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بررسي استرس شغلي و عوامل مؤثر بر آن در دانشجويان پزشکي
 .1پزشک عمومي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران
 .2متخصص طب کار ،بیمارستان بهارلو ،دانشگاه علوم پزشکي تهران
 .3عضو هیأت علمي گروه طب کار ،دانشگاه علوم پزشکي تهران
تاريخ دريافت11/22/31 :

تاريخ پذيرش11/21/22 :

چکیده
مقدمه :تنش (استرس) شغلي به صورت عدم هماهنگي بین نیازهای شغلي و تواناييها ،قابلیتها و خواستههای فرد
تعريف ميشود .تنش شغلي دارای عوارض و پیامدهای مختلف جسمي ،رواني و رفتاری است .به نظر ميرسد دانشجويان
پزشکي به دلیل طوالني بودن دوره تحصیل از يک سو و نیز الزام آموزشي به حضور در محیط بالیني و بیمارستاني در
معرض درجات شديد تری از استرس شغلي قرار دارند .اين مطالعه با هدف تعیین میزان تنش شغلي و عوامل موثر در آن
در دانشجويان پزشکي در دو مقطع علوم پايه و بالیني انجام شده است.
روش بررسي :اين تحقیق به صورت مطالعه مقطعي بر روی  212دانشجوی پزشکي دانشکده پزشکي ايران که حداقل سه
ماه از آغاز تحصیالت آنها گذشته بود ،در پايیز و زمستان سال  1321انجام شده است .برای سنجش تنش از پرسشنامهی
 Osipowبا آلفای کرونباخ  2/23استفاده شده است و برای بررسي ارتباط متغیر با میزان تنش از آزمون  t-testاستفاده شد.
يافتهها :از  222نفر دانشجوی پزشکي که دارای معیارهای ورود بودند 212 ،نفر به پرسشنامه پاسخ دادند (میزان پاسخدهي
حدود %22بود) .نمره تنش کلي در مقطع علوم پايه  132و در مقطع بالیني  128بود .میزان تنش در افراد با سن باالتر،
بیشتر از افراد با سن کمتر بود .نمره تنش در افرادی که سیگار مصرف ميکردند و نیز در افرادی که داروهای آرامبخش
مصرف ميکردند باالتر از ساير افراد بود و تمامي نتايج ذکر شده از نظر آماری معنيدار بود(.)P-value>2/22
نتیجهگیری :با توجه به افزايش نمره تنش کلي در دانشجويان مقطع باالتر ،به نظر ميرسد با برگزاری کارگاههای مديريت
تنش در دانشکدههای پزشکي و آشنايي دانشجويان با عوامل استرسزا و چگونگي مديريت آن بتوان گامي در جهت
تعديل تنشهای شغلي در اين گروه از دانشجويان برداشت.
کلید واژهها :تنش شغلي ،دانشجويان پزشکي ،عامل تنشزا

*

نويسنده مسئول :آدرس پستي :دانشکده پزشکي،گروه طب کار ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تلفن221-22222228 :

پست الکترونیکي:

sabermohammadi@gmail.com
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مونا کمالي اردکاني ،1مريم ملک ،2میرسعید عطارچي ،3صابر محمدی

