشکی به ویژه اضطراب و افسردگی دارد.
همچنین اثرات مفیدی در کاهش استرس و بهبود کیفیت
زندگی و آرامش داشته است ( .)21ذهن انسان با دو شیوه
با محرکات بیرونی ارتباط برقرار میکند؛ الف) شیوۀ بودن
و ب) شیوۀ انجام دادن .در شیوۀ بودن یا بینگمد تأکید
بر پذیرش است بدون تالش برای تغییر ،در این صورت
شرایط به طور طبیعی تغییر میکند .بینگمد همان
احساس هویت و شخصیت واقعی افراد است .در شیوۀ
انجام دادن یا دوئینگمد ذهن فعال و پویا است و تالش
میکند که شرایط را به نفع آرام کردن هیجانات منفی و
مثبت تغییر دهد .بینگمد همان چیزی است که در
ذهنآگاهی باید به آن رسید ( .)23پژوهشهای اخیر
نشان میدهد که مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی میتواند
به عنوان یک درمان غیر دارویی در بسیاری از اختالالت
روانپزشکی مورد استفاده قرارگیرد و میتواند نتایج
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مقدمه
استرس عمومیترین مسئلۀ روزمرۀ زندگی انسان
امروزی شده اسـت ( )3و برخالف پیشرفتهای
تکنولوژیک ،به عنوان بیماری قرن مطرح است (.)2
استرس وقتی به وجود میآید که چالشهای موجود برای
سالمت جسمانی ،هیجانی و روانی افراد ،فراتر از منابع
مقابله کردن یا تواناییهای آنها باشد ( .)1در این میان
شغل یکی از عمدهترین منابع استرس در زندگی است
( .)0استرس شغلی یا استرس مرتبط با کار مجموعهای از
عالئم واکنشی به صورت احساسی ،ادراکی ،رفتاری و
فیزیولوژیکی است که نسبت به جنبههای نامطلوب موجود
در شغل ،سازمان و محیط کار شکل میگیرند (.)3
در میان مشاغل مختلف ،پرستاران استرس شغلی قابل
توجهی را تجربه میکنند ( .)1در واقع با توجه به
تقسیمبندی مشاغل بر حسب میزان استرس شغلی ،حرفۀ
پرستاری در دستۀ مشاغل با فشار باال قرار دارد ( .)7به
عبارتی دیگر رویارویی دائمی با بیماران ،داشتن مسئولیت
سالمت انسانها ،انجام فرایندهای بالینی ،مواجهه با بیماران
در حال احتضار ،روبهرو شدن با شرایط اورژانسی ،نوبت
کاری در گردش از عوامل استرسزای حرفهای است که
میتواند در حرفههای بهداشتی درمانی باعث کاهش
کیفیت مراقبت از بیماران ،افسردگی ،خستگی از کار،
غیبت و تأخیر در کار شود و مرخصیهای استعالجی را به
دنبال داشته باشد ( .)0بر همین اساس برخی مطالعات
استرس شغلی در میان متخصصان مراقبتهای بهداشتی
را به طور چشمگیری باال گزارش کردهاند ( .)3در واقع
مراقبین بهداشتی درمانی به دلیل برعهده داشتن
مسئولیت تأمین سالمت و درمان بیماران تحت تأثیر
عوامل متعدد استرسزا بوده و این استرسهای طوالنی و
مداوم ،منجر به بروز فرسودگیهای شغلی میشود که خود
به عنوان یک سندرم جسمی – روانی ،باعث بروز مسائلی
چون استعفا ،غیبتهای مکرر ،کاهش انرژی و بازدهی
کاری در این افراد میشود ( .)31،33در صورت تداوم
بیشتر ،استرس بر روی سبک زندگی پرستاران اثر
میگذارد .در آخرین بررسیها ،مطرح شده است که بعضی
از ابعاد سبک زندگی پرستاران از جمله مدیریت کنترل
استرس ،تغذیه و خواب در سطح چندان مطلوبی نیست و
تنها حدود پنج درصد از پرستاران دارای سبک زندگی
سالمی هستند ( .)32عالوه بر این ،استرس شغلی یکی از
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روش بررسی
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که
در سال  3137انجام شد و از پرسشنامههای استاندارد
شده برای آزمون فرضیهها استفاده شده است .جامعۀ
آماری در این پژوهش تمام پرستاران شاغل در بخشهای
مختلف بیمارستان پنج آذر گرگان به تعداد  131نفر
هستند ،از این تعداد 271نفر به صورت در دسترس در
این مطالعه شرکت کردند.
