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Background Increasing psychological problems among employees has led to the focus of studies on the 
role of work environment on employees’ psychological health. The aim of this study is to investigate 
the occupational stress of hospital administrative staff during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
pandemic.
Objective Increasing psychological problems among employees has led to the focus of studies on the 
role of work environment on employees’ psychological health. The aim of this study is to investigate 
the occupational stress of hospital administrative staff during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
pandemic.
Methods This is a cross-sectional study conducted in 2020. The study population consists of all adminis-
trative staff of Bank Melli Iran Hospital in Tehran, Iran. Of these, 162 were selected using a convenience 
sampling method. A demographic form and Steinmetz’s Work Stress Questionnaire (WSQ) in Persian 
were used for collecting data. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statis-
tics in SPSS v.25 software.
Findings The mean overall score of WSQ was 80.78, indicating a moderate level of occupational stress. 
The mean score of job-induced and communication-induced stress was 34.75 and 46.02, respectively. 
The effect of communication factors on occupational stress was significantly higher compared to job-
related factors. Age and salary had a significant negative relationship with occupational stress (P<0.05). 
Among demographic factors, salary, age had effects on occupational stress of staff, where the effect of 
salary had a greater effect.
Conclusion Occupational stress of hospital administrative staff is significantly related to the job-related 
and communication factors as well as demographic factors of age and salary.
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F
Extended Abstract

1. Introduction

or the development of the country in all 
fields, healthy, thoughtful and creative 
manpower should be used, because a 
healthy manpower, both physically and 
mentally, has a great effect on raising the 

level of productivity. Stress is one of the problems of to-
day’s organizations and can impose heavy costs on the 
organization. Stress can be considered as a psychological, 
physical, emotional and behavioral response to any per-
ceived internal or external threat or pressure. One type of 
stress is occupational stress that can affect employees. The 
increase in psychological health problems among employ-
ees in recent decades has led to the focus of studies on the 
role of workplaces on employees’ mental health.

  Currently, one of the psychological problems of employ-
ees is the COVID-19 pandemic, which has affected almost 
all important economic, political and social aspects of coun-
tries in the world and the psychological health of all people.

  The new and unknown nature, rapid spread, long latency 
period, and high mortality rate of COVID-19 as well as 
severe economic sanctions imposed on Iran, doubts about 
the adequacy of measures and the provision of health and 
medical to control the disease are reasons that have caused 
anxiety in people.

  These problems affect the job performance of employees. 
Failure to cope with these problems can lead to serious con-
sequences for employees, work environments and employ-
ers. Among the stressors of employees, the factors related to 
the nature of work and the unfavorable financial situation, 
play a key role in increasing stress.

  The present study aims to investigate occupational stress-
ors (induced by the job and communicative factors) in the 
administrative staff of Bank Melli Iran Hospital in Tehran, 
Iran during the outbreak of COVID-19.

2. Methods

This is a descriptive cross-sectional study. The study 
population was all administrative staff of Bank Melli Iran 
Hospital (permanent and contractual). Of these, 162 people 
were randomly selected. All subjects expressed their sat-
isfaction and cooperation by signing an informed consent 
form. Then, they completed a demographic form and the 
Work Stress Questionnaire (WSQ) developed by Steinmetz 
in 1977. It has 36 items rated on a 5-point Likert scale. It 

was first translated to Persian by Attar (1995) and examines 
the pressure on the employees from the work, co-workers 
and supervisors. Cronbach’s alpha of the Persian WSQ in 
the present study was obtained %86, indicating its high 
degree reliability and internal consistency. Collected data 
were analyzed in SPSS V. 25 software.

3. Results

Most of participants were in the age group of 30-40 years 
(%42), while the lowest percentage was related to those 
aged >50 years (%9). Moreover, % 70 of them were women 
and % 30 were men; mostly had bachelor’s degree ( %47) 
and the lowest percentage was related to the PhD degree 
(%3). There was a negative significant relationship between 
salary and occupational stress (r = -0.163, p = 0.015), which 
indicates that the administrative staff with higher salary 
have less occupational stress.

 The mean total score of WSQ was 80.78 ranging 72-96, 
which indicates the moderate level of occupational stress 
and pressure in administrative staff. The mean score of job-
induced stress was 34.75 ranging 18-36, indicating the low 
level of occupational stress caused by job related factors in 
administrative staff. The mean score of communication-re-
lated stress was 46.02 ranging 36-48, indicating the moder-
ate level of occupational stress induced by communicative 
factors in administrative staff. 

