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Background and Objectives: Paying attention to human resources is one of the 
basic principles for increasing productivity and quality of services in hospitals. 
Therefore, the present study was designed to compare the level of job satisfaction 
and job stress, and the association between these two components in nurses, 
operating room, and anesthesia staff. 

Methods: This is a descriptive causal-comparative study, performed in 
December 2019 in Zabol hospitals with the participation of 175 nurses, operating 
room, and anesthesia staff. A three-part questionnaire consisting of demographic 
information, job satisfaction, and job stress was used to collect data. Then analysis 
of data was performed using SPSS 20 and the Pearson correlation coefficient, 
independent t-test, and ANOVA. 

Results: In this study, it was found that nursing group had the highest job 
satisfaction and anesthesia and operating room staff had the lower job satisfaction. 
Also, the highest and lowest levels of job stress were related to anesthesiologists and 
nurses, respectively, and the differences in both variables were significant between 
the three groups. Moreover, the results showed that there was a significant negative 
correlation between job satisfaction and job stress, totally.  

Conclusion: Due to that anesthesia staff was in a more unfavorable situation 
than others. We recommend that management planning and policies in hospitals be 
done by occupational groups and design and carry out the studies to assess the needs 
for each group. 

Keywords: Job satisfaction, Job stress, Nursing group, Operating room, 
Anesthesia 
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Extended Abstract  
 
Introduction 
Paying attention to human resources is one of the 
basic principles for increasing productivity and 
quality of services in hospitals. Therefore, the 
present study was designed to compare the level 
of job satisfaction and job stress, and the 
association between these two components in 
nurses, operating room, and anesthesia staff. 

Methods 
 This is a descriptive causal-comparative study, 
performed in December 2019 in Zabol hospitals 
with the participation of 175 nurses, operating 
room, and anesthesia staff. A three-part 
questionnaire consisting of demographic 
information, job satisfaction, and job stress was 
used to collect data.  

The analysis of the study data consisted of two 
parts: the first part, a descriptive of the results 
using descriptive statistical techniques (tables and 

figures and central indexes and scattering 
including mean and standard deviation). The 
second part was inferential analysis using t-test 
and one-way analysis of variance and Pearson 
correlation coefficient. All these analyses were 
performed using SPSS 20 (SPSS Inc., Chicago, 
IL., USA) and the significance rate was 
considered 0.05. 

Results 
 In this study, it was found that nursing group had 
the highest job satisfaction and anesthesia and 
operating room staff had the lower job 
satisfaction. Also, the highest and lowest levels of 
job stress were related to anesthesiologists and 
nurses, respectively, and the differences in both 
variables were significant between the three 
groups. Moreover, the results showed that there 
was a significant negative correlation between job 
satisfaction and job stress, totally. 

 
Table 1. Demographic and occupational information in the studied population 

Variable Nurse (n=76) 
N (%) 

OR staff (n=61) 
N (%) 

Anesthesia (n=38) 
N (%) P-value 

Gender 
Male 28 (36.8) 24 (39.3) 12 (31.6) 

0.736 
Female 48 (63.2) 37 (60.7) 26 (68.4) 

Education 

Associate’s degree 19 (25) 16 (26.3) 10 (26.3) 

0.387 Bachelor’s degree 50 (65.8) 44 (72.1) 24 (63.2) 

Master’s degree 7 (9.2) 1 (1.6) 4 (10.5) 

Job status 
Official 49 (64.5) 42 (68.9) 27 (71) 

0.746 
Project 27 (35.5) 19 (31.1) 11 (29) 

Marital status 
Married 58 (76.3) 40 (65.6) 25 (65.8) 

0.310 
Single 18 (23.7) 21 (34.4) 13 (34.2) 

 M±SD M±SD M±SD  

Age 4.57±33.78 7.09±33.80 5.20±30.80 0.099 

Work history 4.33±8.82 6.66±8.58 5.05±6.95 0.391 
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Table 2. Results of one-way analysis of variance test to compare job stress and job satisfaction in the studied groups 

Variable Change sources Total 
squares 

Freedom 
degrees Mean squares f P-value 

Job 
satisfaction 

Intragroup 2141.422 2 1070.711 3.311 0.039 

Intergroup 55623.610 172 323.393   

Total 57765.032 174    

Job stress 

Intragroup 2428.686 2 1214.343 3.911 0.022 

Intergroup 53398.207 172 310.455   

Total 55826.894 174    
 
Table 3. Pearson correlation values between job satisfaction and job stress by study groups 

Variable 
 

Group 
Job satisfaction Job stress P-value 

Nursing 
Job 

satisfaction 1 0.603 
0.001< 

Job stress 0.603 1 

OR staff 
Job 

satisfaction 1 0.372 
0.003 

Job stress 0.372 1 

Anesthesia 
Job 

satisfaction 1 0.577 
0.001< 

Job stress 0.577 1 

 
Discussion 
Based on the findings of this study, in the field of 
job satisfaction, it was found that nurses had the 
highest level of job satisfaction and operating 
room staff compared to anesthesia staff. The 
results of a study by Debara et al. [26] showed 
that the job satisfaction of operating room staff 
was higher than that of anesthesia staff and was 
consistent with the findings of the present study. 
However, based on studies by Sadeghi et al. [27] 
and Koshy et al. [28], it was found that the job 
satisfaction of anesthesia staff is higher than that 
of operating room staff. Also, based on the 
findings of the study of Borys et al., there was no 
significant difference between job satisfaction of 
operating room staff and nurses working in the 
ICU [9]. These discrepancies may be due to 
differences in employment status and factors 
affecting job satisfaction such as salaries, 
benefits, workload and employee relations [27]. 