*3

 /22بررسي استرس شغلي و عوامل مؤثر بر آن در دانشجويان پزشکي

مقدمه
امروزه استرس به يکي از رايجتررين و پرهزينرهتررين

کارها ،ويهگيهای مرتبط با شغل مانند بار کاری زيراد يرا

مشکالت محیطهای کاری تبرديل شرده اسرت .در سرال

کم چه از نظر کیفي چه از نظرر کمري ٬مسرئول برودن در

 1112سازمان ملل متحرد ٬ترنش شرغلي را بیمراری قررن

قبال زندگي و سالمت ديگران ،عوامرل مررتبط برا جرو و

مشررکلي همررهگیررر در جهرران اعررالم نمررود( .)1انجمررن

تعارضهای بین پرسنلي و تعارض برا اهرداف سرازماني،

بینالمللي کار هزينههای وارده به کشورها به علرت ترنش

عوامررل مرررتبط بررا پیشرررفت شررغلي ماننررد عرردم فرصررت

شغلي را  1تا  %3/2تولیرد ناخرالص داخلري تخمرین زده

پیشرفت ،مسئولیتهای جديد فراترر از سرط آمروزش و

است( .)1،2در تحقیقات مختلف مشخص شده است کره

بیکرراری ،عوامررل مرررتبط بررا محرریط کررار شررامل ررعف

 82تا  %12بیماری افرادی که به پزشکان مراجعه ميکنند،

احساسرري ،مواجهررات فیزيکرري و صرردا ،کررار کررردن

به علت استرس است و %32نیرروی کرار در کشرورهرای

شیفتي(.)3،2

توسعهيافته از تنش کاری رنج مريبرنرد و ايرن میرزان در

سررررررازمان ايمنرررررري و سررررررالمت شررررررغلي

کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز ميباشد( .)2در محیط

(Occupational Safety and Health :OSHA

کار عوامل رواني در کنرار خطررات فیزيکري ٬شریمیايي٬

 )Administrationتخمین زده که تنش شرغلي بره علرت

ارگونومیررک و زيسررتي جررزو خطرررات اصررلي محسررو

کاهش بهرهوری ،افزايش غیبت از کار و غرامت پرداختري

ميشرود و عوامرل روانري از اهمیرت ويرههای برخروردار

به کارگران ٬سالیانه بیش از  322میلیرارد دالر بره اقتصراد

است(.)3

آمريکا رر ميرساند( .)2تنش شرغلي دارای عروارض و

بر اساس تحقیقات دانشگاه پريستون مشخص شده که

پیامدهای مختلرف جسرمي ،روانري ،رفتراری و سرازماني

 %82افررراد عقیررده دارنررد کرره شررغلهررای نسررل امررروز

است عوارض جسمي شامل :بیماریهرای قلبري عروقري،

استرسزاتر از شغلهای نسرل قبرل اسرت( .)2برر اسراس

گوارشي ،اسکلتي -عضالني ،اخرتالالت سیسرتم ايمنري و

تحقیقات مشخص شرده کره اسرترسهرای شرغلي بسریار

سرطانهای مختلف و افزايش برروز صردمات و حرواد

جدیتر از ساير عوامل استرسزای ديگر مثرل مشرکالت

است .عوارض رواني طیف وسیعي از بیماریها از عالئرم

خررانوادگي و مررالي اسررت( .)2طبررق تعريفرري کرره توسررط

خفیف عصبي -رواني تا بیماریهای شرديد روانري را در

انسررتیتو ملرري سررالمت و ايمنرري شررغلي ( National

بر ميگیرند .عالئم اولیه و خفیف ممکرن اسرت شرامل از

Institute of Occupational Safety and Health
 )NIOSH:در سال  1111ارائه شرده اسرت ترنش شرغلي

بررین رفررتن اشررتها ،برريخرروابي ،تکرران عصرربي ،سررردرد،

وقتي رخ ميدهد که بین نیازهای شرغلي برا توانراييهرا و
خواستههای فرد هماهنگي نباشد.
در محیطهای شغلي علل و عواملي وجود دارد که در

فرد ايجاد تنش ميکنند مانند حجم کاری زيراد ٬سررعت
کاری باال ٬عدم حمايت اجتماعي و غیره ايرن عوامرل را٬
عوامل تنشزا ميگويند .بره طرور کلري عوامرل ترنشزای
محیط کار به چند دسته کلي تقسیم ميشوند :ويهگيهرای
نقش مانند تعارض با نقش فردی ٬ابتکار و اختیار کرم در

سوءها رمه ،نراخن جويردن و کراهش تمرکرز باشرد .برا
تشديد و ادامه اثر تنش بر روی فرد بیمراریهرای وا ر
مانند افسردگي ،اختالالت ا طرابي ،سوماتیفرم و دردهای
سايکوژنیک ممکن است رخ دهد .پیامدهای رفتاری تنش
شغلي نیز شامل غیبت از کار ،مصرف دخانیرات ،اخرتالل
خوا  ،سوء مصرف دارو ،الکل و اعتیاد اسرت .همچنرین
استرس دارای پیامدهای سازماني از جمله کاهش عملکرد
مناسب ،افزايش تعداد غیبرتهرا ،افرزايش مروارد اسرتعفا،
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بیستم دانست و چندی بعد سازمان بهداشت جهاني آن را