The separate effect of job related factors on occupational 
stress was significant (F = 158.470, P= 0.01), but its effect 
was lower than communicative factors which was signifi-
cantly higher (P= 0.01).

4. Discussion and Conclusion

The results of the present study showed that the occupa-
tional stress level of the administrative staff during the CO-
VID-19 pandemic was significantly and inversely related 
to age and salary. Occupational stress was lower in older 
staff, and factors such as co-workers’ infection with CO-
VID-19, type of employment (permanent and contractual), 
and simultaneous work in other jobs had a great effect on 
occupational stress.

The level of occupational stress in the staff of Secretariat 
Department was higher than in the staff of other administra-
tive departments. Communication factors had also an effect 
on the staff’ occupational stress. This may be because of the 
increase in the number of instructions released by the Min-
istry of Health during pandemic, increased the workload, 
the necessity of applying a task-oriented management style 
during a crisis, and change in the communicative patterns of 
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employee with managers and co-workers. During the out-
break of COVID-19, the stress level of administrative staff 
of hospitals is affected by this disease; adapting to these 
conditions and challenges can take one away from falling 
down into the abyss of stress induced by this new disease.
Overall, it can be concluded that during the COVID-19 
pandemic, the stressors of job-related and communication 
factors affect the level of stress perceived by administrative 
staff of hospitals more than demographic factors such as 
age, gender, educational level, work experience, and salary.
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مقاله پژوهشی

استرس شغلي كاركنان اداري بيمارستان بانك ملي در زمان پاندمي كوويد  ـ 19 در سال 1399

اهداف افزايش مشكالت روان شناختی در میان كاركنان منجر به تمركز مطالعات بر نقش محیط های كاري بر سالمت روان شناختی 
كاركنان شده است. اين پژوهش با هدف تعیین استرس شغلي كاركنان اداري بیمارستان بانك ملي در زمان همه گیری بیماري كوويد 

ـ 19 انجام شد.
مواد و روش ها مطالعه مقطعی حاضر در سال 1399 در بیمارستان بانك ملی تهران انجام شد. جامعه پژوهش همه كاركنان اداري 
بیمارستان بانك ملي بودند كه از میان آن ها تعداد 162 نفر با روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه 
 SPSS جمعیت شناختي و پرسش نامه استرس شغلي استاينمتز جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار

نسخه 25 تجزيه  و تحلیل شد.
يافته ها میانگین استرس شغلي كلي مطابق نمره استاندارد پرسش نامه 80/78 و در حد متوسط است. استرس ماهیتيـ  شغلي 34/75، 
استرس ارتباطيـ  شغلي 46/02 است. در سطح معنا داری 0/05 بین سن و استرس شغلي، میزان درآمد و استرس شغلي رابطه معكوس 
و معنادار وجود داشت. اثر عوامل ارتباطیـ  شغلی بر استرس شغلي كلي در سطح معنا داری 0/05 از عوامل ماهیتی شغلی بیشتر بود. 
عوامل جمعیت شناختی مانند درآمد، سن ابتال همكاران به كوويدـ  19، نوع همكاری )رسمي يا غیررسمی( و اشتغال به مشاغل ديگر 
بر میزان استرس شغلي كاركنان مؤثر بود و از میان آن ها میزان درآمد نسبت به ديگر عوامل جمعیت شناختی بیشترين تأثیر را داشت.

نتيجه گيری استرس شغلي كاركنان اداري در سطح معناداری با عوامل ماهیتي و ارتباطي و شاخص های جمعیت شناختی مانند )سن، 
جنس، تحصیالت، میزان درآمد و غیره( ارتباط دارد.

كليدواژه ها: 
استرس شغلي، عوامل 

ماهیتي، عوامل ارتباطي، 
كاركنان اداري، كوويدـ  19
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مقدمه

روان شناختي  و  روحي  تعادل  خوردن  هم  به  باعث  استرس 
شده و پیامدهاي مختلفي در پي دارد. استرس تأثیر منفي بر 
استرس شغلي، رضايت  افزايش  با  دارد.  روان  و  سالمت جسم 
شغلي كاهش می يابد ]1[. براي پیشرفت و رشد كشور در همه 
استفاده  خالق  و  متفكر  سالم،  انساني  نیروي  از  بايد  زمینه ها 
از  چه  و  نظر جسمي  از  چه  سالم  انساني  نیروي  چراكه  كرد؛ 
نظر فكري در باال بردن سطح بهره وری تأثیر بسزايي دارد ]2[. 

