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 چکیده
های فرد  خواسته ها و قابلیت ،ها توانايي وشغلي به صورت عدم هماهنگي بین نیازهای شغلي  تنش )استرس( مه:مقد

رسد دانشجويان  مي رواني و رفتاری است. به نظر ،یامدهای مختلف جسميپ شود. تنش شغلي دارای عوارض و تعريف مي

زام آموزشي به حضور در محیط بالیني و بیمارستاني در تحصیل از يک سو و نیز ال  زشکي به دلیل طوالني بودن دورهپ

تری از استرس شغلي قرار دارند. اين مطالعه با هدف تعیین میزان تنش شغلي و عوامل موثر در آن  معرض درجات شديد

 در دانشجويان پزشکي در دو مقطع علوم پايه و بالیني انجام شده است.

دانشجوی پزشکي دانشکده پزشکي ايران که حداقل سه  212روی ر طعي باين تحقیق به صورت مطالعه مق روش بررسي:

ی  انجام شده است. برای سنجش تنش از پرسشنامه 1321پايیز و زمستان سال  در ،گذشته بود آنها ماه از آغاز تحصیالت

Osipow  مون استفاده شده است و برای بررسي ارتباط متغیر با میزان تنش از آز 23/2با آلفای کرونباخt-test شد. استفاده 

دهي  نفر به پرسشنامه پاسخ دادند )میزان پاسخ 212 ،نفر دانشجوی پزشکي که دارای معیارهای ورود بودند 222از  ها: يافته

 ،بود. میزان تنش در افراد با سن باالتر 128و در مقطع بالیني  132بود(. نمره تنش کلي در مقطع علوم پايه  %22حدود

کردند و نیز در افرادی که داروهای آرامبخش  د با سن کمتر بود. نمره تنش در افرادی که سیگار مصرف ميبیشتر از افرا

 (.value-P<22/2)دار بود کردند باالتر از ساير افراد بود و تمامي نتايج ذکر شده از نظر آماری معني مصرف مي

های مديريت  رسد با برگزاری کارگاه به نظر مي ،ع باالتربا توجه به افزايش نمره تنش کلي در دانشجويان مقط گیری: نتیجه

زا و چگونگي مديريت آن بتوان گامي در جهت  های پزشکي و آشنايي دانشجويان با عوامل استرس تنش در دانشکده

 های شغلي در اين گروه از دانشجويان برداشت. تعديل تنش

 زا تنش شغلي، دانشجويان پزشکي، عامل تنش ها: کلید واژه

mailto:sabermohammadi@gmail.com


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

 مقدمه
تررين   هزينره تررين و پر  ي از رايجامروزه استرس به يک

در سرال   .های کاری تبرديل شرده اسرت    مشکالت محیط

را بیمراری قررن    ترنش شرغلي   ٬سازمان ملل متحرد  1112

آن را هاني ج بهداشتزمان سا بیستم دانست و چندی بعد

انجمررن  .(1)گیررر در جهرران اعررالم نمررود  مشررکلي همرره

ترنش  به علرت   وارده به کشورها های المللي کار هزينه بین

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

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

، کنند  بیماری افرادی که به پزشکان مراجعه مي %12تا  82

هرای   نیرروی کرار در کشرور    %32لت استرس است وعه ب

در میرزان   برنرد و ايرن   از تنش کاری رنج مري يافته  توسعه

در محیط  .(2)باشد بیشتر نیز مي های در حال توسعه  کشور

 ٬شریمیايي  ٬عوامل رواني در کنرار خطررات فیزيکري   کار 

حسررو  م ونومیررک و زيسررتي جررزو خطرررات اصررليارگ

ای برخروردار   ويرهه روانري از اهمیرت   شرود و عوامرل    مي

 (.3)است

انشگاه پريستون مشخص شده که اساس تحقیقات د بر

 هررای نسررل امررروز  افررراد عقیررده دارنررد کرره شررغل  82%

برر اسراس    (.2)های نسرل قبرل اسرت    زاتر از شغل استرس

هرای شرغلي بسریار     مشخص شرده کره اسرترس   ت تحقیقا

کالت مثرل مشر   زای ديگر عوامل استرس سايرتر از  جدی

کرره توسررط  تعريفرريطبررق  (.2خررانوادگي و مررالي اسررت)