سرراختار سررازماني ماننررد تغییرررات ٬ارتباطررات ناکررافي٬

فصلنامه علمي تخصصي طب کار /دوره پنجم /شماره اول /بهار 22/12

مونا کمالي اردکاني و همکاران

کاهش ر رايت شرغلي ،کراهش تعهرد سرازماني و غیرره

بین آنها  332نفر در مقطع برالیني و  322نفرر در مقطرع

ميباشد(.)3،2

علوم پايه مشغول به تحصریل بودنرد .جهرت جمرعآوری

) accident prevention association : IAPAنشران

قسمت بود .در قسمت اول اطالعات دموگرافیرک شرامل

ميدهد دو عامل "داشرتن کرار برا محردوديت زمراني" و

و عیت تاهل ،مصررف سریگار ،سرن ،جنسریت و سرابقه

"عدم توانايي در کنترل مسائلي که برای فرد مهرم اسرت"

مصرف داروهای روان پزشکي پرسیده شد .سپس جهرت

بیشترين تاثیر را در ايجاد استرس در فرد دارد( .)8يکي از

سنجش میزان تنش ،از پرسشنامه تنش شغلي  osipowکه

گروههايي که به داليل گوناگون در معرض اسرترسهرای

در سال  1112مورد تجديد نظر و اصالح قرار گرفته برود

مختلف قرار دارند گروه دانشجويان مريباشرند و در ايرن

استفاده گرديد .پرسشنامه  osipowبر اساس بررسي نقش

میان به نظر مريرسرد کره دانشرجويان پزشرکي بره دلیرل

( )roleشغلي طراحي شده است و به  2زيرگرروه تقسریم

طوالني برودن دوره تحصریل از يرک طررف و نیرز الرزام

ميشود .اين گروهها شامل بار کاری ()Work overload

آموزشي به حضور در محیطهای برالیني و بیمارسرتاني در

ابهررام نقررش ()Role ambiguityکمبررود نقررش( Role

حدود نیمي از دوره تحصریل خرود در معررض درجرات

 )insufficiencyتعرررارض نقرررش ( )conflict Roleو

شديدتری از استرس شغلي قرار داشته باشند .با توجه بره

مسئولیتپذيری ( )Responsibilityاست .بار کراری بره

اين که تاکنون مطالعات معدودی جهت بررسري و رعیت

میزان کاری که فرد در يک زمان مشخص انجام مريدهرد

تنش شغلي در میان دانشجويان پزشکي کشورمان صورت

اشاره دارد .ابهام نقش وقتي رخ ميدهد که مسئولیتهرای

گرفته و با توجه به اهمیت بررسي و عیت ترنش در ايرن

فردی به خوبي تعريف نشده باشد و انتظارات روشرني در

قشر بر آن شديم تا با بررسي تنش شغلي و عوامرل مروثر

تصوير ذهني فرد نباشد و يا اينکه اهداف سرازماني بررای

بر آن در میان دانشجويان پزشکي در مقاطع مختلف گامي

فرد مشخص نباشد .کمبود نقش هنگامي رخ ميدهرد کره

هر چند کوچک در جهت بهبود سالمت شغلي اين گرروه

به فرد کاری کمتر از توانراييهرای جسرمي و ذهنري وی

که بخشي از پايه گزاران سیستم سالمتي در آينده هستند٬

محول شود تعارض نقش يعني اينکه از فرد انتظرار انجرام

برداريم و اين آغازی جهت تحقیقات بیشتر در زمینه تنش

وظايف متضادی برود .مسئولیتپذيری بره نقرش فررد در

شغلي و راههرای پیشرگیری از آن در ايرن گرروه از افرراد

مسئول بودن در برابر زندگي و رفراه ديگرران اشراره دارد.

جامعه باشد.

الزم به ذکر است هر کدام از ايرن گرروههرا برا  12سروال

تحقیقات پیشگیری از حرواد

روش بررسي

بررسري مريشروند .درجرهبنردی سرواالت پرسشرنامه بره
صورت لیکرت  2درجهايست بره طروری کره بره ترتیرب

اين مطالعه از نوع مقطعي و توصیفي-تحلیلي بروده و

پاسخ "هرگز" امتیاز  1و "بیشتر اوقات" امتیاز  2ميگیرد.