According to many researchers, including 
Stewart [21], various factors are effective in 
employee job satisfaction, some of which are 
personal characteristics as internal factors and 
others such as organizational structure and 
culture, individual perception of workplace status 
and job security, relationships between co-
workers and the relationship with the supervisor 
or superior are among the external factors 
affecting job satisfaction. 

Another key finding of the present study was the 
comparison of job stress levels in the studied 
groups. In this regard, the results showed that the 
lowest and highest levels of job stress were 
related to nurses and anesthesia staff, 
respectively. One of the main reasons that 
anesthesia staff experience more stress compared 
to other study subjects may be the sensitivity of 
the work situation associated with anesthetizing 
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patients and the risks of anesthesia for patients 
with certain conditions.  

Another important finding of this study was to 
investigate the relationship between job stress and 
job satisfaction. In this regard, the results of 
Pearson correlation coefficient showed that there 
was a negative and moderate correlation between 
these two organizational components in terms of 
intensity, which was also statistically significant 
(P<0.01). This result is quite consistent with 
studies conducted by Angermayer et al. [31] and 
Ghaseminezhad et al. [32]. Better yet, the more 
job satisfaction people have, the less job stress 
they will experience, or it can be inferred that 
people with less job stress will be more satisfied 
with their job. Also, based on the study of Batram 
et al. [33], it was found that there is an inverse 
and significant relationship between some 
dimensions of job stress and job satisfaction in 
nurses. 

 

 

Conclusion 
 Due to that anesthesia staff was in a more 
unfavorable situation than others. We recommend 
that management planning and policies in 
hospitals be done by occupational groups and 
design and carry out the studies to assess the 
needs for each group. 

Acknowledgement 
The present study is the result of a student 
research project that has been approved by the 
ethics committee of Hamadan University of 
Medical Sciences with the code: ID 
IR.UMSHA.REC.1398.641 and has been 
supported by the Vice Chancellor for Research 
and Technology of this university. The authors of 
this article consider it necessary to thank the Vice 
Chancellor for Research of the University, 
especially Mr. Morteza Shamsizadeh, the 
honorable head of the Student Research 
Committee, and Dr. Mohammad Babamiri for 
their useful guidance. 

Conflict of Interest 
The authors declared no conflict of interest.  

 



 E-ISSN: 2345-5365 |  1399 زمستان، 4، شماره  8سال  |مجله ارگونومی 
 

107 

 پژوهشی مقالۀ  
 

 َبري مقایسۀ رضایت شغلی و استرس شغلی در پرستاران و کارکنان اتاق عمل و هوش 
 

 *5، شیردل زندي4، رقیه روحی3، فرزاد زندي 2، علی ابرازه1رامین رحمانی

 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران اي، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه .۱
 استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران  .۲
 استادیار، گروه روانشناسی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسالمی، قروه، ایران  .۳
 کارشناس پرستاري، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران  .۴
 دانشجوي کارشناسی ارشد اتاق عمل، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران  .۵

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 1399/ 08/ 24 :افتیدر
 1399/ 10/ 08 :رشیپذ

 1399/ 10/ 08: نیآنال انتشار
 

وري و کیفیت ارائۀ خدمات  توجه به نیروي انسانی یکی از اصول اساسی براي افزایش بهره   :  :هدفینه و  زم
هاست؛ بنابراین، مطالعۀ حاضر با هدف مقایسۀ میزان رضایت شغلی و استرس شغلی و ارتباط در بیمارستان 

 . بَري انجام شداین دو مؤلفه در پرستاران و کارکنان اتاق عمل و هوش 
 

هاي آموزشی زابل با شرکت  در بیمارستان   1398بود که آذر اي  مقایسه مطالعۀ توصیفی از نوع علّی این    : کار روش 
بخشی  آوري اطالعات، پرسشنامۀ سه َبري انجام شد. براي جمع نفر از پرستاران و کارکنان اتاق عمل و هوش   175

گفته نماند اطالعات با استفاده از  کار رفت. نا شناختی و رضایت شغلی و استرس شغلی) به (اطالعات جمعیت 
آزمون SPSSافزار  نرم   20نسخۀ   پیرسون،  همبستگی  ضریب  یک   Tهاي  ،  واریانس  تحلیل  و  طرفه  مستقل 
 . تحلیل شد و تجزیه 

 

