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 چکیده
 این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شدت فشار شغلی بر تغییرات فشار خون در طی نوبت کاری پرستاران شـاغل در                      :مقدمه

 . مشهد انجام گرفته استهای دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان
کمـک     نفـر از پرسـتاران دارای شـرایط ورود بـه پـژوهش بـه               150 مقطعی   -این پژوهش توصیفی    در :کار  روشمواد و   

هـای   ویژگـی ی  هایی درباره پرسش دارای ی  نامه گیری از یک پرسش ای انتخاب شدند و با بهره ای یک مرحله گیری خوشه   نمونه
 یادداشت قد و وزن و سه نوبت فشار خون در طی یک نوبت کاری               ی  دت فشار شغلی و برگه     سنجش ش  ی  نامه  فردی و پرسش  

 .مورد بررسی قرار گرفتند) اول، وسط و آخر آن(
 25 بـاالی    BMI% 31. آنان دارای مدرک کارشناسـی بودنـد      % 89. متأهل بودند  % 80 وافراد مورد بررسی زن     % 78 :ها یافته
این بررسی نشان   . دار داشت    معنی ی  ی سن، وضعیت تأهل و بخش محل کار از نظر آماری رابطه           فشار شغلی با متغیرها   . داشتند

 سـوم اثـر دارد امـا بـر تفـاوت دو بـه دوی       – دوم و دوم    -حـل اول  اداد که فشار شغلی بر تفاوت فشار خون سیستولیک مر         
گر، کـار کـردن در    از بین متغیرهای مداخله های خطی عمومی نشان داد        مدل. های دیاستولیک در سه نوبت اثر ندارد        فشارخون

 سوم – دوم و متأهل یا مطلقه بودن با تفاوت فشار خون سیستولیک اول  –بخش اورژانس با تفاوت فشار خون سیستولیک اول         
 .دار آماری دارد  معنیی رابطه
 .ی تأثیر داشته باشدتواند بر فشار خون سیستولیک آنها در طی نوبت کار  فشار شغلی پرستاران می:گیری نتیجه

 
، استرسفشار شغلي، فشار خون، پرستاران: كليدواژه

 81 -88، 1دهم، شماره یازاندیشه و رفتار، سال 



 مقدمه
از آنجا که بخش بزرگی از زندگی افـراد در محـل            

گـذرد و      متفاوت از یکدیگر می    کار و در شرایط کامالً    
های شغلی اثـر عمیقـی بـر سـالمت           بسیاری از فعالیت  

ــا دارد   ــی آنه ــدنی و روان ــناپ(ب ــأثی،)1992، 1اس ر  ت
های محیط کار بر سالمت روانـی و          مشکالت و استرس  

 .بدنی از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است
ـ هـای اخیـر فشـار روانـی را بـا عال            طی سال  م و  ی

ن فشار خون،   های بدنی گوناگونی مانند باال بود      بیماری
هـای قلـب و عـروق         افزایش کلسترول خون و بیماری    

 ).1373کوپر، (اند  ارتباط داده
ثیر آن بر بهداشت روانـی و       أسی شرایط کار و ت    برر

هـای    طوالنی ندارد و تنهـا در سـال        ی  بدنی فرد پیشینه  
ــاگون ماننــد  اخیــر  ایــن رابطــه از دیــدگاه هــای گون

های فردی و سازگاری فرد با شرایط کار مـورد            ویژگی
 ).1996، 3 و فاینستون2ولف (بررسی قرار گرفته است

از عوامـل تعیـین     از آنجا که پرفشاری خون یکـی        
بررسـی    عروقـی اسـت،    –های قلبـی   کننده در بیماری  

اهمیـت  دارای  ارتباط ساختار شغل و پرفشـاری خـون         
 و  7، آهلبـوم  6، مارکسـر  5بیکر ،4کاراسک .ای است  ویژه

 در 1970 تــا 1969هــای   طــی ســال) 1981( 8تئــورل
 شـغل   200گیـری     ی تصـمیم    کاری و حوزه   بررسی بار 
 ی  ویژه کم بودن محـدوده     ی و به  کار  که بار  ندنشان داد 
 .داری با میزان فشار خون دارد  گیری ارتباط معنی   تصمیم

 الگوی دو بعدی فشار شغلی را با دو 1979وی در سال 
ــهؤم ــدوده  ی لف ــار و مح ــناختی ک ــای روانش  ی  تقاض