 National) ايمنرري شررغلي  انسررتیتو ملرري سررالمت و  

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

هرا و   ین نیازهای شرغلي برا توانرايي   دهد که ب وقتي رخ مي

  .های فرد هماهنگي نباشد خواسته

علل و عواملي وجود دارد که در های شغلي  در محیط

سررعت   ٬کنند مانند حجم کاری زيراد  فرد ايجاد تنش مي

 ٬را ايرن عوامرل   غیره عدم حمايت اجتماعي و ٬کاری باال

زای  طرور کلري عوامرل ترنش    ه گويند. بر  زا مي تنشعوامل 

هرای   ويهگي :شوند کار به چند دسته کلي تقسیم ميمحیط 

ابتکار و اختیار کرم در   ٬ارض با نقش فردینقش مانند تع

مانند بار کاری زيراد يرا    های مرتبط با شغل ويهگي ،کارها

دن در مسرئول برو   ٬ه از نظرر کمري  چکم چه از نظر کیفي 

عوامرل مررتبط برا جرو و      ،قبال زندگي و سالمت ديگران

 ٬ارتباطررات ناکررافي ٬سرراختار سررازماني ماننررد تغییرررات 

 ،تعارض برا اهرداف سرازماني   های بین پرسنلي و  تعارض

عوامررل مرررتبط بررا پیشرررفت شررغلي ماننررد عرردم فرصررت 

و  مروزش آفراترر از سرط    ای جديد ه مسئولیت، پیشرفت

عوامررل مرررتبط بررا محرریط کررار شررامل  ررعف   ،بیکرراری

کررار کررردن  ، صرردامواجهررات فیزيکرري و   ،احساسرري

 .(3،2)شیفتي

ايمنرررررري و سررررررالمت شررررررغلي    نسررررررازما

(OSHA:Occupational Safety and Health 

Administration) زده که تنش شرغلي بره علرت     تخمین

افزايش غیبت از کار و غرامت پرداختري  ، وری کاهش بهره

میلیرارد دالر بره اقتصراد     322بیش از  هسالیان ٬به کارگران

تنش شرغلي دارای عروارض و    .(2)رساند آمريکا  رر مي

رفتراری و سرازماني    ،روانري  ،های مختلرف جسرمي   پیامد

 ،هرای قلبري عروقري    شامل: بیماریعوارض جسمي  است

تالالت سیسرتم ايمنري و   اخر  ،عضالني -اسکلتي ،گوارشي

مختلف و افزايش برروز صردمات و حرواد      های  سرطان

ها از عالئرم   یعي از بیماریاست. عوارض رواني طیف وس

های شرديد روانري را در    رواني تا بیماری -عصبيخفیف 

خفیف ممکرن اسرت شرامل از     گیرند. عالئم اولیه و بر مي

 ،سررردرد ،تکرران عصرربي ،خرروابي برري، بررین رفررتن اشررتها

برا   .نراخن جويردن و کراهش تمرکرز باشرد     ، سوءها رمه 

هرای وا ر     تشديد و ادامه اثر تنش بر روی فرد بیمراری 

ی هاسوماتیفرم و درد، ت ا طرابيالاختال، مانند افسردگي

ش سايکوژنیک ممکن است رخ دهد. پیامدهای رفتاری تن

اخرتالل  ، مصرف دخانیرات  ،شغلي نیز شامل غیبت از کار

نرین  چهم اعتیاد اسرت.  الکل و، سوء مصرف دارو ،خوا 

کاهش عملکرد  های سازماني از جملهاسترس دارای پیامد

 ،افرزايش مروارد اسرتعفا    ،هرا  افزايش تعداد غیبرت  ،مناسب
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غیرره   کراهش تعهرد سرازماني و    ،کاهش ر رايت شرغلي  