مي تواند  و  است  امروزي  سازمان های  مسائل  از  استرس 
هزينه هاي سنگیني را بر سازمان تحمیل كند. استرس را می توان 
واكنش رواني، جسماني، هیجاني و رفتاري انسان به هر تهديد يا 

فشار درك شده دروني يا بیروني دانست ]3[.

مي تواند  كه  است  شغلي  استرس  استرس ها،  انواع  از  يكي 
به  واكنش  شغلي  استرس  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  كاركنان 
فشارهاي محیط كار است و هنگامي رخ مي دهد كه انتظارات از 
فرد بیشتر از اختیارات و توانايي او باشد. استرس شغلي در افراد 
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منجر به مشكالت روان شناختی، از جمله افسردگي و اضطراب 
مي شود ]4[. 

افزايش مشكالت سالمت روان شناختی در دهه های گذشته در 
میان كاركنان منجر به تمركز مطالعات بر نقش محیط هاي كاري 

بر سالمت روان شناختی كاركنان شده است ]5[. 

كاركنان،  روان شناختی  مشكالت  از  يكي  حاضر  حال  در 
ـ  كوويد  بیماري  پاندمي  است.  كوويد ـ19  ويروس  همه گیري 
19 تقريباً تمامي جنبه هاي مهم اقتصادي، سیاسي و اجتماعي 
تمامي كشورهاي جهان و سالمت روان شناختی تمامي افراد را  
تحت تأثیر قرار داده است ]6[. شواهد نشان داده است كه افراد 
اضطراب،  قبیل  از  روان شناختی  عالئم  بیماري،  همه گیري  در 

روان پريشی و وحشت را تجربه مي كنند ]7[. 

ماهیت جديد و ناشناخته بیماري كرونا، انتقال سريع بیماري، 
طوالني بودن مدت نهفتگي بیماري، آمار مرگ ومیر باالي بیماري، 
تحريم هاي شديد اقتصادي اعمال شده علیه كشور، ترديد در مورد 
كافي بودن اقدامات و تأمین نیازهاي بهداشتي و پزشكي براي 
كنترل بیماري داليلي هستند كه باعث ايجاد اضطراب در افراد 

شده است ]8[.

اين مشكالت بر عملكرد شغلي كاركنان تأثیر خواهد گذاشت، 
اينديانا در سال  دانشگاه  به  طوری كه مطالعه جديد محققان 
2015 در آمريكا نشان  داد كه ارتباط مستقیمي بین سالمت 

روان، مرگ ومیر و استرس شغلي وجود دارد ]8[.

نتايج تحقیقات مختلف نشان مي دهد كه عواملي نظیر ماهیت 
شغل، روابط حاكم بر محیط كار، نقش فرد با حرفه اش در سازمان 
مزبور )ابهام نقش و تعارض شغلي( فشارهاي ناشي از پیشرفت هاي 
شغلي، فضا، ساختار سازمان و مشكالت ناشي از ارتباط متقابل 
سازمان و دنیاي خارج از آن، مانند كار بیرون در مقابل كار در 
منزل، عمده ترين منابع استرس شغلي هستند ]9[. شكست در 
كنار آمدن با اين موضوعات منجر به پیامدهاي وخیمي براي هر 

يك از كاركنان، محیط كاري و كارفرمايان خواهد شد. 

به  كه  عواملي  اداري،  كاركنان  استرس زاي  عوامل  میان  در 
بررسي استرس در رابطه با ماهیت كار همكاران و سرپرستان و 
نیز وضعیت نامطلوب مالي مي پردازد، نقش اساسي را در افزايش 
استرس به خود اختصاص مي دهند ]10[. پ  ژوهش حاضر با هدف 
تعیین عوامل استرس زای شغلي )ماهیتي و ارتباطي( در كاركنان 
اداري بیمارستان بانك ملي در زمان شیوع بیماري كوويد ـ 19 

انجام شد.

روش مطالعه 

جامعه  است.  بوده  توصیفي  مطالعات  نوع  از  حاضر  پژوهش 
پ ژوهش همه كاركنان اداري بیمارستان بانك ملي ايران )كاركنان 

رسمي و غیررسمی( بود كه از میان آن ها تعداد 162 نفر به  صورت 
در دسترس انتخاب شدند. پرسش نامه ها توسط پژوهشگر در تیر 
سال 1399 توزيع شد. همه آزمودني ها با تكمیل فرم رضايت نامه 

شركت در پژوهش، رضايت و همكاري خود را اعالم كردند.