هـای بعـدی کـه        ه نمود و در بررسی    یگیری، ارا  تصمیم
ار شـغلی،   براساس این الگو انجام شد، ارتباط میان فش       

 .های قلبی را نشان داد پرفشاری خون و بیماری
عروقـی   -هـای قلبـی   هـای اخیـر بیمـاری    در دهـه 

ترین علت مرگ و میر در دنیای صـنعتی شـناخته            شایع
اند و پرفشاری خون یعنـی فشـار خـون مـاکزیمم           شده

متـر    میلـی 90متر جیوه و مینیمم بـاالی        میلی 140باالی  
های قلب و    نده بر سیر بیماری   کن اثری تعیین دارای  جیوه  

هر  .دانسته شده استبدن اعضای عروق و بیماری سایر 

 خطـر ابـتال بـه       ،متر جیوه افزایش فشار خـون       میلی 10
دهد و در     افزایش می  %30عروقی را    –های قلبی  بیماری

هـای   افراد مبتال به پرفشاری خون، خطر بـروز بیمـاری         
 نارسـایی قلبـی     ل قلبی سه برابر،   یعروقی دو برابر، مسا   
 یابد های مغزی هفت برابر افزایش می چهار برابر و سکته

 1 ).2001 ،11 لیبی و10زیتس ، 9برانوالد(
پرستاری یک شغل پراسترس است و فرسودگی آنها       

زای  عوامــل اســترس) 1995 (12هیــث. را در پــی دارد
ــه  ــتاران را ب ــغلی در پرس ــدن   ش ــرآورده نش ــل ب دلی

 کـار، برخـورد نزدیـک    های آنها از محـیط    چشمداشت
 بیماران و سایر همکـاران و       ی  کاری با بیماران، خانواده   

از سوی دیگر نبـود      .داند  فشارهای روانی محیط کار می    
درگیـری   حمایت اجتماعی، درگیری با دیگر پرستاران،     

با پزشکان، عوامل فشارزای مربوط به زندگی خصوصی 
مـل  صورت تمام وقت از دیگـر عوا       آنها و کارکردن به   

، 13اسـتوردر (رود    شمار می   فرسودگی شغلی پرستاران به   
 ).2001، 15 و دهور14واندنبرگه

بنابراین با توجه بـه حساسـیت شـغل پرسـتاران و            
وجود عوامل فشارزای بسیار در این کار، این پـژوهش          
با هدف بررسی ارتباط میزان فشارهای روانی ناشـی از          

 کاری آنهـا    کار پرستاران با فشار خون در هنگام نوبت       
 .انجام شده است

 
 كار مواد و روش

 مقطعـی بـوده و      -این پـژوهش از نـوع توصـیفی       
هـای    پژوهش پرستاران شـاغل در بیمارسـتان       ی  جامعه

هـای    آزمـودنی . باشـند  دانشگاه علوم پزشکی مشهد می    
های  کار در بخش     نفر از پرستاران شاغل به     150پژوهش  

، شــهید )ع(، امـام رضـا   )عـج (هـای قـائم    بیمارسـتان 
این چهار بیمارستان   . نژاد و شهید کامیاب بودند     هاشمی

_______________________________________ 
1- Snap   2- Wolf 
3- Fineston,  4- Karasek 
5- Baker   6-Marxer 
7- Ahlbom  8- Theorell  
9- Braunwald  10- Zites 
11- Libby  12-Heath 
13- Stordeur  14- Vandenberghe 
15- D'hoore 



های زیر پوشـش دانشـگاه        تصادف از میان بیمارستان     به
یک بررسی راهنما بـر روی    . یادشده انتخاب شده بودند   

 میـانگین و انحـراف معیـار         و  پرستار انجام گردیـد    20
، تغییرات فشار خون در سه گروه دارای فشار شغلی باال        

معیارهای ورود آزمـودنی    . دست آمد  هپایین ب ط و   متوس
یـک از    کم کاردانی پرستاری، نداشتن هیچ      داشتن دست 

سوپروایزری و مترونی، نداشتن     های سرپرستاری،  سمت
های مزمن قلبی،     بیماری  ابتال به پرفشاری خون،    ی  سابقه

ــوی، ــوی، کلی ــت، ری ــرن و   دیاب ــد، میگ ــت همبن باف
عضـو بـارز و عوامـل       سردردهای مزمن، نداشتن نقص     

 راننـدگی و    ی  زایی چون فوت نزدیکان، حادثـه       استرس
 .درگیری مالی شدید در دو ماه گذشته بود