 .(3،2)باشد مي

 industrial)پیشگیری از حرواد  صرنعتي   قاتتحقی

accident prevention association : IAPA)   نشران

و  "داشرتن کرار برا محردوديت زمراني     "دهد دو عامل  مي

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

يکي از  .(8)استرس در فرد دارد رين تاثیر را در ايجادبیشت

هرای   گوناگون در معرض اسرترس داليل هايي که به  گروه

باشرند و در ايرن    مختلف قرار دارند گروه دانشجويان مري 

رسرد کره دانشرجويان پزشرکي بره دلیرل        میان به نظر مري 

نیرز الرزام    طررف و  طوالني برودن دوره تحصریل از يرک   

ای برالیني و بیمارسرتاني در   ه آموزشي به حضور در محیط

ات حدود نیمي از دوره تحصریل خرود در معررض درجر    

با توجه بره   تری از استرس شغلي قرار داشته باشند. شديد

جهت بررسري و رعیت    مطالعات معدودیاين که تاکنون 

تنش شغلي در میان دانشجويان پزشکي کشورمان صورت 

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

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

دانشجويان پزشکي در مقاطع مختلف گامي  ن در میانآبر 

هر چند کوچک در جهت بهبود سالمت شغلي اين گرروه  

 ٬که بخشي از پايه گزاران سیستم سالمتي در آينده هستند

ت بیشتر در زمینه تنش برداريم و اين آغازی جهت تحقیقا

هرای پیشرگیری از آن در ايرن گرروه از افرراد       شغلي و راه

 جامعه باشد.

 بررسيروش 
 تحلیلي بروده و -اين مطالعه از نوع مقطعي و توصیفي

 مقطرع  2 بررسي دانشجويان دانشرکده پزشرکي در   جهت

پرايیز و   ،روه برالیني و غیربرالیني در تابسرتان   گ مختلف در

ايرن   جام شده اسرت جهرت اجررای   نا 1321زمستان سال 

نشجويان پزشرکي دانشرگاه علروم پزشرکي     اکلیه دمطالعه 

 تهرشر  از شرروع تحصیلشران در   مراه  3کره حرداقل    ايران

وطلبانره وارد مطالعره   اصرورت د ه گذشرت بر   پزشکي مري 

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

نفرر در مقطرع    322نفر در مقطع برالیني و   332 ها بین آن

وری آ علوم پايه مشغول به تحصریل بودنرد. جهرت جمرع    

شرنامه شرامل دو   . پرساز پرسشنامه استفاده شرد اطالعات 

قسمت بود. در قسمت اول اطالعات دموگرافیرک شرامل   

سرابقه   و جنسریت  ،سرن  ،ف سریگار رصر م ،تاهلو عیت 

سپس جهرت   شد. پرسیدههای روان پزشکي مصرف دارو

که  osipowاز پرسشنامه تنش شغلي  ،میزان تنشسنجش 

گرفته برود  مورد تجديد نظر و اصالح قرار  1112در سال 

بر اساس بررسي نقش  osipowشنامه سپراستفاده گرديد. 

(role ) تقسریم  زيرگرروه   2شغلي طراحي شده است و به

 (Work overload) ها شامل بار کاری اين گروه شود. مي

 Role)نقررشکمبررود (Role ambiguity) ابهررام نقررش

insufficiency)  تعرررارض نقرررش (Role conflict)  و

اری بره  بار کر  است. (Responsibility)پذيری  مسئولیت

دهرد   میزان کاری که فرد در يک زمان مشخص انجام مري 

هرای   دهد که مسئولیت اشاره دارد. ابهام نقش وقتي رخ مي

فردی به خوبي تعريف نشده باشد و انتظارات روشرني در  

تصوير ذهني فرد نباشد و يا اينکه اهداف سرازماني بررای   

دهرد کره    فرد مشخص نباشد. کمبود نقش هنگامي رخ مي

هرای جسرمي و ذهنري وی     رد کاری کمتر از توانرايي به ف

م اتعارض نقش يعني اينکه از فرد انتظرار انجر  محول شود 

پذيری بره نقرش فررد در     مسئولیت .وظايف متضادی برود

مسئول بودن در برابر زندگي و رفراه ديگرران اشراره دارد.    