ابزار پژوهش؛  )3پرسشنامه دموگرافیک :این
پرسشنامهها برای جمعآوری نظامدار اطالعات فردی
آزمودنیها تنظیم شد که شامل :سن ،جنس ،وضعیت
تأهل ،میزان تحصیالت ،سابقۀ خدمت ،نوع استخدام ،نام
بخش محل خدمت ،نوبت کاری ،مجموعۀ ساعت کاری در
روز و اضافه کاری است.
 )2.پرسشنامۀ ذهنآگاهی :این مقیاس یک آزمون
33سؤالی است که براون و ریان ( )2111آن را به منظور
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مثبتی در کاهش پریشانیهای عاطفی در کوتاه مدت
داشته باشد ( .)22عالوه بر این پژوهشهای زیادی در
خصوص ذهنآگاهی و استرسهای شغلی به انجام رسیده
است .به طور مثال جانسن و همکاران در پژوهشی با
مضمون اثرات ذهنآگاهی بر سالمت روان کارکنان در
سال  2130نتیجه گرفتهاند که ذهنآگاهی میتواند
خ ستگی عاطفی و استرس شغلی را کاهش دهد و به
حافظه ،پیشرفت شغلی و آرامش انسان کمک کند (.)21
همچنین نتایج پژوهش بورتون و همکاران نیز در سال
 2131نشان میدهد که مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی
توانایی قابل توجهی در کاهش استرسهای شغلی در میان
مراقبین بهداشتی دارد ( .)3عالوه بر این در مطالعهای
دیگر در سال  2131که توسط گروور و همکاران به انجام
رسید نتایج حاصل ،حاکی از ارتباط مستقیم و منفی
ذهنآگاهی با استرس شغلی در پرستاران بود (.)20
تحقیقات در مورد ذهنآگاهی به عنوان یک متغیر بر
روی بسیاری از مشکالت جسمی و روانی از پتانسیل بسیار
باالیی برخوردار است به ویژه در مورد استرس شغلی
پرستاری که کمبود قابل توجهی در این زمینه پژوهشی
مخصوصاً در مورد پرستاران ایرانی به چشم میخورد.
بنابراین مطالعۀ حاضر با هدف تعیین رابطۀ ذهنآگاهی و
استرس شغلی در بین پرستاران انجام شد.

سنجش هوشیاری و توجه نسبت به رویدادها و تجارب
زندگی طراحی کردهاند ( .)23سؤالهای آزمون ،سازۀ
ذهنآگاهی را در مقیاس شش درجهای لیکرت و از نمره
یک برای "تقریباً همیشه" تا نمرۀ شش برای " تقریباً
هرگز" میسنجد .از این مقیاس یک نمرۀ کلی برای
ذهنآگاهی به دست میآید که دامنۀ آن از  33تا 31
متغیر است و نمرۀ باالتر نشاندهندۀ ذهنآگاهی بیشتر
است .همسانی درونی سؤالهای آزمون بر اساس آلفای
کرونباخ از  % 01تا  % 07گزارش شده است .روایی
مقیاس با توجه به همبستگی منفی آن با ابزارهای
سنجش افسردگی ،اضطراب و همبستگی مثبت با ابزارهای
سنجش عاطفه مثبت و حرمت خود ،کافی گزارش شده
است و ضریب پایایی این مقیاس نیز در فاصلۀ زمانی یک
ماهه ثابت گزارش شده است (.)21
 )1پرسشنامۀ استرس شغلی پرستاران :این مقیاس
توسط گریتافت و آندرسون ( )3303تهیه شده است و
نخستین ابزاری است که به منظور اندازهگیری استرس
پرستاران به طور اختصاصی ساخته شده است ( .)27این