َبري و اتاق عمل  در این مطالعه، مشخص شد پرستاران بیشترین رضایت شغلی و کارکنان هوش   ها:یافته
ترتیب به کارکنان  داشتند. همچنین، بیشترین و کمترین میزان استرس شغلی به کمترین رضایت شغلی را  

هاي بیشتر در این  َبري و پرستاران مربوط و تفاوت در هر دو مؤلفه در بین سه گروه معنادار بود. بررسی هوش 
 . داشت همبستگی منفی و معناداري بین رضایت شغلی و استرس شغلی وجود    کلی طور زمینه نشان داد که به 

 

تري داشتند،  با دو گروه دیگر وضعیت نامطلوب َبري درمقایسه به اینکه کارکنان هوش باتوجه   :نتیجه گیري
هاي شغلی و براي هر گروه  تفکیک گروه ها به هاي کاري و مدیریتی در بیمارستان ریزي شود برنامه توصیه می 

 . منظور نیازسنجی انجام شود جداگانه مطالعاتی به 
 

 بَري رضایت شغلی، استرس شغلی، پرستار، اتاق عمل، هوش :هادواژهیکل

 : مسئول  ةسندینو
 شیردل زندي 

عمل،   اتاق  ارشد  کارشناسی  دانشجوي 
دانشگاه   دانشجویی،  تحقیقات  کمیتۀ 

 علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 

 یک:الکترون پست
shirdel.zandi1994@yahoo.com   

 

 

این مقاله، کد زیر را   برای دانلود

 با موبایل خود اسکن کنید.  
 

 

 

 

 
 مقدمه 

هاي کاري مختلف حاکی  هاي پژوهشگران در محیط بررسی 
از این است که در مشاغل گوناگون، مخاطرات شغلی متفاوتی  

شوند  آور شغلی شناخته می وجود دارد که با عنوان عوامل زیان 
می  تهدید  را  شاغالن  سالمتی  میان،  این در   .]5تا    1[کند  و 

روان دسته  ُبعد  مخاطرات  این  از  افر اي  درگیر  شناختی  را  اد 
  6[شود  کند و به کاهش میزان سالمت روانی آنان منجر می می 

مشی هر سازمان باید  . این در حالی است که سیاست و خِط]8-
وري باشد. در این زمینه، توجه  رسیدن به بیشترین میزان بهره 

هاي اساسی هر  عنوان یکی از رکن به سالمتی نیروي کاري به 
ازجم  دارد.  اهمیت  مؤلفه سازمان  مهم  له  بسیار  سازمانی  هاي 

توجه به رضایت شغلی افراد است. درواقع، رضایت شغلی بیانگر  
.  ]9[تمایالت و احساس و نگرش مثبت افراد به شغلشان است  

سازمان  در  شغلی  رضایت  می موضوع  منظر  دو  از  را  توان  ها 
خاطر احترام به انسان و تمایالتش و دیگري  بررسی کرد: یکی به 

.  ]10[وري بیشتر  به نقش این مؤلفه در رسیدن به بهره باتوجه 
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تر  پذیرد که از همه مهم این مؤلفه از عوامل مختلفی تأثیر می 
 به وضعیت کاري و عوامل سازمانی مربوط است. 

هاي بسیار تأثیرگذار  ها، یکی از مؤلفه براساس نتایج پژوهش 
ا  ت  10[ها استرس شغلی است  بر رضایت کارکنان در سازمان 

هاي روانی و مشکالت جسمانی  . استرس پایۀ اغلب بیماري ]13
است   شده  سیستم  ]14[شناخته  پاسخ  عارضه  این  درواقع،   .

محرك  و  شرایط  به  انسان  است  ایمنی  خارجی  .  ]15[هاي 
چنانچه بین نیازهاي شغلی و تقاضاي افراد تناسب وجود نداشته  

کاري  محیط  در  افراد  یا  مثل باشد  با مشکالتی  در    شان  ابهام 
شد   خواهند  شغلی  استرس  دچار  باشند،  مواجه  .  ]16[نقش 

توسعه  کشورهاي  در  شواهد،  نیروي  30یافته  براساس  درصد 
کشورهاي   در  میزان  این  و  هستند  مبتال  استرس  به  کاري 

 ] 15[توسعه حتی بیشتر است  حال در 
  روي   را   خود   توجه باید    ها سازمان   شد،   گفته   که   گونه همان 

  یکی   عنوان به   بیمارستان   ، میان این در .  کنند   منعطف   شان کارکنان 
  طور به   که چرا   طلبد؛ می   بیشتري   توجه   حیاتی   ي ها سازمان   از 

  بیمارستان   مدیران .  است   ارتباط   در   جامعه   سالمتی   با   مستقیم 
  سازمانی   عوامل   و   کارکنان   شخصیتی   ي ها ویژگی   شناسایی   با 

  ، شغلی   استرس   و   شغلی   رضایت   یعنی   ، مؤلفه   دو   این   بر   مؤثر 
  به   توجه   ضمن   همچنین .  کنند   حفظ   باید   را   کارکنان   انگیزش 
  کاهند ب   کار   محیط   زاي استرس   عوامل   از بایستی    ، کارکنان   روحیۀ 