سروال   12هرا برا    الزم به ذکر است هر کدام از ايرن گرروه  

ه واالت پرسشرنامه بر  بنردی سر   درجره  شروند.  بررسري مري  

ست بره طروری کره بره ترتیرب      اي درجه 2لیکرت صورت 

 گیرد. مي 2امتیاز  "بیشتر اوقات" و 1امتیاز  "هرگز"پاسخ 

تفسیر پرسشرنامه بررای سرنجش تراثیر هرر       طبق راهنمای

جهت ارزيابي میرزان   ال وسؤ 12 زا مجموع هر عامل تنش

شود. برر   اسبه ميسوال مح 22تنش کلي مجموع امتیازات 

زا در  اساس امتیازات کسب شده میزان اثر هر عامرل ترنش  

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

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

 پايرراييمیررزان  .(2)گیرررد امتیرراز( قرررار مرري 222تررا  222)
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 α=23/2 براخ در حرد  نزمون آلفرای کرو آپرسشنامه توسط 

 .(1)بود

افرراد تحرت    ها توسط يک پزشک بره کلیره   پرسشنامه

 مطالعه به صورت حضوری و همراه برا ارائره تو ریحات   

ی شدند. بررای  آور الزم تحويل شد و پس از تکمیل جمع

 12ويرررايش  spssافررزار  هررا از نرررم تجزيرره و تحلیررل داده

ستفاده گرديد. برای بررسي ارتباط متغیر با میزان ترنش از  ا

های آماری انجام  استفاده شد. در کلیه آزمون t-testآزمون 

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

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

 %22پرسشنامه پاسخ دادند که میزان پاسرخ دهري حردود    

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

میرانگین سرن    داشرتند.  در گروه علوم پايه قرار نفر( 222)

و در مقطرع  سرال   (12-22) 22 ايره پافراد در مقطع علوم 

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

آمرده   1موگرافیرک در جردول   ساير اطالعات دبود. سال 

 است.

اکثر افراد تحت مطالعه تنشي در حد متوسرط داشرتند   

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

و هیچکدام تنش شديد يا کم نداشرتند. میرزان نقرش هرر     

زا در گروه علروم پايره، بیشرتر در حرد کرم ترا        عامل تنش

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

در  %1/88متوسط تا زياد( و میزان ترنش در گرروه برالیني    

 در حد کم تا متوسط بود. %1/22و حد متوسط تا زياد 

 21به جهت آنکه نیمي از افراد تحت مطالعه کمترر از  

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

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

 گروه سني مقايسه شد. 2در 

 شکيزپفراواني نسبي متغیرهای کیفي در دانشجويان  –1جدول

 مقطع علوم پايه                                                     مقطع بالیني

 متغیر )درصد(تعداد تعداد)درصد(

 مذکر 138)1/21( 22(2/32)
 جنس

 مونث 131(1/22) 122(2/22)

 مجرد 221(2/18) 222(2/21)
 و عیت تاهل

 متاهل 8(8/2) 22(2/12)

 سیگاری 11(1/2) 31(2/12)
 مصرف دخانیات

 غیرسیگاری 228(1/12) 211(2/28)

 دارد 11(1/2) 22(2/11)
 مصرف دارو

 ندارد 228(1/12) 222(2/22)

 

سرال   21میانگین تنش کلي در گرروه سرني کمترر از    

ن اير برود کره    122سرال   21سني براالی  و در گروه  132

میرانگین نمرره    (value-P<221/2دار برود)  تفاوت معنري 

 123و در افرراد مجررد    122افرراد متاهرل    تنش کلري در 

   .(value-P<221/2بود)

 %1/2درصررد افررراد سرریگاری در گررروه علرروم پايرره  

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

و در افررراد  122نمررره تررنش کلرري در افررراد سرریگاری   

دار  ايررن تفرراوت معنرري   کررهبررود  122سرریگاری  غیررر

 .(value-P<221/2)باشد مي

پرسشنامه در مورد مصرف داروهای روان پزشرکي  در 

 پايره  ماه سوال شد که در گروه علروم  2به مدت بیشتر از 

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

دارو داشتند و میانگین نمره تنش کلي در افرادی کره دارو  
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و در افرررادی کرره دارو مصرررف  128کردنررد  مصرررف مرري