بعد از پر كردن اطالعات حمعیت شناختی، پرسش نامه استرس 
به  دواير  مسئولین  و  پژوهش  گروه  توسط  استاينمتز1  شغلي 
همه كاركنان حاضر داده شد و پس از يك روز، پرسش نامه ها 
جمع آوری و بعد از جمع آوري داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 

25 تجزيه و تحلیل شد.

پرسش نامه استرس شغلي استاينمتز )1977( شامل 36 عبارت 
در مورد موقعیت هاي تنش زاي محیط كاري است و 18 عبارت 
در آن به بررسي استرس فرد در رابطه با عوامل ماهیت كار و 18 
عبارت ديگر در آن به بررسي استرس فرد در ارتباط با همكاران 
و زيردستان مي پردازد. تحلیل ها بر اساس مؤلفه هاي پرسش نامه 

و بر اساس میزان نمره به دست آمده است )جدول شماره 1(. 

مقیاس پاسخ گويي، پرسش نامه 5درجه ای لیكرت است. اين 
پرسش نامه اولین بار در پژوهش عطار توسط براهني و همكاران 
در ايران هنجار يابي شده و ضريب پايايي و اعتبار به  ترتیب 72 
درصد و 77 درصد گزارش شده است. پايايی پرسش نامه توسط 
پژوهشگر مجدداً با روش ازمون باز ازمون2 انجام شد كه آلفای 
كرونباخ در پژوهش حاضر  86 درصد بوده است كه نشان دهنده 
اين است كه 36 گويه مربوط به آن از همسانی درونی بااليی 

جهت سنجش اين شاخص برخوردار است. 

ويژگی های  با  شغلی  استرس  همبستگی  بررسی  جهت 
از  شد.  استفاده  كندال  همبستگی  ضريب  از  جمعیت شناسی 
و  محل خدمت  رابطه  بررسی  برای  يك طرفه  واريانس  تحلیل 
رده های مختلف سنی با استرس شغلی و از آزمون تی مستقل 
با استرس شغلی و تحلیل واريانس  برای بررسی رابطه جنس 
چند متغیره برای بررسی هم زمان درآمد، عوامل ماهیتی و عوامل 

ارتباطی شغلی بر استرس شغلی استفاده شد. 

يافته ها

فراوانی  بیشترين  پژوهش  در  شركت كننده   162 میان  از 
و  درصد(   42( سال   40 تا   30 سني  رده  در  اداری  كاركنان 
كمترين فراوانی مربوط به رده سنی باالی 50 سال )9 درصد( 
است. 70 درصد از كاركنان اداری را زنان و 30 درصد را مردان 
تشكیل دادند. بیشترين سطح تحصیالت كاركنان مربوط به سطح 
كارشناسی 47 درصد و كمترين فراوانی مربوط به سطح دكتری 

تقريباً 3 درصد بود.

درآمد  و   )P<0/04  ،r = - 0/13( سن  با  فقط  شغلی  استرس 

1. Steinmetz Vocational Stress Inventory
  2. TEST – RE – TEST

زهرا سادات ديباجی فروشاني و همکاران. استرس شغلي كاركنان اداري بيمارستان بانك ملي در زمان پاندمي كوويد  ـ 19 در سال 1399
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)P< 0/02 ،r = - 0/16( همبستگی معنا دار و معكوس دارد؛ يعنی 
با كاهش سن يا كاهش درآمد میزان استرس شغلی كاركنان 

افزايش می يابد )جدول شماره 2(. 

يافته های جدول شماره 3 نشان داد كه بیشترين میزان استرس 
در بخش دبیرخانه و كمترين میزان استرس در بخش مدارك 
به میانگین نمرات پرسش نامه،  با توجه  اما  پزشكي ديده شد، 
متوسط  سطح  در  خدمت،  محل های  همه  در  استرس  میزان 
قرار دارد. اختالف نمرات استرس شغلی كاركنان بر اساس محل 

 .) ANOVA  ،P=0/2( خدمت به لحاظ آماری معنادار نبود

استرس شغلی كلی كاركنان در حد متوسط و میزان استرس 
شغلي مرتبط با عوامل ماهیتی و عوامل ارتباطی به ترتیب در حد 

پايین و حد متوسط بود )جدول شماره 4(. 

هر سه عامل ماهیتی، ارتباطی و درآمد روی استرس شغلی 

تأثیرگذار بودند، اما با توجه به مقادير اثر برای هر يك از عوامل 
ماهیتی، ارتباطی و درآمد تأثیر اين عوامل روی استرس شغلی 

بیشتر بود )جدول شماره 5(.  