ابزار شامل  10عبارت است که در  7حیطۀ « رنج و مرگ
بیمار» ( 7عبارت) « ،تعارض با پزشکان» ( 3عبارت)« ،
عدم آمادگی کافی» ( 1عبارت)« ،کمبود منابع حمایتی»
( 1عبارت)« ،تعرض با دیگر پرستاران» (3عبارت)« ،
فشارکاری» ( 1عبارت) « ،عدم اطمینان از درمان» (3
عبارت) تنظیم شده است .این ابزار بر اساس مقیاس
لیکرت به صورت "هرگز استرسزا نیست" ( یک امتیاز)
تا "همیشه استرسزا است" ( 0امتیاز) سنجیده شده
است .مجموع امتیازات  10 -311است که نمرۀ کمتر یا
مساوی  10معرف استرس کم 13-311 ،استرس متوسط،
و بیشتر یا مساوی  310امتیاز ،استرس زیاد طبقهبندی
میشود .روایی محتوایی پرسشنامۀ استرس شغلی
پر ستاران بعد از ترجمه به زبان فارسی مورد تأیید تعدادی
از اساتید صاحبنظر در دانشکدههای پرستاری و مامایی
قرار گرفت و برای تعیین اعتبار از روش پایایی یا آزمون
مجدد ( )r = 87استفاده شده است و ضریب آلفای کرونباخ
این آزمون  %31محاسبه شده است.)20(.
الزم به ذکر است ،پژوهش حاضر با اخذ مجوز از
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،و کسب تاییدیۀ کد اخالق
( )IR.GOUMS.REC.1394.226و ارائۀ آن به بیمارستان
پنج آذر توسط پرسشگری آموزش دیده ,به شیوۀ مصاحبه
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نمونه پرداخته شد 70/3 .درصد از پاسخدهندگان زن و
 23/3درصد آنها مرد بودهاند 73/1 ،درصد پرستاران
متأهل و  00/3درصد دارای تحصیالت کارشناسی03/1 ،
درصد استخدام رسمی و  22/2درصد درگروه سنی -11
 13سال و  12/1درصد با سابقۀ کاری کمتر از پنج سال،
 33/3درصد در بخشهای عمومی 1/07 ،درصد در
شیفتهای در گردش 03 /2 ،درصد ساکن گرگان13/3 ،
درصد با  7ساعت کاری در روز و  33/1درصد دارای اضافه
کار هستند .طبق جدول ( )3در بررسی شاخصهای
توصیفی متغیرهای پژوهش ،میانگین نمرات ذهنآگاهی
پرستاران با مقدار  72/21نشان میدهد که پرستاران این
بیمارستان از ذهنآگاهی نسبتاً خوبی برخوردار هستند که
این میزان در زنان و مردان یکسان است .میانگین نمرات
استرس شغلی این پرستاران با مقدار  01/31در حد
متوسط و در زنان بیش از مردان است.

و حضوری با رعایت تمام مالحظات اخالقی ،شامل حفظ
رازداری اطالعات و بیان اهداف پژوهش و تأکید بر شرکت
داوطلبانه در این مطالعه  ،انجام شد .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از دو روش کلی آمار توصیفی (میاتگین و انحراف
معیار ) و آمار استنباطی (آزمون کلموگراف –اسمیرنوف
جهت اثبات نرمال بودن توزیع دادها ،ضریب همبستگی
پیرسون برای تعیین همبستگی و آزمون  tمستقل برای
تعیین تفاوت در متغیرهای جمعیت شناختی) در نرمافزار
آماری SPSS17استفاده شد.