برای انجام پژوهش پس از انتخاب چهار بیمارستان        
ی کارکنـان     ها همـه   یادشده با مراجعه به این بیمارستان     

دارای شرایط که در نوبت کـاری صـبح روز پـژوهش            
 .د در بررسی شرکت داده شدندمشغول به کار بودن

 تـرازوی   ،هـا فشارسـنج، متـر      ابزار گـردآوری داده   
نامه دارای دو بخش     پرسش. نامه بود  استاندارد و پرسش  

شـناختی    هـای جمعیـت     بخـش نخسـت، ویژگـی     . بود
کـه شـامل     ) پرسـش  16دارای  (سنجید    آزمودنی را می  

شـغل همسـر،     هل، تعداد فرزندان،  أجنس، وضع ت   سن،
  کار، سـاعات کـار در هفتـه،        ی  ر، سابقه بخش محل کا  

 کشـیک    و میزان درآمد، مصرف سیگار، وضـع مسـکن       
 عبارت بـرای    52بودن در شب قبل و بخش دوم دارای         

  ).1376سلیمی، (سنجش شدت فشار شغلی بود 
تن بیست   آن به    ی  هینامه با ارا   روایی صوری پرسش  

کمـک    دست آمده به    های به   داده. از استادان سنجیده شد   
 .دست آمد  به96/0آزمون آلفای کرونباخ 

کـاری،   ی بـار    هایی دربـاره    نامه پرسش  این پرسش 
  اختیارات، روابـط بـا همکـاران و مـدیران،          ی  محدوده

محیط فیزیکی کار، حقوق و تسهیالت شغلی و رضایت         
ی مقیاس لیکرت طراحـی       شغلی را در برگرفته و برپایه     

شمار   بهلی   فشار شغ  ی  بار کاری زیرمجموعه   .شده است 
مراد از بار کـاری درخواسـت یـا نیـاز بـرای             . رود  می

که فشار شغلی   حال آن،فعالیت بدنی یا روانی کار است

بر برآیند نیروهایی مانند بار کاری، حدود اختیـارات و          
امتیـاز کـل    . شود  سایر عوامل بیرونی و درونی گفته می      

 160 و   130امتیازهـای   . بـود  208 تـا    52از  نامه   پرسش
متوسط و باال در نظر گرفته       د مرز فشار شغلی پایین،    ح

 فشـار شـغلی     130 تـا    52که امتیـاز      ، بدین معنی  شدند
 208 تـا    160 فشار شغلی متوسط و      160 تا   130پایین،  

ایـن تقسـیم بنـدی       .دهـد   فشار شغلی باال را نشان مـی      
% 25متوسط و   % 25 پایین، %50ی معیار سه بخشی     برپایه

ـ  .باال انجام گرفـت    ی   بنـدی دربـاره    ن روش تقسـیم    ای
 اختیـارات   ی  کاری و محدوده   های مربوط به بار     پرسش

کـاری و    های دارای بـار    نیز اعمال شد و افراد به گروه      
 1. اختیارات زیاد، متوسط و کم تقسیم شدندی محدوده

گیری  نامه توسط افراد و اندازه     پس از تکمیل پرسش   
 اول، ی  مرحله فشار خون آنها نیز در سه      قد و وزن آنها،   

 هـا  داده. گیـری شـد    وسط و آخر نوبت کـاری انـدازه       
های آماری تحلیل واریانس یک سویه و        کمک آزمون   به

 1هـای خطـی عمـومی      دو، توکی و مـدل      دو سویه، خی  
 .تحلیل گردید

 
 ها يافته
% 4/89هل و   أمت% 80افراد مورد بررسی زن،     % 7/78

خص افـراد شـا   % 60در. دارای مدرک کارشناسی بودند   
افـراد  % 3/31در حد طبیعی و در      ) BMI (2 بدنی ی  توده

طور متوسط   از افراد در روز به    % 48. در طیف چاقی بود   
. اند کرده  ساعت کار می   10-15آنان  % 22 ساعت و    7-6

افراد مورد بررسی، شدت فشار شغلی متوسـط        % 52در  
افـراد  % 25. شدت فشـار شـغلی زیـاد بـود        % 13و در   

 .داشتند  اختیارات پایینی محدوده% 65بارکاری زیاد و 
این بررسی نشان داد که میانگین تفاوت فشـارخون         

 دوم بیشتر از سایر     – اول ی  سیستولی و دیاستولی مرحله   
 زوج شـده نشـان داد کـه    tمراحل بوده و نتایج آزمون  