عوامل  متغیر  اثر  میزان  فقط  اساس جدول شماره 6  بر  اما 
ارتباطی، عوامل ماهیتی و درآمد روی استرس شغلی مشخص 
شده است و بايد برای بررسی اين  موضوع كه اين تأثیر باعث 
به جدول شماره 7  استرس شغلی می شود  كاهش  يا  افزايش 

مراجعه شود. 

بر اساس تحلیل واريانس چندمتغیره )جدول شماره 6( در يك 
مدل رگرسیونی برای هريك از سطوح متغیرهای عامل )عوامل 
ماهیتی، ارتباطی و درآمد( مشخص شد كه  مقدار اثر در همه  
سطوح مختلف عوامل ماهیتی و ارتباطی پذيرفته، ولی اثر سطح 

درآمد پايین در اين مدل رگرسیونی قابل قبول نیست.

زهرا سادات ديباجی فروشاني و همکاران. استرس شغلي كاركنان اداري بيمارستان بانك ملي در زمان پاندمي كوويد  ـ 19 در سال 1399

جدول 1. میزان حدود نمرات پرسش نامه استرس شغلي استاينمتز 

حد باالي نمراتحد متوسط نمراتحد پايين نمراتحدود نمرات

72108 تا 3696 تا 72مجموع امتیاز استرس شغلی پرسش نامه

3654 تا 1848 تا 36مجموع امتیاز عوامل ماهیتی و ارتباطی استرس شغلی پرسش نامه

جدول 2. ضريب همبستگی استرس شغلی با ويژگی های جمعیت شناختی در كاركنان اداري بیمارستان بانك ملي ايران در سال 1399

Pضريب همبستگیمتغير

0/130/04-سن

0/160/02-درآمد

0/110/10جنس

0/090/19-وضعیت تأهل

0/100/11میزان تحصیالت

0/010/93محل خدمت

0/010/94-میزان کار

0/090/20سابقه کار بالینی

0/040/58-عنوان شغلی

0/020/74-نوع همکاری

0/070/27اشتغال به مشاغل دیگر

0/070/28ابتالی همکاران به کووید ـ 19

0/010/85-ابتالی اقوام به کووید ـ 19

0/0280/68-مواجهه با بیمار کووید ـ 19
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با توجه به مقدار اثر و ضرايب رگرسیونی می توان بیان كرد 
كه سطح عوامل استرس شغلی ـ ارتباطی باال، بیشترين اثر را بر 
افزايش میزان میانگین استرس شغلی كاركنان دارا است، سطح 
عوامل استرس شغلی ـ ماهیتی پايین، بیشترين اثر را بر كاهش 

میزان میانگین استرس شغلی كاركنان داراست. 

بنا بر مطالب ياد شده و نتايج جدول شماره 5 می توان بیان كرد 
كه عوامل شغلیـ  ارتباطی اثر بیشتری نسبت به عوامل ماهیتی 
و سطوح درآمد كاركنان اداری بر افزايش میزان استرس شغلی 

كاركنان دارد.

بر اساس تحلیل واريانس چند متغیره مشخص شد كه عوامل 
جمعیت شناختی مانند درآمد، سن، ابتال همكاران به كوويدـ  19، 
نوع همكاری )رسمي يا غیررسمی( و اشتغال به مشاغل ديگر بر 
میزان استرس شغلي كاركنان مؤثر بود و از میان آن ها میزان 
درآمد اثر بیشتری نسبت به عوامل جمعیت شناسی مؤثر ديگر بر 

میزان استرس شغلی كاركنان دارد )جدول شماره 7(. 

بحث 

منابع انساني مهم ترين سرمايه و عامل اصلي خدمت، تداوم 
موفقیت و از اساسي ترين منابع استراتژيك هر سازماني به شمار 
مي رود و نقشي مهم در تحقق اهداف سازمان ها دارند. از اين رو 
استفاده بهینه از منابع انساني و افزايش بهره وري نیروي انساني 

يكي از مهم ترين اهداف هر سازماني را تشكیل مي دهد ]11[. 

پژوهش حاضر با هدف بررسي استرس شغلي كاركنان اداري 
بیمارستان بانك ملي ايران در زمان اپیدمي كوويدـ  19 انجام شد. 
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه میزان استرس شغلي كاركنان 
اداري بیمارستان بانك ملي در زمان بحران بیماري كرونا با عوامل 
جمعیت شناختي مختلفي از قبیل سن و میزان درآمد ارتباط 

معنادار و معكوس دارد.