یافتهها
در این مطالعه  271پرستار از بخشهای مختلف مرکز
درمانی بیمارستان پنج آذر گرگان پرسشنامۀ اطالعات
دموگرافیک و استرس شغلی و ذهنآگاهی را پر کردند .با
استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخصهای مرکزی و
پراکندگی مانند میانگین و انحراف معیار است به توصیف

جدول .3میانگین و انحراف معیار نمرات ذهنآگاهی و استرس شغلی پرستاران در دو جنس
متغیر
ذهنآگاهی

زن
مرد
کل
زن
مرد
کل

برای اطالع از وجود همبستگی بین ذهنآگاهی و
استرس شغلی پرستاران از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد و یافتهها نشان داد بین ذهنآگاهی و استرس
شغلی پرستاران با مقدار  -1/20ارتباط معکوس و در حد
پایین وجود دارد و به این ترتیب فرضیه پژوهش مبنی بر
وجود رابطه بین ذهنآگاهی و استرس شغلی پرستاران
پذیرفته میشود .با آزمون کای دو در سطح  33درصد بین
نوع استخدام و محل خدمت ارتباط معنیداری وجود
ندارد .همچنین آزمون  tمستقل در سطح خطای  3درصد
نشان داد که بین وضعیت تأهل و استرس شغلی پرستاران
رابطه وجود دارد .بر اساس همین آزمون ،نتایج نشان داد
که بین ذهنآگاهی زنان و مردان تفاوت وجود ندارد؛ ولی
آزمون  tمستقل در سطح خطای  3درصد نشان داد بین
استرس شغلی پرستاران زن و مرد تفاوت معنیداری وجود
دارد.
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پرستاران پیمانی با میانگین  70دارای بیشترین
ذهنآگاهی و پرستاران رسمی آزمایشی با میانگین 11
دارای کمترین میزان ذهنآگاهی هستند .پرستاران
شرکتی با میانگین  30/23دارای بیشترین میزان استرس
بودند و پرستاران قراردادی با میانگین  07/77کمترین
میزان استرس را دارند .پرستاران بخش  CCUبا میانگین
 77/37درصد دارای بیشترین میزان ذهنآگاهی و
پرستاران اورژانس سوختگی با میانگین 17/01و بعد از آن
ایزوله تنفسی با میانگین  13/00دارای کمترین میزان
ذهنآگاهی هستند .پرستاران شیمی درمانی با
میانگین 33/11دارای بیشترین میزان استرس بودند بخش
اورژانس و فوریتها با میانگین  71/11میزان استرس
کمتری دارند .پرستاران مجرد با میانگین  73/70از
ذهنآگاهی کمتری و با میانگین  03/17دارای استرس
شغلی بیشتری نسبت به پرستاران متأهل بودهاند.

232
30
271
232
30
271

72/32
72/31
72/21
02/30
71/32
01/31

0/03
3/30
0/13
31/12
31/10
31/13
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بحث
این پژوهش در قالب یک مطالعۀ همبستگی نشان
میدهد که بین دو متغیر ذهنآگاهی و استرس شغلی
پرستاران همبستگی منفی وجود دارد .به این معنا که با
افزایش ذهنآگاهی عواطف و هیجانهای منفی مانند
استرس کاهش مییابد و از این طریق زمینه مناسبی برای
رضایت از زندگی ،شغل و بهزیستی روانی ،اجتماعی و
هیجانی پرستاران فراهم میشود .یافتههای مطالعه فوق با
اکثر پژوهشهایی که در گذشته در این مورد انجام شده
است ،مطابقت دارد .به عنوان مثال؛ طی یک مطالعۀ طولی
سه مرحلهایی در مدت شش سال در پرستاران اسپانیایی
توصیه شده است که به منظور جلوگیری و مقابله با
فرسودگی و استرس شغلی ،برنامههای آموزشی
ذهنآگاهی از دوران دانشجویی شروع شود و در مراحل
بعدی زندگی حرفهای پرستاران هم ادامه یابد به این امید
که منابع جامعی در اختیار آنان قرار دهد تا با استفاده از
آن بتوانند با روشهای بهتر و سالمتری با مشکالت
حرفهای مواجه شوند ( .)33در مطالعات رایت و همکاران
( )23و همچنین در یک مقالۀ مروری تحت عنوان نقش
آموزش ذهنآگاهی بر اختالالت و آشفتگیهای روانی
پرستاران ( ،)11تأثیرات مثبت این متغیر بر کاهش