  انجام   را   شان وظایف   و   خدمات   ممکن   حالت   ین تر بهینه   در   افراد   تا 
  عواملی   با   شغلی   رضایت   وضعیت   بودن نامطلوب   زیرا   ؛ ]17[  ند ده 

  ارتباط   در   کارکنان   کاري   کیفیت   کاهش   و   کار   از   غیبت   همچون 
 . ]10[  است 
راساس مطالعات پیشین، استرس و رضایت شغلی هرکدام  ب 

با عوارضی همچون فرسودگی شغلی مرتبط هستند و یکی از  
شوند  هاي ناشی از کار نیز قلمداد می دالیل ترك شغل و غیبت 

خود هزینۀ زیادي بر دوش جامعه خواهند گذاشت  خودِيکه به 
جود مطالعات بسیار زیادي که این دو مؤلفه را  . با و ]19و    18[

اند، نتایج بسیار محدودي  در کارکنان بیمارستانی بررسی کرده 
هاي شغلی  ها را در بین گروه وجود دارد که سطوح این مؤلفه 

به بیمارستان  باشند؛  کرده  مقایسه  براساس  طوري ها  که 
ین  اي در داخل کشور در ا وجوي محققان، تاکنون مطالعه جست 

در  با  بنابراین  است.  نشده  منتشر  اهمیت  نظر زمینه  گرفتن 
موضوع در مشاغل بهداشتی درمانی، در پژوهش حاضر رضایت  
و   عمل  اتاق  کارکنان  و  پرستاران  در  شغلی  استرس  و  شغلی 

شد تا با ارائۀ مستنداتی دربارة سطوح این دو    َبري مقایسه هوش 

توصیف بهتري از شرایط    ها در این افراد، مؤلفه و ارتباط بین آن 
 . شغلی آنان مهیا شود 

 

 کار روش 

 . جامعه و نمونۀ هدف 1
  در   1398آذر   مقطعی   صورت به   تحلیلی توصیفی   مطالعۀ   این 

  جامعۀ .  شد   انجام   زابل   شهر   سطح   شی آموز   ي ها بیمارستان 
  و  عمل   اتاق   کارکنان   و   بخش   پرستاران   تمامی   شامل   پژوهش 
. تعداد این کارکنان  شد می   ها بیمارستان   این   ي بَر هوش   کارکنان 

درصد  35درصد پرستاران و  44نفر بود که از این تعداد    320
و   عمل  اتاق  هوش 21کارکنان  کارکنان  بودند.  درصد  َبري 

ها  به حجم جامعه و براساس جدول مورگان، تعداد نمونه باتوجه 
نمونه   175 و  گرفته  نظر  در  طبقه نفر  روش  به  اي  گیري 

اي به نسبت پرستاران و کارکنان اتاق عمل و کارکنان  همیه س 
انجام هوش  افراد    َبري  از  کار،  مراحل  شروع  از  قبل  شد. 

شد.  رضایت  گرفته  مطالعه  در  شرکت  شفاهی  آگاهانۀ  نامۀ 
معیارهاي ورود به مطالعه عبارت بودند از: داشتن حداقل یک  

روان  اختالالت  نداشتن  و  بالینی  کار  سابقۀ  ناختی  ش سال 
بخش.  نکردن داروهاي آرام ) و مصرف GHQ(براساس پرسشنامۀ  

نداشتن به  ناگفته نماند تنها معیار خروج از پژوهش نیز تمایل 
 همکاري بود. 

 ها آوري داده . ابزارهاي جمع 2
شناختی  شامل اطالعات جمعیتهایی  داده  در این مطالعه،

و شغلی (جنسیت، سن، سابقۀ کار، میزان تحصیالت و...) و 
به استرس  و  شغلی  رضایت  پرسشنامه وضعیت  و  صورت  اي 

اي  آوري شد. براي این منظور، از پرسشنامه خودگزارشی جمع
پرسشنامه،  سه این  اول  قسمت  در  شد.  استفاده  قسمتی 

ویژگیپرسش  دربارة  فردهایی  قسمت  هاي  در  و  شغلی  و  ي 
شغلی   استرس  پرسشنامۀ  سؤاالت  قسمت   HSEدوم،  در  و 

سوم، سؤاالت پرسشنامۀ رضایت شغلی بریفیلد و روث در نظر 
ها اینترنتی ساخته شد و گرفته شد. ناگفته نماند پرسشنامه

 کنندگان قرار گرفت. دراختیار شرکت 
رضایت   پرسشنامۀ  شغلی،  رضایت  وضعیت  بررسی  براي 

عبارت    19  کار گرفته شد. این پرسشنامه ریفیلد و روث به شغلی ب 
شود تا احساس  دهندگان خواسته می از پاسخ   و   گیرد را دربر می 

شدت  ه ب « (   اي گزینه چند شغل روي مقیاس    دربارة را    شان و نگرش 
مخالف» ،  م» مخالف «   ، م» مخالف  نه  و  موافق  و    » موافقم « ،  «نه 

بدین   گذاري نمره کنند.    ) مشخص » دت موافقم ش ه ب «  ترتیب  نیز 
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شدت مخالفم» کمترین امتیاز و به گزینۀ  است که به گزینۀ «به 
می «به  تعلق  امتیاز  بیشترین  موافقم»  این  شدت  به  البته  گیرد. 