زهرا سادات ديباجی فروشاني و همکاران. استرس شغلي كاركنان اداري بيمارستان بانك ملي در زمان پاندمي كوويد  ـ 19 در سال 1399

جدول 3. توزيع نمرات استرس شغلی بر اساس محل خدمت در كاركنان اداري بیمارستان بانك ملي ايران در سال 1399

ميانگين±انحراف معيارتعدادمحل خدمت

19/98±888/25 مدیریت

17/29±891/00دبیرخانه

23/58±786/86حسابداری

12/23±1473/86مدارک پزشکی

22/32±4477/45کارپردازی

18/21±7981/56سایر

جدول 4. توزيع نمره كلی و نمره زيرمجموعه های استرس شغلی در كاركنان اداري بیمارستان بانك ملي ايران در سال 1399

ميزان حد استرستعداد )درصد(ميانگينميزان استرس شغلي

متوسط)44/87( 80/78162استرس شغلی کلي

پایین)38/61( 34/75162عوامل ماهیتی شغل

متوسط)51/13( 46/02162عوامل ارتباطی شغل

جدول 5. نتايج آزمون  اثرات عوامل ماهیتی و ارتباطی و درآمد بر میزان استرس شغلی در كاركنان اداري بیمارستان بانك ملي ايران در سال 1399 )تحلیل واريانس 
چندمتغیره(

ميزان اثرFPدرجه آزادیمنبع تغييرات اثرات مدل

2158/4700/010/697عوامل ماهیتی شغل

2153/7610/010/664عوامل ارتباطی شغل

24/2720/0160/056درآمد
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باالتر، كمتر است، در حالي  با سن  افراد  استرس شغلي در 
كه عواملي از قبیل ابتال همكاران به بیماري كوويد ـ 19، نوع 
به مشاغل ديگر  اشتغال  افراد )رسمي و غیررسمی(،  همكاري 
تأثیر بیشتري بر استرس شغلي داشتند. در سطح معنا داری 0/05 
میزان استرس شغلي در بین كاركنان دبیرخانه نسبت به كاركنان 

ساير قسمت های اداري بیمارستان بانك ملي باالتر بود.

دبیرخانه بیمارستان بانك ملي مسئولیت امور مربوط به كاركنان 
و مكاتبات با ساير سازمان ها را بر عهده دارد. در همه گیري بیماري 
كرونا، حجم مكاتبات اين واحد افزايش يافته و مسئولیت تأمین 

نیروي انساني با اين واحد بوده است كه در زمان اپیدمي بیماري 
كوويدـ  19 خود می تواند استرس باالتر را توجیه كند.

فرنكل و همكاران، در پژوهشي تأثیر همه گیري كوويد ـ 19 
را بر افسران پلیس اروپا بررسي كردند و میزان استرس، نیازها 
و منابع مقابله اي آن ها بررسي شد. نتايج نشان داد كه به  طور 
تحمل  را  همه گیري  اندك،  زمان  مدت  در  افسران  متوسط، 
تنظیم  استرس،  از  ارزيابي  كاري،  تجربه  جنسیت،  مي كنند. 
هیجان ها و آمادگی داشتن براي بحران پیش بیني كننده بودند. 
خطر ابتال به بیماري و كمبود ارتباط از عوامل اصلي استرس زا 

جدول 6. نتايج برآوردهای پارامترهای رگرسیونی متغیرهای عامل بر میزان استرس شغلی در كاركنان اداري بیمارستان بانك ملي ايران در سال 1399 )تحلیل 
واريانس چندمتغیره(

ميزان اثرtPشيب رگرسيونیمتغيرهاي عامل 

19/668/770/00/346استرس شغلیـ  ماهیتی=باال

9/650/00/392-13/93-استرس شغلیـ  ماهیتی=پایین

13/089/720/00/395استرس شغلیـ  ارتباطی=باال

9/080/00/363-15/40-استرس شغلیـ  ارتباطی=پایین

1/840/0670/023-9/68-درآمد=پایین

2/340/020/036-12/27-درآمد=متوسط

زهرا سادات ديباجی فروشاني و همکاران. استرس شغلي كاركنان اداري بيمارستان بانك ملي در زمان پاندمي كوويد  ـ 19 در سال 1399