دار  معنررينیررز ايررن تفرراوت کرره  بررود 123کردنررد  نمرري

زای  همچنین کلیره عوامرل ترنش    .(value-P<221/2بود)

گروه علوم پايه و بالیني با يکرديگر مقايسره    2گانه در  پنج

آمرده اسرت.   2شدند که جزئیرات آن در جردول شرماره    

 

 هعلوم پايزا در دو مقطع بالیني و  مقايسه عوامل تنش -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها مقايسره   گانه با متغیر زای پنج هر يک از عوامل تنش

سرن ارتبراط    وبرا مصررف    گانره  پنجشدند و تمام عوامل 

 ،برا افرزايش سرن    و (value -P<22/2)دار داشرتند  معنري 

زايش پیردا  فر دار ا زا بره صرورت معنري    تمامي عوامل تنش

م نقش با و عیت زا به جز ابها امل تنشتمامي عو کرد. مي

 و در( value -P<22/2)دار داشررتند تاهررل ارتبرراط معنرري

بره طررز    را زا تمامي موارد متاهل بودن نمره عوامل ترنش 

زا بره   تمامي عوامل تنشهمچنین  .داد ميدار افزايش  معني

دار  پرذيری برا مصررف دارو ارتبراط معنري      جرز مسرئولیت  

  .(value -P<22/2)داشتند

در مقطع بالیني بیشترين فراواني نسبي از میان عوامرل  

و کمتررين مربروط بره    زا مربوط بره تعرارض نقرش     تنش

بیشترين فراوانري  پذيری بود. در مقطع علوم پايه  تمسئولی

فراوانري   نسبي باز هم مربوط به تعارض نقش و کمتررين 

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

و فراواني نسربي   3  . در جدول شمارهت داشتبالیني تفاو

زا در هر گرروه آورده شرده    درصد هر يک از عوامل تنش

 .است

برین برار کراری و     ،زا در مورد جنسیت و عوامل تنش

و تنش دار  ارتباط معنيجنسیت در کل افراد تحت مطالعه 

میرانگین نمرره برار کراری در      کره بود  در میان زنان بیشتر

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

تنش در میان  به اين صورت کهدار  ارتباط معنيو جنسیت 

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

دار  بود در ساير موارد ارتباط با جنسریت معنري   2/21زنان 

در کل جمعیت تحت مطالعه میانگین ترنش کلري در    نبود.

دار  ن و ايرررن تفررراوت معنررري  زنررران بررریش از مرررردا  

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

 آورده شده است. 2

 

 

 

 

value-P 
 يهعلوم پا بالیني

 
 (SDن )میانگی (SDن )میانگی

 بارکاری 82/22(82/3)  22/31(22/2)  221/2>

 کمبود نقش 22/22(12/3)  21/31(22/2) 221/2>

 ابهام نقش 22/28(22/3)  11/31(22/2) 221/2>

 تعارض نقش 31/28(83/3)  23/33(22/2) 221/2>

 مسئولیت شغلي 83/22(12/2)  22/21(22/2)  221/2>

 تنش کلي 132(31/12)  128(28/12)  221/2>
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 در مقاطع علوم پايه و بالیني میزان تنش کلي و شدت اثر هر عامل تنش زا نسبتو  فراواني -3جدول

 تنش کلي
 مسئولیت

 شغلي

تعارض 

 نقش
 ابهام نقش

عدم کفايت 

 نقش
 شدت بارکاری

 علوم پايه 2)8/2( 12(2) 3(2/1) 2(2/1)  22(2/2)  2
 کم

 بالیني 2(2/2)   2(2/2)  3(2/1)  1(2/2)  2(2)  2

 علوم پايه 222(2/82) 221(82) 112(2/82) 121(2/28) 222(2/82) 221(2/12)

 کم تا متوسط

 بالیني 82(2/32) 22(2/22) 83(2/21) 31(2/12) 133(2/23) 22(2/21)

 علوم پايه 22(1/22) 23(12) 81(2/22) 23(31) 22(2/12) 2(3)