که   کرد  توجه  باید  نیز  از  نکته  معکوس    ها پرسش بعضی 
می نمره  این  شوند.  گذاري  از  که  امتیازي  حداکثر  و  حداقل 

می  کرد پرسشنامه  کسب    ة نمر   ه هرچ   و   است   95و    19،  توان 
ب کسب  پرسشنامه  این  از  نشان یش شده  باشد،  ت  ی رضا   ة دهند تر 

هاي پیشین  شایان ذکر است پژوهش .  ] 20[تر است  یش شغلی ب 
 . ] 21[ اند  کرده روایی و پایایی این پرسشنامه را تأیید  

گروهبه در  شغلی  استرس  وضعیت  ارزیابی  هاي منظور 
استفاده شد.    HSEی  ۀ استرس شغلپرسشنامشده، از  مطالعه

،  1990ۀ  دهپرسش تشکیل شده است و    35  این پرسشنامه از
انگلستان بهداشت  و  ایمنی  اجرایی  را   سازمان    منظور به  آن 

کرد  شغلی  استرس  گیري اندازه این پاسخ  .طراحی  هاي 
بعضی  «،  »ندرتهب«،  »هرگز«لیکرت (  صورتپرسشنامه نیز به 

  پنج تا    یکترتیب از  که به   است)  » همواره«و    »اغلب« ،  »اوقات
می نمره نمردهی  کسب  استرس    ةدهند نشانیشتر  ب   ةشوند. 

روایی این    ،Azad Marzabadi  ۀدر مطالع  شغلی کمتر است.
  78/0پرسشنامه تأیید و براي پایایی آن ضریب آلفاي کرونباخ  

 .] 22[گزارش شد 
 ها وتحلیل داده . تجزیه 3

هاي مطالعه شامل دو بخش بود: بخش  وتحلیل دادهتجزیه
هاي آمار توصیفی  گیري از تکنیکاول، توصیفی از نتایج با بهره 

هاي مرکزي و پراکندگی شامل  ها و شاخص(جداول و شکل
هاي استنباطی با  معیار)؛ بخش دوم، تحلیلمیانگین و انحرافِ
طرفه و ضریب  و تحلیل واریانس یک   Tهاي استفاده از آزمون

کمک نسخۀ ها به وتحلیل. همۀ این تجزیههمبستگی پیرسون
) انجام  SPSS  )SPSS Inc., Chicago, IL., USAافزار  نرم   20

درصد و میزان معناداري  95ها فاصلۀ اطمینان  و براي آزمون
   . در نظر گرفته شد  05/0

 
 ها یافته 

شرکت   با  حاضر  کارکنان    175مطالعۀ  از  نفر 
از پرستاران (بیمارستان    76هاي آموزشی شهر زابل متشکل 
نفر معادل    61درصد) و کارکنان اتاق عمل (4/43نفر معادل  

درصد) 7/21نفر معادل    38بَري (درصد) و کارکنان هوش9/34
جمعیت اطالعات  گرفت.  در  انجام  افراد  شغلی  و  شناختی 

مشخص است، در   گونه کهخالصه شده است. همان  1جدول  
زمینه نشد    این  یافت  گروه  سه  بین  معناداري  تفاوت 

)05/0>P .( 

، توصیفی از وضعیت رضایت شغلی و استرس 1در شکل  
شغلی در سه گروه ارائه شده است. دربارة رضایت شغلی باید  

به  بیشتر  نمرة  کسب  که  کرد  بیشتر اشاره  میزان منزلۀ  بودن 
بر  است.  پرستاران    اساس، مشخصاینرضایت شغلی  شد که 

هوش کارکنان  و  شغلی  رضایت  عمل بیشترین  اتاق  و  بَري 
باتوجه را داشتند. همچنین،  اینکه کمترین رضایت شغلی  به 

بودن میزان کسب نمرة بیشتر در استرس شغلی بیانگر کمتر 
می  است،  افراد  استرس  استرس  کمترین  پرستاران  دید  توان 

هوش و  عمل  اتاق  کارکنان  و  استرس بَري  شغلی  بیشترین 
 کردند. شغلی را تجربه می

منظور مقایسۀ رضایت شغلی و استرس شغلی در سه به
طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد  گروه، از تحلیل واریانس یک

که بین هر دو مقدار در سه گروه تفاوت معناداري وجود داشت. 
آزمون این  در جدول  خالصۀ  است.  2ها  مقایسۀ    آمده  براي 

بهره برده شد.    Scheffeها، از آزمون تعقیبی  وِ میانگین دبهدو
در زمینۀ استرس شغلی، نتایج نشان داد که بین پرستاران و 