استرس شغلی پرستاران مشخص شده است .در تبیین و
تفسیر این یافتهها میتوان گفت که در نگرش ذهنآگاهی
عواملی چون افزایش آگاهی ،رویارویی با تجربههای
موجود ،حضور در لحظه ،مشاهده بدون قضاوت و داوری،
پذیرش ،کاهش حساسیتها ،رهاسازی و عمل توأم با
هشیاری موجب کاهش اضطراب ،احساسات منفی و
آزاردهنده میشود ،به صورتی که موقعیتهای استرسزا
به شرایطی قابل کنترل و ایمن تبدیل میشوند این امر به
افراد در کنار آمدن با هر آنچه زندگی پیش رویشان
میگذارد کمک میکند (.)13
یافتههای این پژوهش نشان میدهد نیروی پرستاری
این مطالعه دچار استرس شغلی هستند .در این پژوهش
میانگین نمرات استرس شغل پرستاران  01/31در حد
متوسط گزارش شده است که با نتایج مطالعات نوریان و
همکاران ) )12در بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان
و مطالعۀ دیگری که درمورد نیروی پرستاری یک
بیمارستان نظامی ( )11انجام شده است مطابقت دارد .در
تحقیقات دیگری گزارش شده است که میزان شدید

استرس پرستاری در بیمارستانهای غیر دولتی استان قم
نسبت به بیمارستانهای دولتی به طور معنیداری باالتر
است ( .)10یکی از دالیل آن میتواند تفاوتهای عمدهای
باشد که بین نحوۀ مدیریت سازمانی و الگوهای حمایتی
مراکز درمانی به ویژه در دو بخش خصوصی و دولتی وجود
دارد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که
استرس شغلی با جنسیت و وضعیت تأهل پرستاران ارتباط
معنیداری دارد؛ ولی با نوع استخدام و محل خدمت رابطه
ندارد .پرستاران مجرد نسبت به پرستاران متأهل استرس
شغلی بیشتری دارند و پرستاران زن نسبت به پرستاران
مرد بیشتر در معرض استرس هستند .این یافتهها با
پژوهش خمسه ( )13در زمینۀ بررسی رابطۀ عوامل
جمعیتی و استرس و اضطراب در بیمارستانهای منتخب
شهر تهران مطابقت دارد؛ ولی با نتایج مطالعه غیاثی () 11
و یافتههای پژوهش شالنی و همکاران ( )31همسو نیست.
براساس مطالعه سیلویا و همکاران ،میتوان گفت؛ زنان در
بعد تحلیل عاطفی آسیبپذیرتر هستند زیرا به نظر
میرسد فشارهای مربوط به محیط کار و به ویژه تضادهای
بین کار و خانواده ،زنان را بیش از مردان در معرض
تنیدگی روانـی قـرار میدهد (.)63
در تبیین کلی این یافتهها نیز میتوان ذکر کرد که
سطوح باالی ذهنآگاهی در افراد با پیامدهای مثبت
هیجانی همراه است در واقع سطوح باالتر ذهنآگاهی
«وضوح هیجانی» بیشتری را ممکن میسازد؛ به این
ترتیب تمایز بین هیجانها بهتر صورت میگیرد و پاسخ
دقیقتر و سازگارانهتری به آنها داده میشود ( .)17به
عبارتی دیگر هنگامی که افراد در حالت ذهنآگاهی
مطلوبی قرار میگیرند ،چون ظرفیت پذیرش افکار و
عواطف آنان افزایش مییابد ،فرصت زیادی برای جذب
افکار و نگرشهای منفی و ناکارآمد باقی نمیماند و
پردازشهای هیجانی منفی و نگرشهای ناکارآمد آنان به
شدت کاهش مییابد در واقع ذهنآگاهی به عنوان یک
سازۀ شناختی فعال و پویا قادر است که پاسخ دهی افراد
به موقعیتهای فشارزا و هیجانی را کامالً تعدیل نماید .به
این صورت که ذهنآگاهی با استفاده از توجه آگاهانه و
توجه انعطافپذیر موجب میشود که فرد از واکنشهای
هیجانی و عادتی فاصله بگیرد و به جای واکنش به
موقعیت ،پاسخ مناسبی را طرحریزی کند و تمرکز بیشتر
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بر ذهن و بدن منجر به کاهش استرس و بهبود کیفیت
زندگی و سالمت میشود (.)33
در یک نگاه دقیق و موشکافانه ،در کنار تنشها و
استرسهای حرفۀ پرستاری میتوان فرصتها و
چالشهایی را دید که به رشد و تعالی آنان کمک میکند.