جهت بررسي دانشجويان دانشرکده پزشرکي در  2مقطرع

طبق راهنمای تفسیر پرسشرنامه بررای سرنجش تراثیر هرر

مختلف در گروه برالیني و غیربرالیني در تابسرتان ،پرايیز و

عامل تنشزا مجموع هر  12سؤال و جهت ارزيابي میرزان

زمستان سال  1321انجام شده اسرت جهرت اجررای ايرن

تنش کلي مجموع امتیازات  22سوال محاسبه ميشود .برر

مطالعه کلیه دانشجويان پزشرکي دانشرگاه علروم پزشرکي

اساس امتیازات کسب شده میزان اثر هر عامرل ترنشزا در

ايران کره حرداقل  3مراه از شرروع تحصیلشران در رشرته

 2طبقه کم (12تا 11امتیراز) ٬کرم ترا متوسرط ( 22ترا 21

پزشکي مريگذشرت بره صرورت داوطلبانره وارد مطالعره

امتیاز) ،متوسط ترا شرديد ( 122ترا  111امتیراز) و شرديد

شدند .تعداد افراد وارد شده به مطالعه  222نفر بود کره از

( 222تررا  222امتیرراز) قرررار مرريگیرررد( .)2میررزان پايررايي
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صرنعتي (industrial

اطالعات از پرسشنامه استفاده شرد .پرسشرنامه شرامل دو

 /28بررسي استرس شغلي و عوامل مؤثر بر آن در دانشجويان پزشکي

پرسشنامه توسط آزمون آلفرای کرونبراخ در حرد α=2/23

بالیني  )22-22( 22سال و در کل افراد تحت مطالعره 22

بود(.)1

سال بود .ساير اطالعات دموگرافیرک در جردول  1آمرده

پرسشنامهها توسط يک پزشک بره کلیره افرراد تحرت

است.

الزم تحويل شد و پس از تکمیل جمعآوری شدند .بررای

( %22در حد کم تا متوسط و  %32در حد متوسط تا زياد)

تجزيرره و تحلیررل دادههررا از نرررمافررزار  spssويرررايش 12

و هیچکدام تنش شديد يا کم نداشرتند .میرزان نقرش هرر

استفاده گرديد .برای بررسي ارتباط متغیر با میزان ترنش از

عامل تنشزا در گروه علروم پايره ،بیشرتر در حرد کرم ترا

آزمون  t-testاستفاده شد .در کلیه آزمونهای آماری انجام

متوسط ( %12/2در حرد کرم ترا متوسرط و  %3/2در حرد

شده میزان خطای اول معادل  2/22در نظر گرفته شد.

متوسط تا زياد) و میزان ترنش در گرروه برالیني  %88/1در
حد متوسط تا زياد و  %22/1در حد کم تا متوسط بود.

يافتهها

به جهت آنکه نیمي از افراد تحت مطالعه کمترر از 21

از میان  222نفر افراد دارای معیار ورود 212 ٬نفر بره

سال و نیمي ديگر باالی  21سال بودند ،افراد بره  2گرروه

پرسشنامه پاسخ دادند که میزان پاسرخ دهري حردود %22

سني کمتر و بیشتر از  21سال تقسیم شدند و میزان ترنش

بود .از اين میان  222( %22نفرر) در گرروه برالیني و %22

در  2گروه سني مقايسه شد.

( 222نفر) در گروه علوم پايه قرار داشرتند .میرانگین سرن
افراد در مقطع علوم پايره  )12-22( 22سرال و در مقطرع
جدول –1فراواني نسبي متغیرهای کیفي در دانشجويان پزشکي
مقطع علوم پايه

مقطع بالیني

تعداد)درصد(

تعداد(درصد)

مذکر

)138(21/1

(22)32/2

مونث

(131)22/1

(122)22/2

مجرد

(221)18/2

(222)21/2

متاهل

(8)2/8

(22)12/2

سیگاری

(11)2/1

(31)12/2

غیرسیگاری

(228)12/1

(211)28/2

دارد

(11)2/1

(22)11/2

ندارد

(228)12/1

(222)22/2

متغیر
جنس
و عیت تاهل
مصرف دخانیات
مصرف دارو

میانگین تنش کلي در گرروه سرني کمترر از  21سرال

نمررره تررنش کلرري در افررراد سرریگاری  122و در افررراد

 132و در گروه سني براالی  21سرال  122برود کره ايرن

غیرررسرریگاری  122بررود کرره ايررن تفرراوت معنرريدار

تفاوت معنريدار برود( )P-value>2/221میرانگین نمرره

ميباشد(.)P-value>2/221

تنش کلري در افرراد متاهرل  122و در افرراد مجررد 123
بود(.)P-value>2/221

در پرسشنامه در مورد مصرف داروهای روان پزشرکي
به مدت بیشتر از  2ماه سوال شد که در گروه علروم پايره