) عمل  اتاق  کارکنان  P=018/0کارکنان  و  پرستاران  و   (
)  P=032/0لحاظ آماري تفاوت داشت (بَري این مقدار ازهوش

ا کارکنان  بین  استرس شغلی  میزان  در  تفاوت موجود  تاق و 
براین، نتایج  ). عالوه P=061/0بَري معنادار نبود (عمل و هوش

دربارة رضایت شغلی نشان داد که در مقایسۀ   Scheffeآزمون  
ها، تفاوت معناداري در مقدار این مؤلفه یافت نشد  دوِ گروهبهدو
)05/0>P .( 

یکی از اهداف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین استرس 
بو شغلی  رضایت  و  ضریب شغلی  از  منظور،  این  براي  که  د 

کلی  طورهمبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که به
و   مثبت  همبستگی  شغلی  رضایت  و  شغلی  استرس  بین 

). البته به این نکته نیز باید  r=512/0متوسطی وجود داشت (
مثبت  که  کرد  این توجه  در  همبستگی  ضریب  عالمت  بودن 

رابطۀ واقعی بین استرس شغلی و   بودنمعنی منفی مطالعه، به 
نمره شیوة  چراکه  بود؛  شغلی  مؤلفه رضایت  دو  این  گذاري 

 برعکس هم است.
در همان بیشتر  نمرة  گفته شد، کسب  نیز  قبالً  که  گونه 

بودن میزان استرس شغلی و کسب  استرس شغلی بیانگر کم 
به  شغلی  رضایت  در  بیشتر  بیشتر نمرة  میزان منزله  بودن 

توان گفت که  است. بنابراین براساس نتایج، می رضایت شغلی  
لحاظ شدت، همبستگی  بین استرس شغلی و رضایت شغلی از

نظر آماري نیز، این همبستگی  منفی و متوسط مشاهده شد و از 
، همبستگی بین این دو  3). در جدول  P>0/ 01معنادار بود (
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به  است.  مؤلفه  شده  ارائه  نیز  شغلی  گروه  سه  تفکیک 
می طورهمان مشاهده  همبستگی  شودکه  گروه،  سه  هر  در   ،

منفی (بدون توجه به عالمت) و معناداري بین رضایت شغلی  

چه میزان استرس  بهتر، هر بیانِو استرس شغلی وجود دارد. به
 . اش بیشتر خواهد بودشغلی در فرد کمتر باشد، رضایت شغلی

 
 شده شناختی و شغلی در جمعیت مطالعه. اطالعات جمعیت1جدول

 متغیر
 ) =76nپرستار ( 

 (درصد) تعداد 
 ) =61nاتاق عمل (

 (درصد) تعداد 
 ) =38nبَر (هوش 

 P-value (درصد) تعداد 

 جنسیت
 12)31/ 6( 24)39/ 3( 28)36/ 8( مرد 

736 /0 
 26)68/ 4( 37)60/ 7( 48)63/ 2( زن

 تحصیالت 

 10)26/ 3( 16)26/ 3( 19)25( کاردانی

 24)63/ 2( 44)72/ 1( 50)65/ 8( کارشناسی  0/ 387

 4)10/ 5( 1)1/ 6( 7)9/ 2( ارشد 

وضعیت 
 استخدام

 27)71( 42)68/ 9( 49)64/ 5( رسمی 
746 /0 

 11)29( 19)31/ 1( 27)35/ 5( قراردادي 

 تاهلوضعیت 
 25)65/ 8( 40)65/ 6( 58)76/ 3( متأهل 

310 /0 
 13)34/ 2( 21)34/ 4( 18)23/ 7( مجرد 

  میانگین±معیارانحرافِ میانگین±معیارانحرافِ میانگین±معیارانحرافِ 

 0/ 099 30/ 80±5/ 20 33/ 80±7/ 09 33/ 78±4/ 57 سن

 0/ 391 6/ 95±5/ 05 8/ 58±6/ 66 8/ 82±4/ 33 سابقۀ کار

 
 شده هاي مطالعه طرفه براي مقایسۀ استرس شغلی و رضایت شغلی در گروه. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک2جدول 

 منابع تغییر  متغیر
مجموع  
 مجذورات 

 f p-valueمقدار   میانگین مجذورات  درجات آزادي 

 رضایت شغلی 

 0/ 039 3/ 311 1070/ 711 2 2141/ 422 بین گروهی 

   323/ 393 172 55623/ 610 گروهی درون 

    174 57765/ 032 کل

استرس  
 شغلی

 0/ 022 3/ 911 1214/ 343 2 2428/ 686 بین گروهی 

   310/ 455 172 53398/ 207 درون گروهی 

    174 55826/ 894 کل

 
 شده هاي مطالعهتفکیک گروهبه. مقادیر همبستگی پیرسون بین رضایت شغلی و استرس شغلی 3جدول 