 متوسط تا زياد

 بالیني 122(2/22) 181(2/22) 122(2/28) 122(2/82) 122(2/21) 122(2/82)

 علوم پايه 2(8/2) 2 2 2 2 2

 زياد

 بالیني 3(2/1) 11(2/2) 2(2/1) 22(12) 2(2/1) 2

 علوم پايه 1(2/2) 2 2 2 2 1(2)
Missing 

 بالیني 2(2) 2 2(2/2) 3(2/1) 2(2/1) 2(2/2)

 علوم پايه 222(122) 222(122) 222(122) 222(122) 222(122) 222(122)

 مجموع

 بالیني 222(122) 222(122) 222(122) 222(122) 222(122) 222(122) 

 نمیانگی 82/22 22/22 22/28 31/28 83/22 132

 علوم پايه

31/12 12/2 83/3 22/3 12/3 82/3 SD 

 بالیني نمیانگی 22/31 21/31 11/31 23/33 22/21 128

28/12 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 SD  

<221/2 <221/2 <221/2 <221/2 <221/2 <221/2 P value 
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 علوم پايه زا به تفکیک جنس در مقطع بالیني و عوامل تنش مقايسه -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حثب
 132 در اين مطالعه نمره تنش کلي در مقطع علوم پايه

 Huiدر تحقیقري کره توسرط    .بود 128 مقطع بالیني در و

Wu  در چرین در خصرو     2221و همکارانش در سال

 1228اسرترس شرغلي در میران     بررسي عوامل مررتبط برا  

مختلف چین انجام شد و  های انپزشک شاغل در بیمارست

برای بررسي میزان ترنش   osipowپرسشنامه ن نیز از در آ

ره ترنش کلري در کرل    مر شغلي استفاده شده بود میانگین ن

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

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

(General Liner Model مل مرتبط ارتباط بین عوا یبرا

از میران   داد مري کره نشران    ه بودشد شغلي استفادهبا تنش 

بره  مرردان براالترين نمررات بره ترتیرب       زا در عوامل تنش

، پررذيری مسررئولیت ،شنقررعرردم کفايررت  ،نقررش تعررارض

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

تعلرق   های مرزمن و روابرط برین بیمرار و پزشرک      بیماری

حمايررت  ،ايسرره در زنرران تعررارض نقررش در مق گرفررت.

 ،برار کراری   ،مراقبرت از خرود   ،پذيری مسئولیت ،اجتماعي

بره ترتیرب    های مزمن و روابط بین بیمار و پزشک بیماری

 بودند.بیشترين ارتباط با نمره تنش را دارا 

رسد عوامل مرتبط با ترنش شرغلي در میران     به نظر مي

ا در کل ابهام زنان و مردان پزشک در چین متفاوت بوده ام

نقش و عدم کفايت نقش در هر دو جنس بیشرترين نمرره   

طالعه ما نیز تعرارض نقرش براالترين    مدر  .(12)را داشتند

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

هرای   کمبود نقش و ابهرام نقرش در رده   ،از تعارض نفش

یان پزشکان که در م مشابهي هدر مطالع بعدی قرار داشتند.

و همکررارانش در سررال  Sharifianقررانوني توسررط دکتررر 

ابهام نقش بیشترين میانگین نمره کسب  ٬انجام شد 1322

مرا در    زا دارا بود و در مطالعه شده را در میان عوامل تنش

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

 سوم بعد از عدم کفايت نقش قرار گرفت.