جدول 7. نتايج آزمون  اثرات عوامل جمعیت شناسی بر میزان استرس شغلی در كاركنان اداري بیمارستان بانك ملي ايران در سال 1399 )تحلیل واريانس چندمتغیره(

ميزان اثرFPدرجه آزادیعوامل جمعيت شناختي

32/9710/0360/083سن

11/5390/2180/015جنس

10/0250/8740/0وضعیت تأهل

30/5530/6470/017میزان تحصیالت

218/770/00/277درآمد

51/6530/1530/078محل خدمت

11/1950/2770/012سابقه کار بالینی

31/5510/2060/045عنوان شغلی

16/8420/010/065نوع همکاری

15/1890/0250/05اشتغال به مشاغل دیگر

17/2090/0090/069ابتالی همکاران به کووید ـ 19

12/8810/0930/029ابتالی اقوام به کووید ـ 19

10/5640/4550/006مواجهه با بیمار کووید ـ 19

20/140/8690/003ساعت کار در هفته
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گزارش شدند ]12[.

همان طور كه نتايج پژوهش حاضر نشان داد، عوامل ارتباطي 
بر استرس شغلي كاركنان تأثیر داشت كه اين نتايج با يافته هاي 
انجام  پژوهشي در شیراز  آنها  است.  و شعباني همسو  درويش 
دادند كه رضايتمندي شغلي پرستاران و عوامل مرتبط با آن را 
در بیمارستان های خصوصي بررسي كرده و استرس شغلي را به 
عنوان يك عامل ارتباطي در نظر گرفته اند. آن ها سطح استرس 

پرستاران را متوسط گزارش كردند ]13[.

فرسودگي  عنوان  با  همكاران  و  ديويناكومار  پژوهش  در 
شغلي، سالمت رواني و استرس شغلي پرستاران زن شاغل در 
بیمارستان هاي دولتي هند، سطح استرس شغلي كم گزارش شد 
كه نتايج پژوهش آن ها با نتايج پژوهش حاضر هم راستاست ]14[. 
همچنین در پژوهش يووانیچ و همكاران در تايلند، پنج بیمارستان 
غیردولتی، بررسي و سطح استرس 30 درصد از پرستاران اورژانس 

متوسط گزارش شد ]15[.

طبق نظر هرسي و بلنچارد، سبك مديريتي رابطه مدار به عاليق، 
احساسات و رضايت اعضاي سازمان توجه دارد و حد و مرزي است 
كه يك رهبر به وسیله گشودن مجاري ارتباط، تفويض مسئولیت 
و دادن فرصت به زيردستان براي بهره گیري از توانايی های بالقوه، 
میان خود و اعضاي گروه رابطه شخصي برقرار مي كند. سبك 
مديريتي وظیفه مدار به اهداف سازمان بیشتر از نیازهاي اعضاي 

گروه اهمیت مي دهد ]16[.

 در پژوهشي، رابطه بین سبك هاي مديريتي با سالمت سازماني 
و استرس شغلي كاركنان آموزش  و پرورش ناحیه چهار شیراز 
انجام شد. نتايج نشان داد كه بین سبك مديريتي رابطه مدار و 
استرس شغلي رابطه معكوس و معنادار وجود داشت و بین سبك 
مديريتي وظیفه مدار و استرس شغلي رابطه مستقیم و معنادار 

وجود داشت ]17[. 

ارتباطي كاركنان  در تبیین اين پژوهش كه استرس شغلي 
اداري بیمارستان بانك ملي ايران متوسط گزارش شده، مي توان 
تعداد  افزايش  كرونا،  بحران  شرايط  در  احتماالً  كه  كرد  بیان 
دستورالعمل های سازمان بهداشت و افزايش حجم كاري كاركنان 
اداري و لزوم اعمال سبك مديريتي وظیفه مدار در شرايط بحران 
و تغییر الگوي ارتباط كاركنان با مديران و ديگر كاركنان، استرس 
شغلي ارتباطي كاركنان باالتر از استرس شغلي ماهیتي آن ها بود.

با توجه به نتايج پژوهش حاضر در شرايط بحران همه گیري 
بیماري كرونا سطح استرس كاركنان اداري تحت تأثیر اين بحران 
قرار دارد، اما همسازي و سازگاری فرد با اين تغییرات و چالش ها 
فرد را از ورطه استرس »اين بیماري جديد قرن« دور خواهد كرد.