-P .٤ استرس شغلی  .۳ رضایت شغلی  .۲ متغیر   -گروه .۱
value 

 پرستاري  .۵

رضایت   .۶
 شغلی

۷. 1 ۸. 603 /0 
۹. 001 /0< 

استرس   .۱۰
 شغلی

۱۱. 603 /0 ۱۲. 1 
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-P .٤ استرس شغلی  .۳ رضایت شغلی  .۲ متغیر   -گروه .۱
value 

 اتاق عمل  .۱۳

رضایت   .۱۴
 شغلی

۱۵. 1 ۱۶. 372 /0 
۱۷. 003 /0 

استرس   .۱۸
 شغلی

۱۹. 372 /0 ۲۰. 1 

 بَري هوش  .۲۱

رضایت   .۲۲
 شغلی

۲۳. 1 ۲۴. 577 /0 
۲۵. 001 /0< 

استرس   .۲۶
 شغلی

۲۷. 577 /0 ۲۸. 1 

 

 شده مطالعه يهاگروه در یشغل استرس و یشغل تیرضا نیانگیم. 1 شکل
 

 بحث 

یروي انسانی در محیط کار رکنی اصلی است و توجه به ن
دارد  سالمتی  اهمیت  سازمان]9[اش  براي  .  مختلف  هاي 

بهره مؤلفه وري افزایش  از  برخی  به  توجه  سازمانی  شان  هاي 
قبیل رضایت شغلی را باید در اولویت  مرتبط با نیروي انسانی از

به اینکه مطالعات مختلف از اهمیت . باتوجه]23[قرار دهند  
اند  استرس شغلی و تأثیر نامطلوب آن بر فرد و سازمان گفته 

، تحقیق حاضر با هدف بررسی  ]25  و  24،  19،  18،  13،  11[
میزان رضایت شغلی و استرس شغلی در پرستاران و کارکنان  

بَري انجام و روابط موجود بین این  اتاق عمل و کارکنان هوش 
 دو مؤلفه بررسی شد.  

یافته  شغلی  براساس  رضایت  زمینۀ  در  مطالعه،  این  هاي 
رضا میزان  بیشترین  پرستاران  که  شد  و مشخص  شغلی  یت 

درمقایسه عمل  اتاق  هوش کارکنان  کارکنان  وضعیت با  بَري 
(شکل  تري  مطلوب مطالعۀ  1داشتند  نتایج   .(Debora    و

نشان داد که رضایت شغلی کارکنان اتاق عمل   ]26[همکاران  
هاي پژوهش حاضر و با یافته  بوده  بَري بیشتر از کارکنان هوش

  Sadeghiلعات  سوست. این در حالی است که براساس مطاهم
مشخص شد که    ] 28[و همکاران    Koshyو    ] 27[و همکاران  

بَري از کارکنان اتاق عمل بیشتر  رضایت شغلی کارکنان هوش
و همکاران،   Borysهاي مطالعۀ  است. همچنین براساس یافته

و   عمل  اتاق  کارکنان  شغلی  رضایت  بین  معناداري  تفاوت 
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بخش   در  شاغل  نشد    ICUپرستاران  این ] 9[مشاهده   .
و  تناقض  کاري  وضعیت  در  تفاوت  از  ناشی  است  ممکن  ها 

قبیل حقوق و مزایا و بار کاري عوامل مؤثر بر رضایت شغلی از
 . ] 27[ و روابط بین کارکنان باشد 

محققان  از  بسیاري  عقاید  ،  ] Stewart  ]21ازجمله    ، براساس 
عوامل مختلفی در رضایت شغلی کارکنان مؤثر هستند که برخی از  

هاي فردي جزو عوامل درونی و برخی دیگر  ا همچون ویژگی ه آن 
قبیل ساختار و فرهنگ سازمانی، ادراك فرد از وضعیت محیط کار  از 

و امنیت شغلی، روابط بین همکاران و رابطه با سرپرست یا مافوق  
 شوند. جزو عوامل بیرونی مؤثر بر رضایت شغلی محسوب می 

یافته  از  اضر مقایسۀ میزان  هاي اساسی پژوهش ح یکی دیگر 
نتایج  هاي مطالعه استرس شغلی در گروه  شده بود. در این زمینه، 

شغلی   استرس  میزان  بیشترین  و  کمترین  که  بود  آن  از  حاکی 
). یکی  1َبري مربوط بود (شکل  ترتیب به پرستاران و کارکنان هوش به 

  با دیگر افراد بَري درمقایسه بر اینکه کارکنان هوش از علل اصلی مبنی 
بودن  کنند، ممکن است حساس مطالعه استرس بیشتري تجربه می 

کردن بیماران و خطرهاي بیهوشی  وضعیت کاري مرتبط با بیهوش 
مطالعۀ   براساس  همچنین  باشد.  خاص  شرایط  با  بیماران  براي 

Malekirad    و همکاران، مواجهه با گازهاي بیهوشی ممکن است یکی
بَري و کارکنان  ارکنان هوش از دالیل بیشتربودن میزان استرس در ک 