ين مطالعه میرزان ترنش کلري در گرروه برالیني در      در ا

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

نقرش و تعرارض نقرش    اما در مورد کمبود  .دار نبود معني

value-P 
  مرد زن

 
  (SDن )میانگی (SDن )میانگی

 علوم پايه 12/22(22/3)  12/28(22/3)  23/2
 بارکاری

 بالیني 31(12/3)  23/31(11/2)  122/2

 علوم پايه 22(22/3)  2/22(28/2)  22/2
 کمبود نقش

 بالیني 82/32(22/2)  3/31(22/2)  211/2

 علوم پايه 23/22(22/3)  32/28(12/3)  323/2
 ابهام نقش

 بالیني 12/31(21/3)  2/31(23/2)  132/2

 علوم پايه 38/28(21/3)  22/28(22/3)  812/2
 تعارض نقش

 بالیني 28/32(12/2)  22/33(82/2)  231/2

 علوم پايه 22/22(22/2)  22/22(18/2)  88/2
 مسئولیت شغلي

 بالیني 21(22/2)  21(28/2)  12/2

 علوم پايه 131(22/2)  133(82/12)  123/2
 تنش کلي

 بالیني 121(12)  122(21/12)  22/2



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

یزان دار شد و م تفاوت بین دو جنس در مقطع بالیني معني

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

در مقطع علروم پايره تفراوت     دار نبود. عنيزا تفاوت م تنش

میانگین دار بود.  رد بار کاری در میان دو جنس معنيدر مو

بود کره   12/28در میان زنان  و 12/22 ر کاری در مرداناب

اين مسئله با توجه به نیروی فیزيکي و نوع شخصریت در  

 پذير است. وجیهزنان و انتظارات موجود در اين رشته ت

نقش جنسیت بر روی ترنش اخرتالف    در کل در مورد

در سررال  Kiecolt-Glaserو  Roblesجررود دارد نظررر و

برابرر بیشرتر    2ن نسبت به زنان ادمرکه  نددادنشان  2223

هرای   بیشرتر بره بیمراری    برابر 2های قلبي و  دچار بیماری

ردان میرزان امیرد   ن مهمچنی شوند. الکل دچار ميناشي از 

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

ه زنان نسبت به مردان از کتحقیقات ديگر ديده شده است 

فشار کاری بیشرتری شرکايت دارنرد کره ايرن مسرئله در       

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

کلي در میان دانشجويان مقطع علوم پايه به میرزان کرم ترا    

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

قرار داشت در صورتي که میزان ترنش کلري    محدودهاين 

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

 همرراه برا   افزايش میزان تنش در میان دانشجويان پزشکي

زمرران هررای تحصرریل و نزديررک شرردن برره  سررال افررزايش

 .باشد ميالتحصیلي و ورود به محیط کار واقعي  فارغ

افرادی کره سرن   ، ورد نقش سن و اثر آن در تنشدر م

و ايرن افرزايش    ی داشتندتر تری داشتند میزان تنش باال باال

که در تحقیقات مشرابه نیرز میرزان ترنش برا       دار بود معني

میان و عیت تاهل و  .(1)ردک افزايش سن افزايش پیدا مي

طوری ه داری وجود دارد ب میزان استرس کلي ارتباط معني

بیشرتری را   اهل در مقايسه با افراد مجرد ترنش مت افرادکه 

هر چند که بر اساس برخي از مطالعرات،   شوند متحمل مي

هرای ناشري از    هرای قلبري و سراير بیمراری     خطر بیمراری 

اسررترس در افررراد متاهررل کمتررر از افررراد عررادی برروده    

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

بره   فررد مجررد   برا  يسهمسئولیت در يک فرد متاهل در مقا

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

 .است

 ٬دار برود  صرف سیگار و تنش کلي ارتباط معنري مبین 

افراد سیگاری تنش بیشتری نسبت به افراد غیرر سریگاری   

درصد مصرف سیگار  .دار بود داشته و اين ارتباط نیز معني

برود   % 2/12 نيو در مقطرع برالی  % 1/2در مقطع علوم پايه 

 ،تروان  مي و در اين مورد دهد را نشان مي% 3/2 تفاوتکه 

مصررف    گفت افزايش تنش در اين گروه افراد برا عار ره  

ارتبراط   ديگرر نیرز   سیگار توام شده است که در مطالعات

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

مصررف   در اين مطالعه از افراد تحت بررسي در مورد

ال ماه نیرز سرؤ   2شکي به مدت بیشتر از های روان پز ودار

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

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

کردنرد نمرره ترنش     مري  داشت و افرادی که دارو مصررف 

افرراد بره جهرت    ايرن  رسرد   باالتری داشتند که به نظر مي

نیسم دفاعي از ان تنش خود و به عنوان يک مککاهش میزا

 آلفرای میرزان   .انرد  هرای روان پزشرکي اسرتفاده کررده     دارو

 %23استفاده شده در اين مطالعه در حد  پرسشنامه کرونباخ

 ترا  درصد 21مختلف از  در مطالعات اين عددبوده است. 