درصررد افررراد سرریگاری در گررروه علرروم پايرره%2/1

11( %2/1نفر) و در گروه بالیني 22( %11/2نفرر) مصررف

(11نفر) ،در گروه بالیني 31( %12/2نفرر) برود و میرانگین

دارو داشتند و میانگین نمره تنش کلي در افرادی کره دارو
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مطالعه به صورت حضوری و همراه برا ارائره تو ریحات

اکثر افراد تحت مطالعه تنشي در حد متوسرط داشرتند

فصلنامه علمي تخصصي طب کار /دوره پنجم /شماره اول /بهار 22/12

مونا کمالي اردکاني و همکاران

مصرررف مرريکردنررد  128و در افرررادی کرره دارو مصرررف

پنجگانه در  2گروه علوم پايه و بالیني با يکرديگر مقايسره

نمرريکردنررد  123بررود کرره ايررن تفرراوت نیررز معنرريدار

شدند که جزئیرات آن در جردول شرماره  2آمرده اسرت.

بود( .)P-value>2/221همچنین کلیره عوامرل ترنشزای
جدول -2مقايسه عوامل تنشزا در دو مقطع بالیني و علوم پايه

میانگین ()SD

میانگین ()SD

بارکاری

(22/82)3/82

(31/22)2/22

<2/221

کمبود نقش

(22/22)3/12

(31/21)2/22

<2/221

ابهام نقش

(28/22)3/22

(31/11)2/22

<2/221

تعارض نقش

(28/31)3/83

(33/23)2/22

<2/221

مسئولیت شغلي

(22/83)2/12

(21/22)2/22

<2/221

تنش کلي

(132)12/31

(128)12/28

<2/221

هر يک از عوامل تنشزای پنجگانه با متغیرها مقايسره

بالیني تفاوت داشت .در جدول شماره  3فراواني نسربي و

شدند و تمام عوامل پنجگانره برا مصررف و سرن ارتبراط

درصد هر يک از عوامل تنشزا در هر گرروه آورده شرده

معنريدار داشرتند( )P-value >2/22و برا افرزايش سرن،

است.

تمامي عوامل تنشزا بره صرورت معنريدار افرزايش پیردا

در مورد جنسیت و عوامل تنشزا ،برین برار کراری و

ميکرد .تمامي عوامل تنشزا به جز ابهام نقش با و عیت

جنسیت در کل افراد تحت مطالعه ارتباط معنيدار و تنش

تاهررل ارتبرراط معنرريدار داشررتند( )P-value >2/22و در

در میان زنان بیشتر بود کره میرانگین نمرره برار کراری در

تمامي موارد متاهل بودن نمره عوامل ترنشزا را بره طررز

مردان  22و در زنان  21/22بود .همچنین بین ابهام نقرش

معنيدار افزايش ميداد .همچنین تمامي عوامل تنشزا بره

و جنسیت ارتباط معنيدار به اين صورت که تنش در میان

جرز مسرئولیتپرذيری برا مصررف دارو ارتبراط معنريدار

زنان بیشتر بود و میانگین نمره تنش در مرردان  22/2و در

داشتند(.)P-value >2/22

زنان  21/2بود در ساير موارد ارتباط با جنسریت معنريدار

در مقطع بالیني بیشترين فراواني نسبي از میان عوامرل

نبود .در کل جمعیت تحت مطالعه میانگین ترنش کلري در

تنشزا مربوط بره تعرارض نقرش و کمتررين مربروط بره

زنررران بررریش از مرررردان و ايرررن تفررراوت معنررريدار

مسئولیتپذيری بود .در مقطع علوم پايه بیشترين فراوانري

بود( )P-value=2/12اين اطالعات به تفکیک در جردول

نسبي باز هم مربوط به تعارض نقش و کمتررين فراوانري

 2آورده شده است.

مربوط به عدم کفايت نقش بود .که ايرن مرورد برا مقطرع
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علوم پايه

بالیني

P-value

 /21بررسي استرس شغلي و عوامل مؤثر بر آن در دانشجويان پزشکي

جدول -3فراواني و نسبت میزان تنش کلي و شدت اثر هر عامل تنش زا در مقاطع علوم پايه و بالیني
تعارض