باشد   عمل  پژوهش  ]29[ اتاق  نتایج   .Yoosefian Miandoab    و
بَري بیشتر از کارکنان اتاق  همکاران نیز نشان داد که کارکنان هوش 
 . ]30[عمل درمعرض استرس شغلی قرار دارند  

یافته  از  دیگر  بین  یکی  ارتباط  بررسی  مطالعه،  این  مهم  هاي 
رضایت ش  و  نتایج ضریب  استرس شغلی  زمینه،  این  در  بود.  غلی 

لحاظ  همبستگی پیرسون نشان داد که بین این دو مؤلفۀ سازمانی از 
شدت، همبستگی منفی و متوسط وجود داشت که ازنظر آماري نیز،  

). نتیجۀ مذکور کامًال همسو با  P>0/ 01این همبستگی معنادار بود ( 
که   است  همکاران    Angermayerمطالعاتی  و    ]31[و 

Ghaseminezhad    انجام    ]32[و همکاران زمینه  این  اند.  داده در 
بهتر، هرچه افراد رضایت شغلی بیشتري داشته باشند، استرس  بیاِنبه 

گونه استنباط  توان این شغلی کمتري نیز تجربه خواهند کرد یا می 
تر خواهند بود.  کرد که افراد با استرس شغلی کمتر از شغلشان راضی 

، مشخص شد  ]33[و همکاران   Batramس مطالعۀ  همچنین براسا 
که بین برخی از ابعاد استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران  

 داري وجود دارد. ارتباط معکوس و معنی 
با محدودیت  نماند مطالعۀ حاضر  نیز روبه ناگفته  بوده  هایی  رو 

نظرنگرفتن برخی از متغیرهاي  توان به در ها می است که از میان آن 

مؤلفه مؤ  و  خانوار  بُعد  و  درآمد  میزان  مانند  حمایت  ثر  مثل  هایی 
تري در  اجتماعی اشاره کرد. بنابراین، شایسته است مطالعات جامع 

، نتایج  این زمینه انجام شود تا با ارزیابی این عوامل و سایر عوامل مهم 
بودن این مطالعه،  به مقطعی تري حاصل شود. همچنین باتوجه دقیق 

به عوامل  یه می محققان توص  با احتیاط تعمیم داده و  نتایج  کنند 
 . ها توجه شود گر در این بند و نیز سایر مداخله   ذکرشده گر  مداخله 

 

 گیري نتیجه 

براساس نتایج این مطالعه، در پرسشنامۀ رضایت شغلی اکثر  
نمره شرکت  کردند.  کنندگان  کسب  میانگین  به  نزدیک  اي 

وري و افزایش کیفیت  مؤلفه در بهره به نقش این  حال باتوجه این با 
ارائۀ خدمات کارکنان خدمات بهداشتی درمانی، شایسته است  

باتوجه  همچنین  یابد.  ارتقا  افراد  شغلی  رضایت  اینکه  میزان  به 
هوش  درمقایسه کارکنان  وضعیت  بَري  دیگر  گروه  دو  با 

می نامطلوب  توصیه  داشتند،  برنامه تري  و  ریزي شود  کاري  هاي 
هاي شغلی انجام شود.  تفکیک گروه ها به در بیمارستان مدیریتی  

به این بر  جداگانه  مطالعاتی  است  الزم  نیازسنجی  اساس،  منظور 
روي  انجام شود.  گروه  باتوجه رفته می هم براي هر  به  توان گفت 

رابطۀ معکوس بین رضایت شغلی و استرس شغلی، با شناسایی  
اهش میزان استرس  توان در زمینۀ ک زاي شغلی می عوامل استرس 

تبع آن افزایش میزان رضایت شغلی اقدامات مؤثري  شغلی و به 
ریزي  هاي فرد و برنامه انجام داد. بدیهی است توجه به توانمندي 

چرخه  تنظیم  و  کاري  فشار  کاهش  مانند  کار مدیریتی  - هاي 
می  اجتماعی  حمایت  افزایش  با  همراه  این  استراحت  در  تواند 

 . زمینه مؤثر واقع شود 
 

 تقدیر و تشکر 

مطالعۀ حاضر حاصل طرح تحقیقاتی دانشجویی است که  
شناسۀ   با  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیتۀ  در 

IR.UMSHA.REC.1398.641   معاونت و  شده  تصویب 
است.   کرده  حمایت  آن  از  دانشگاه  این  فناوري  و  تحقیقات 

می الزم  خود  بر  مقاله  این  معاونت نویسندگان  از  دانند 
به  دانشگاه،  شمسیتحقیقات  مرتضی  آقاي  جناب  زاده، ویژه 

آقاي  و جناب  دانشجویی  تحقیقات  سرپرست محترم کمیتۀ 
بابامیري، بابت راهنمایی هاي مفیدشان تقدیر و  دکتر محمد 

 . تشکر کنند
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 تعارض منافع 

 .تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان  
 

 منابع مالی 

به دانشجویی  تحقیقاتی  طرح  حاصل  مطالعه  شمارة  این 
بوده و معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم    9808286337

 . پزشکی همدان منابع مالی آن را تأمین کرده است 
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