حل اول و دوم    امیانگین تفاوت فشار خون سیستولی مر     
ـ    حـل اول و سـوم تفـاوت معنـی         ابا مر  اری دارد  دار آم

)73/3=t ،001/0p<) (1جدول.( 
_______________________________________ 
1- general linear models 
2- body mass index 



 میانگین و انحراف معیار اختالف دو به دوی فشار خون سیستولی پرستاران در سه نوبـت بـر حسـب فشـار                       -1جدول   
 شغلی آنها

 )>001/0p(دار از نظر آماری  دارای تفاوت معنی *
 .دنباش  می) فشار شغلی زیادترتیب گروه با فشار شغلی کم، گروه با فشار شغلی متوسط و گروه با به(گانه  های سه گروهی   نماینده3 و 2،  1اعداد  *
 

آزمـون  شـود      دیـده مـی    1گونه که در جدول       همان
داری میــان تفــاوت فشــارخون  تــوکی تفــاوت معنــی

حل اول و دوم و نیز دوم و سوم در گـروه        اسیستولی مر 
های فشار شغلی کم و متوسط       فشار شغلی زیاد با گروه    

). 2F، 01/0<2p=23/8  و1F،001/0<1p =84/9(نشان داد 
در سـه   (هـا     دوی فشار خون    که تفاوت دوبه    وضیح این ت

 - دوم، دوم  -به شکل تفاوت فشـار خـون اول       ) مرحله
این تفاوت با انجـام     .  سوم بیان شده است    -سوم و اول  

هـای دیاسـتولی دیـده       همین آزمون در مورد فشارخون    
آزمون توکی تفاوت میـان فشـارخون سیسـتولی          .نشد

کاری زیاد و متوسـط       دوم در گروه بار    – اول   ی  مرحله
دار  کاری کم را از نظر آمـاری معنـی      با گروه دارای بار   

چنین تفـاوت میـان       هم). >F، 001/0p=34/5(نشان داد   
 دوم در گروه دارای     – اول ی  فشارخون سیستولی مرحله  

 ی   اختیارات زیـاد بـا گـروه دارای محـدوده          ی  محدوده
ــی  ــم معن ــارات ک ــد   اختی ــان داده ش ، F=8/6(دار نش

001/0p< .( 
نشان داد کـه بـین سـن افـراد مـورد            دو    آزمون خی 

دار وجود    معنی ی  بررسی و شدت فشار شغلی آنها رابطه      
این ارتبـاط در گـروه سـنی        ). >2χ،01/0p=40/18(دارد  

پـس از انجـام     . ها بـود     سال بیشتر از سایر گروه      35-31
 باحذف اثر فشار شـغلی      ،آزمون تحلیل واریانس دوسویه   

 سوم و   –اری بین فشارخون سیستولی اول    د  معنی ی  رابطه

کـه بیشـترین    ) >F  ،05/0p=42/2(سن افراد دیـده شـد       
 . سال به باال بود46تغییرات مربوط به گروه سنی 

دو بین شدت فشـار شـغلی و وضـعیت            آزمون خی 
، 2χ=12/21( داری را نشان داد     معنی ی  ههل افراد رابط  أت

001/0p< .(     از افـراد    هـل بیشـتر   أبه بیان دیگر افـراد مت 
تحلیل واریـانس   . شدند مجرد فشار شغلی را متحمل می     

 ی  دو سویه هم پس از حذف اثـر فشـار شـغلی رابطـه             
 سـوم  –هل و فشارخون سیستولی اولأتمیان  داری   معنی

دو   ی آزمون خـی     بر پایه ). >F  ،02/0p=03/4(نشان داد   
داری   معنیی شدت فشار شغلی افراد با جنس آنها رابطه     

 .نداشته است
 بـا  رادو ارتباط میان بخـش محـل کـار         آزمون خی 

 .)>2χ  ،05/0p=53/12( دار نشـان داد     فشار شغلی معنی  
 افزایش فشار شغلی    10-15های    اما کارکردن در ساعت   

آزمون  .دنبال نداشته است    های پژوهش به    را در آزمودنی  
دار   معنـی  ی  سویه نیز بیانگر رابطـه     تحلیل واریانس یک  
 دوم و   – فشـارخون سیسـتولی اول     آماری میان تفـاوت   

 باشــد  کــار پرســتاران در روز مــی  هــای ســاعت
) 37/2=F ،04/0p< .(   ــه ــوط ب ــا مرب ــترین تغییره بیش