مسئولیت

نقش

شغلي

علوم پايه

)2(2/8

(12)2

(3)1/2

(2)1/2

(22)2/2

2

بالیني

(2)2/2

(2)2/2

(3)1/2

(1)2/2

(2)2

2

علوم پايه

(222)82/2

(221)82

(112)82/2

(121)28/2

(222)82/2

(221)12/2

بالیني

(82)32/2

(22)22/2

(83)21/2

(31)12/2

(133)23/2

(22)21/2

علوم پايه

(22)22/1

(23)12

(81)22/2

(23)31

(22)12/2

(2)3

بالیني

(122)22/2

(181)22/2

(122)28/2

(122)82/2

(122)21/2

(122)82/2

علوم پايه

(2)2/8

2

2

2

2

2

شدت

کم

متوسط تا زياد

زياد

نقش

بالیني

(3)1/2

(11)2/2

(2)1/2

(22)12

(2)1/2

2

علوم پايه

(1)2/2

2

2

2

2

(1)2

بالیني

(2)2

2

(2)2/2

(3)1/2

(2)1/2

(2)2/2

علوم پايه

(222)122

(222)122

(222)122

(222)122

(222)122

(222)122

بالیني

(222)122

(222)122

(222)122

(222)122

(222)122

(222)122

میانگین

22/82

22/22

28/22

28/31

22/83

132

SD

3/82

3/12

3/22

3/83

2/12

12/31

میانگین

31/22

31/21

31/11

33/23

21/22

128

SD

2/22

2/22

2/22

2/22

2/22

12/28

<2/221

<2/221

<2/221

<2/221

<2/221

<2/221

Missing

مجموع

علوم پايه
بالیني

P value
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کم تا متوسط

بارکاری

عدم کفايت

ابهام نقش

تنش کلي

فصلنامه علمي تخصصي طب کار /دوره پنجم /شماره اول /بهار 32/12

مونا کمالي اردکاني و همکاران

جدول -2مقايسه عوامل تنشزا به تفکیک جنس در مقطع بالیني و علوم پايه

کمبود نقش
ابهام نقش
تعارض نقش
مسئولیت شغلي
تنش کلي

میانگین ()SD

میانگین ()SD

علوم پايه

(22/12)3/22

(28/12)3/22

2/23

بالیني

(31)3/12

(31/23)2/11

2/122

علوم پايه

(22)3/22

(22/2)2/28

2/22

بالیني

(32/82)2/22

(31/3)2/22

2/211

علوم پايه

(22/23)3/22

(28/32)3/12

2/323

بالیني

(31/12)3/21

(31/2)2/23

2/132

علوم پايه

(28/38)3/21

(28/22)3/22

2/812

بالیني

(32/28)2/12

(33/22)2/82

2/231

علوم پايه

(22/22)2/22

(22/22)2/18

2/88

بالیني

(21)2/22

(21)2/28

2/12

علوم پايه

(131)2/22

(133)12/82

2/123

بالیني

(121)12

(122)12/21

2/22

بحث
در اين مطالعه نمره تنش کلي در مقطع علوم پايه 132
و در مقطع بالیني  128بود .در تحقیقري کره توسرط Hui

 Wuو همکارانش در سال  2221در چرین در خصرو

بیماریهای مزمن و روابط بین بیمار و پزشک بره ترتیرب
بیشترين ارتباط با نمره تنش را دارا بودند.
به نظر ميرسد عوامل مرتبط با ترنش شرغلي در میران

بررسي عوامل مررتبط برا اسرترس شرغلي در میران 1228

زنان و مردان پزشک در چین متفاوت بوده اما در کل ابهام

پزشک شاغل در بیمارستانهای مختلف چین انجام شد و

نقش و عدم کفايت نقش در هر دو جنس بیشرترين نمرره

در آن نیز از پرسشنامه  osipowبرای بررسي میزان ترنش

را داشتند( .)12در مطالعه ما نیز تعرارض نقرش براالترين

شغلي استفاده شده بود میانگین نمرره ترنش کلري در کرل

نمره میانگین را هم در مردان و هم در زنان دارا بود و بعد

افررراد تحررت مطالعرره  ،22/12در مررردان  21/2و در زنرران

از تعارض نفش ،کمبود نقش و ابهرام نقرش در ردههرای

 22/1بود( .)12در مطالعه ذکر شده از مدل خطي ( GLM

بعدی قرار داشتند .در مطالعه مشابهي که در میان پزشکان

 (General Liner Modelبرای ارتباط بین عوامل مرتبط

قررانوني توسررط دکتررر  Sharifianو همکررارانش در سررال

با تنش شغلي استفاده شده بود کره نشران مريداد از میران

 1322انجام شد ٬ابهام نقش بیشترين میانگین نمره کسب

عوامل تنشزا در مرردان براالترين نمررات بره ترتیرب بره

شده را در میان عوامل تنشزا دارا بود و در مطالعه مرا در

تعررارض نقررش ،عرردم کفايررت نق رش ،مسررئولیتپررذيری،

مقطع علوم پايه در رتبه دوم و در مقطرع برالیني در رتبره

حمايت اجتماعي ،مراقبت از خود ،بار کاری ،تحصریالت،

سوم بعد از عدم کفايت نقش قرار گرفت.