در نهایت به این نتیجه میرسیم که پرستاران با
ذهنآگاهی میتوانند بر تنشها و استرسهای شغلی فائق
آیند و با درک عمیقتر از روح و نفس ارزشمند حرفۀ
پرستاری به انسانهایی بهتر ،ژرفتر ،صبورتر و آرامتر
تبدیل شوند.
از محدودیتهای این مطالعه این است که جامعۀ
آماری مربوط به پرستاران بیمارستان پنجم آذر گرگان
است .بنابراین تعمیم نتایج به سایر جوامع آماری باید با
احتیاط انجام شود و پیشنهاد میشود که این تحقیقات در
جوامع آماری بیمارستانهای دولتی و غیردولتی دیگر و
همچنین سایر کارکنان زیرمجموعۀ بهداشت و درمان
مانند پزشکان ،ماماها ،مراقبین بهداشت و مشاوران
روانشناسی و به صورت طولی در دورههای زمانی مختلف
هم انجام شود و نتایج آن با این تحقیق مقایسه و بررسی
شود .با این وجود ،این پژوهش با بررسی ذهنآگاهی به
عنوان یکی از عوامل مرتبط با استرس شغلی پرستاران؛

30
توانسته است قدم مثبتی در پیشگیری ،کاهش و کنترل
استرس شغلی پرستاران و آثار زیانبار آن بردارد.
نتیجهگیری
در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که با افزایش
ذهنآگاهی میزان استرس شغلی پرستاران به میزان
معناداری کاهش مییابد .ذهنآگاهی عالوه بر اینکه یک
گرایش شخصیتی و ظرفیت بنیادی است که در سطوح
مختلف ظاهر میشود از تواناییها و استعدادهای ذاتی در
بشر هم است که قابل پرورش و یادگیری است .بنابراین
آموزش آن به پرستاران و دانشجویان پرستاری به
صورتهای مختلف مانند کارگاههای عملی ،آموزش
غیرحضوری و آموزشهای ضمن خدمت میتواند گام
مهمی در جهت افزایش سالمت جسمی و روانی کارکنان و
کارایی بیشتر شبکههای بهداشتی و درمانی باشد.
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Abstract
Introduction: the nursing profession is in the group of high-stress occupations. Mindfulness is a
specific attitude towards the experience that relies on the two elements of present and acceptance.
This study investigates the relationship between mindfulness and job stress in nurses.
Materials and Methods: In this descriptive correlational study, 270 nurses working in Panj Azar
Hospital in Gorgan were included in the study via convenience sampling. The instruments were a
demographic checklist and two standard questionnaires, including the Brown and Ryan mindfulness
questionnaire and Tuft and Anderson nursing job stress questionnaire. Data were analyzed using
descriptive and inferential statistics in SPSS17 software at the statistical level of 0.05 (p≤ 0.05).
Results: According to the results, the nurses of Panj Azar Hospital, with an average score of about
80.93%, suffer from moderate job stress. This variable has a significant relationship with gender and
marriage. In this study, the average score of nurses' mindfulness is about 72.20. The results also
showed a negative correlation (-0.24) between mindfulness and job stress.
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Conclusion: The mindfulness variable can predict nurses' job stress. Therefore, the nurses who have
more mindfulness experience lower stress.
Keywords: Nursing, Nurses' Job Stress, Mindfulness
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