نتيجه گيری نهايی

نتیجه گیري يافته های تحقیق بیانگر آن است كه در شرايط 
از  بیش  شغل،  ارتباطي  و  ماهیتي  استرس زای  عوامل  بحران، 
تحصیالت،  جنس،  سن،  مانند  جمعیت شناختي  شاخص های 
سابقه خدمت، میزان درآمد و غیره بر میزان استرس دريافتي 
كاركنان تأثیر مي گذارد. با توجه به نتايج پژوهش حاضر مي توان 
همچون  مهارت هايي  از  افراد  استرس  میزان  كاهش  جهت 
و  خود زاد3  تنش زدايی  )آموزش  مقابله اي  مهارت هاي  آموزش 
آموزش نظم دهي عاطفه4( براي كاركنان، بیمارستان، مديران و 
كارفرمايان استفاده كرد. توصیه مي شود از ظرفیت كاري كاركنان، 
توانايي و منابعشان اطمینان حاصل شود و از مهارت هاي كاركنان 
استفاده بهینه صورت گیرد و بر اساس توانمندي هاي افراد در 
تصمیم گیري ها مشاركت داده شوند. جهت انجام مسئولیت هاي 
تعامالت  براي  فرصت  امكان  و  كافي  انگیزه  افراد،  به  محوله 

اجتماعي میان كاركنان و كارفرمايان فراهم شود.

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

بیمارستان بانك ملي حامي مالي اين طرح مي باشد و هیچگونه 
آزمودني  انتخاب  در  است؛  نشده  تحمیل  بیمار  به  هزينه اي 
هیچگونه تهديد و اغوا، اطالعات نادرست و يا اجبار به كار نرفته 
است؛ رضايت نامه آگاهانه شامل اطالعات كامل از بیمارگرفته شده 
است. اجراي اين طرح مغايرتي با اعتقادات و باورها و سنت هاي 
در  كه  مقاالتي  از  استفاده  و  منابع  بازنگري  در  ندارد؛  جامعه 
فهرست منابع ذكر گرديده رعايت صداقت و امانت شده است و از 
منابع مشكوك و فاقد اعتبار استفاده نشده است؛ از مناسب ترين 
روش تحقیق و جديدترين تكنیك هاي ممكن استفاده شده است. 
تمامي اطالعات مربوط به افراد مورد بررسي به طور محرمانه ضبط 
و باقي خواهد ماند؛ بیماران مختار هستند هر زماني كه مايل 

باشند از طرح خارج شوند.

حامي مالي

اين تحقیق حاصل پروژه تحقیقاتي است كه توسط مدير امور 
بیمارستان و دانشكده بانك ملي ايران تايید شده است و حامي 

مالي آن بانك ملي مي باشد.

مشاركت نويسندگان

مجــري طــرح: ســكینه طبائــي؛ تدويــن طــرح: زهــرا ســادات 
ديباجــي فروشــاني؛ مشــاور طــرح، جمــع آوري داده هــا: مهربانو 
حیــدري؛ طراحــي، حمايت مالي: حســینعلي ســخندان؛ اســتاد 

    3. Autogenic Training
4. Affect Regulation Training

زهرا سادات ديباجی فروشاني و همکاران. استرس شغلي كاركنان اداري بيمارستان بانك ملي در زمان پاندمي كوويد  ـ 19 در سال 1399
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راهنمــا، بررســي متــون: زهــرا صفوي بیــات؛ جمــع آوري نمونه 
هــا: فاطمــه واشــقاني فراهانــي؛ ارزيابــي نمونــه ها: بینــا منتظر؛ 
بررســي فــرم هــا و ثبــت مشــخصات بیمــاران: شــهال بیگلــي؛ 
معرفــي بیمــاران: ســمیه عبدلمحمــد زاده؛ همــكاري در جمــع 
آوري اطالعــات: باقــر قلــي پــور، فاطمــه زنجانــي؛ آنالیــز آماري: 

فتانــه مفتاحــي؛ بررســي متــون و منابــع: جــالل عربلــو.

تعارض منافع

هیچگونه تعارض منافعي بین نويسندگان وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

از  بدين وسیله پژوهشگران مراتب سپاس و قدردانی خود را 
محترم  رياست  دانشكده،  و  بیمارستان  امور  محترم  مديريت 
دانشكده پرستاري، رياست بیمارستان، تیم مديريت بیمارستان 
بانك ملي و همه كاركنان اداري كه ما را در اين پژوهش ياري 

كردند اعالم می دارند.

زهرا سادات ديباجی فروشاني و همکاران. استرس شغلي كاركنان اداري بيمارستان بانك ملي در زمان پاندمي كوويد  ـ 19 در سال 1399
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