کننرده   عوامرل مخردوش   .(1)متغیر بروده اسرت  درصد  12

ی ترنش شرغلي تراثیر بگذارنرد. ايرن      تواننرد رو  زيادی مي

هرای فرردی در    تفراوت ، شغلي های غیر عوامل شامل تنش

حمايررت اجتمرراعي و  میررزان، زا پاسررخ برره عوامررل تررنش 

هرای غیرر شرغلي     ترنش  باشد. مي غیرهخانوادگي از فرد و 

شامل مواردی است کره جردا از شرغل افرراد بروده ماننرد       

دا کردن مشکالت خانوادگي و مسائل شخصي افراد که ج

ي بسیار مشرکل  زای شغل زا از عوامل تنش اين عوامل تنش

های محیط کار به  شخصي و تنشاست و اثرات مشکالت 

همرديگر را  صورت يرک سریکل معیرو  عمرل کررده و      

نیرز بره    زا به عوامرل ترنش   های فردی پاسخ کند تشديد مي

متفاوت  ي مختلفشخصیت های تیپعلل مختلف از جمله 

نسبت به افرراد برا    A افراد با تیپ گرديده مشخص است.

 .(12،1)احتمال بیشتری برای ابتال به تنش دارند Bتیپ 
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هايي اسرت   به معنای مجموعه تالش (copingمقابله )

که موجب کاهش اثررات منفري ترنش برر روی احسراس      

 هررای مقابلرره از ترکیبرري از شرریوه سررالمتي فرررد گررردد و

آيند افرادی  ميباورها و رفتارهای فرد به وجود  ٬تفکرات

کننرد دچرار اسرترس     ها بهتر اسرتفاده مري   که از اين روش

های مقابله با اسرترس بره    شوند وآموزش روش کمتری مي

 تواند موثر واقع شود. عنوان راه کار مي

های اصلي مطالعه ما مقطعي برودن   يکي از محدوديت

لیه مطالعات مقطعي ديگر تقردم و  مطالعه بود که همانند ک

ي بین مواجهه و پیامرد مرورد بررسري را نشران     خر زمانتأ

نماينرد کره    دهد. به همین دلیل نويسندگان پیشنهاد مي نمي

در آينده جهت دسترسري بره نترايج مناسربتر از مطالعرات      

 يعوامل از ديگر يکي نگر در اين زمینه استفاده گردد. آينده

 ،اکید شده میزان حمايت اجتماعي خرو  تن آکه بسیار بر 

خرانواده و   و چه از طرفمافوق يا همکاران  ه از طرفچ

برروز  وی فررد و  ر دوستان باعث کاهش اثررات ترنش برر   

 .(12-12)شود ميعوارض کمتر بر وی 

 گیری نتیجه
مشررخص شررد کرره میررزان تررنش در  ايررن مطالعرره در 

ترر   بیشتر از مقاطع پرايین  مقاطع باالتر دانشجويان پزشکي

اسرت بايرد   تعرارض نقرش    ،زا و بیشترين عامل ترنش  بود

توجه ويرهه   ،ثر در تنشؤعالوه بر توجه به تمامي عوامل م

هرای   در اين راسرتا دانشرکده   .شود تعارض نقش عامل به

هايي را با مو وع مقابله با ترنش   توانند کارگاه پزشکي مي

شغلي و چگونگي مديريت تنش برای دانشجويان ترتیرب  

ود زای محریط کرار خر    داده و دانشجويان را با عوامل تنش

زا  برا عوامرل ترنش   صرحی   ه هر آشنا و آنان را بررای مواج 

رسراني بهترر و    تروان برا اطرالع    و نیرز مري   آموزش دهنرد. 

مشررخص نمررودن انتظررارات در طرري هررر دوره برررای     

هرای   کاهش تنش در اين گرروه گرام  دانشجويان در جهت 

 ثری برداشت.ؤم
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