بیماریهای مرزمن و روابرط برین بیمرار و پزشرک تعلرق

در اين مطالعه میرزان ترنش کلري در گرروه برالیني در

گرفررت .در مقايسرره در زنرران تعررارض نقررش ،حمايررت

مردان ( )121بیشتر از زنران ( )122برود امرا ايرن تفراوت

اجتماعي ،مسئولیتپذيری ،مراقبرت از خرود ،برار کراری،

معنيدار نبود .اما در مورد کمبود نقرش و تعرارض نقرش
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بارکاری

مرد

زن

P-value

 /31بررسي استرس شغلي و عوامل مؤثر بر آن در دانشجويان پزشکي

تفاوت بین دو جنس در مقطع بالیني معنيدار شد و میزان

ويهه در اين محدوده سرني ( 12-22سرال) ،توجیرهپرذير

تنش در مردان بیش از زنان برود .در مرورد سراير عوامرل

است.

تنشزا تفاوت معنيدار نبود .در مقطع علروم پايره تفراوت

بین مصرف سیگار و تنش کلي ارتباط معنريدار برود٬

بار کاری در مردان  22/12و در میان زنان  28/12بود کره

داشته و اين ارتباط نیز معنيدار بود .درصد مصرف سیگار

اين مسئله با توجه به نیروی فیزيکي و نوع شخصریت در

در مقطع علوم پايه  %2/1و در مقطرع برالیني  % 12/2برود

زنان و انتظارات موجود در اين رشته توجیهپذير است.

که تفاوت  %2/3را نشان ميدهد و در اين مورد ميتروان،

در کل در مورد نقش جنسیت بر روی ترنش اخرتالف

گفت افزايش تنش در اين گروه افراد برا عار ره مصررف

نظررر وجررود دارد  Roblesو  Kiecolt-Glaserدر سررال

سیگار توام شده است که در مطالعات ديگرر نیرز ارتبراط

 2223نشان دادند که مردان نسبت به زنان  2برابرر بیشرتر

بین مصرف سیگار و تنش نشان داده شده است(.)12

دچار بیماریهای قلبي و  2برابر بیشرتر بره بیمراریهرای

در اين مطالعه از افراد تحت بررسي در مورد مصررف

ناشي از الکل دچار ميشوند .همچنین مردان میرزان امیرد

داروهای روان پزشکي به مدت بیشتر از  2ماه نیرز سرؤال

به زندگي کمترری نسربت بره زنران دارنرد( .)11البتره در

شده بود که در اين مورد نیز در مقطرع برالیني در مقايسره

تحقیقات ديگر ديده شده است که زنان نسبت به مردان از

با مقطع علوم پايه درصد استفاده به میرزان  % 8/1افرزايش

فشار کاری بیشرتری شرکايت دارنرد کره ايرن مسرئله در

داشت و افرادی که دارو مصررف مريکردنرد نمرره ترنش

تحقیق ما نیز در مقطع علوم پايه صادق بود .میرزان ترنش

باالتری داشتند که به نظر ميرسرد ايرن افرراد بره جهرت

کلي در میان دانشجويان مقطع علوم پايه به میرزان کرم ترا

کاهش میزان تنش خود و به عنوان يک مکانیسم دفاعي از

متوسط بود به طوری که نمره ترنش  %12/2ايرن افرراد در

داروهرای روان پزشرکي اسرتفاده کرردهانرد .میرزان آلفرای

اين محدوده قرار داشت در صورتي که میزان ترنش کلري

کرونباخ پرسشنامه استفاده شده در اين مطالعه در حد %23

در گروه بالیني به میزان متوسط تا زياد برود کره حراکي از

بوده است .اين عدد در مطالعات مختلف از  21درصد ترا

افزايش میزان تنش در میان دانشجويان پزشکي همرراه برا

 12درصد متغیر بروده اسرت( .)1عوامرل مخردوشکننرده

افررزايش سررالهررای تحصرریل و نزديررک شرردن برره زمرران

زيادی ميتواننرد روی ترنش شرغلي تراثیر بگذارنرد .ايرن

فارغالتحصیلي و ورود به محیط کار واقعي ميباشد.

عوامل شامل تنشهای غیرشغلي ،تفراوتهرای فرردی در

در مورد نقش سن و اثر آن در تنش ،افرادی کره سرن

پاسررخ برره عوامررل تررنشزا ،میررزان حمايررت اجتمرراعي و

باالتری داشتند میزان تنش باالتری داشتند و ايرن افرزايش

خانوادگي از فرد و غیره ميباشد .ترنشهرای غیرر شرغلي

معنيدار بود که در تحقیقات مشرابه نیرز میرزان ترنش برا

شامل مواردی است کره جردا از شرغل افرراد بروده ماننرد

افزايش سن افزايش پیدا ميکرد( .)1میان و عیت تاهل و

مشکالت خانوادگي و مسائل شخصي افراد که جدا کردن

میزان استرس کلي ارتباط معنيداری وجود دارد به طوری

اين عوامل تنشزا از عوامل تنشزای شغلي بسیار مشرکل

که افراد متاهل در مقايسه با افراد مجرد ترنش بیشرتری را

است و اثرات مشکالت شخصي و تنشهای محیط کار به

متحمل ميشوند هر چند که بر اساس برخي از مطالعرات،

صورت يرک سریکل معیرو

عمرل کررده و همرديگر را

خطر بیمراریهرای قلبري و سراير بیمراریهرای ناشري از

تشديد ميکند پاسخهای فردی به عوامرل ترنشزا نیرز بره

اسررترس در افررراد متاهررل کمتررر از افررراد عررادی برروده

علل مختلف از جمله تیپهای شخصیتي مختلف متفاوت

اسررت( )11-13ولرري ايررن مو رروع بررا توجرره برره فشررار

است .مشخص گرديده افراد با تیپ  Aنسبت به افرراد برا

مسئولیت در يک فرد متاهل در مقايسه برا فررد مجررد بره

تیپ  Bاحتمال بیشتری برای ابتال به تنش دارند(.)1،12
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در مورد بار کاری در میان دو جنس معنيدار بود .میانگین

افراد سیگاری تنش بیشتری نسبت به افراد غیرر سریگاری

مونا کمالي اردکاني و همکاران

مقابله ( )copingبه معنای مجموعه تالشهايي اسرت
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نتیجهگیری

که موجب کاهش اثررات منفري ترنش برر روی احسراس

در ايررن مطالعرره مشررخص شررد کرره میررزان تررنش در

سررالمتي فرررد گررردد و شرریوههررای مقابلرره از ترکیبرري از

دانشجويان پزشکي مقاطع باالتر بیشتر از مقاطع پرايینترر

که از اين روشها بهتر اسرتفاده مريکننرد دچرار اسرترس

عالوه بر توجه به تمامي عوامل مؤثر در تنش ،توجه ويرهه

کمتری ميشوند وآموزش روشهای مقابله با اسرترس بره

به عامل تعارض نقش شود .در اين راسرتا دانشرکدههرای

عنوان راه کار ميتواند موثر واقع شود.

پزشکي ميتوانند کارگاههايي را با مو وع مقابله با ترنش

يکي از محدوديتهای اصلي مطالعه ما مقطعي برودن

شغلي و چگونگي مديريت تنش برای دانشجويان ترتیرب

مطالعه بود که همانند کلیه مطالعات مقطعي ديگر تقردم و

داده و دانشجويان را با عوامل تنشزای محریط کرار خرود

تأخر زماني بین مواجهه و پیامرد مرورد بررسري را نشران

آشنا و آنان را بررای مواجهره صرحی برا عوامرل ترنشزا

نميدهد .به همین دلیل نويسندگان پیشنهاد مينماينرد کره

آموزش دهنرد .و نیرز مريتروان برا اطرالعرسراني بهترر و

در آينده جهت دسترسري بره نترايج مناسربتر از مطالعرات

مشررخص نمررودن انتظررارات در طرري هررر دوره برررای

آيندهنگر در اين زمینه استفاده گردد .يکي ديگر از عواملي

دانشجويان در جهت کاهش تنش در اين گرروه گرامهرای

که بسیار بر آن تاکید شده میزان حمايت اجتماعي خرو ،

مؤثری برداشت.

چه از طرف مافوق يا همکاران و چه از طرف خرانواده و
دوستان باعث کاهش اثررات ترنش برر روی فررد و برروز
عوارض کمتر بر وی ميشود(.)12-12
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