 .کردند  ساعت کار می10-15گروهی بود که در روز 
های آمـاری نشـان داد برخـی          پس از آن که تحلیل    

هل، نوع بخش محل کـار،      أمتغیرها مانند فشار شغلی، ت    
  فشـارخون میزان  های کار و سن بر         ساعت کار،ی    سابقه

 فشار فشار خون سیستولیکاختالف  ها                                   گروه
  توکیآزمون  سوم– اول ی مرحله  توکیآزمون  سوم– دوم ی مرحله * توکیآزمون  دوم– اول ی مرحله شغلی

3 2 1 )انحراف معیار(میانگین  3 2 1 )انحراف معیار(میانگین  3 2 1 )انحراف معیار(میانگین  
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 های خطی عمومی متغیرهای اثر گذار احتمالی   نتایج آزمون مدل-2جدول 
 فشار خون سیستولیکاختالف  

  سوم- اول ی مرحله  سوم– دوم ی مرحله  دوم– اول ی مرحله
             

 متغیر
سطح  β میانگین

سطح  β میانگین داری معنی
سطح  β یانگینم داری معنی

 داری معنی
 .N.S -01/0 65/2 002/0 -98/6 86/9 001/0 -08/8 52/12 فشار شغلی زیاد 

 .N.S 02/0 10/1 001/0 -63/9 88/2 000/0 -58/10 99/3 فشار شغلی متوسط
 .N.S. 89/2 10/0 N.S 74/0 28/4 03/0 02/4 17/7 بخش اورژانس

 N.S. 82/2 03/0 N.S. 35/0 66/11- 04/0 06/6 70/3 هلأت
 N.S. 83/5 02/0 N.S. 00/15 65/14- 001/0 -11/0 83/20 مطلقه بودن 

 .N.S. 83/2 08/0 N.S. 18/1 01/0- N.S -10/0 01/4 ساعات کار در هفته
 .N.S. 91/2 01/0- N.S. 7/3 09/0 N.S 07/0 61/6 نوبت کاری شب گذشته 

 
همگـی در   مـؤثر،   ثیر دارنـد، بـرای بررسـی عامـل          أت

های مربوطه در     یافته. های خطی عمومی وارد شدند     مدل
که  این بررسی نشان داد    . نشان داده شده است    2جدول  

هـای   فشار شغلی زیاد و متوسط بر تفـاوت فشـارخون         
.  سـوم اثـر دارد     – دوم و دوم   – اول ی  سیستولی مرحلـه  

کار کردن در بخش اورژانس بـر تفـاوت فشـار خـون             
ــتولی اول ــعیت  دوم و –سیس ــاوت  أتوض ــر تف ــل ب ه

 ســوم اثــر – اولی هــای سیســتولی مرحلــه فشــارخون
ـ     سایر متغیرهای مداخله   .اند داشته داری  یگر ارتبـاط معن

های سیستولی   با شدت فشار شغلی و اختالف فشارخون      
 .و دیاستولی نشان ندادند

 
 بحث 

افراد مورد  %  25کاری   این بررسی نشان داد که بار     
 اختیارات خود ی دودهآنان مح% 65 و استی زیاد  سبرر

توان گفت کـه پرسـتاران       می. کنند  میرا پایین گزارش    
از الگوی دو بعـدی     ) غیرفعال(مورد بررسی در بخشی     

 کــه دارای ،گیرنــد فشــار شــغلی کاراســک قــرار مــی
ی   ایـن یافتـه   . اختیارات پایین و بارکـاری کـم اسـت        

ــه  ــا یافت ــژوهش ب ــیگو پ ــای س ) 1997 (2 و فاســت1ه
 نفـر   735ین پژوهشگران در بررسـی      ا. خوان است   ناهم

نـد کـه پرسـتاران در    د نشان دا ،کارکنان یک بیمارستان  
 ی  محـدوده (بخش فعال الگـوی یادشـده قـرار دارنـد           

شاید علت این تفـاوت     ). اختیارات باال و بارکاری زیاد    
هـای کـاری و شـرح        را بتوان در روشن نبـودن نقـش       

 .وظایف پرستاران مورد بررسی پژوهش حاضر دانسـت       
در بیشتر مراکز درمانی کشور ما      رسد    نظر می   بهچنین   هم

های مهم درمانی برای بیمار شرکت       پرستاران در تصمیم  
 ی  وند و تنها دسـتورهایی را کـه در پرونـده          ش  داده نمی 

 .کنند شود اجرا می بیمار درج می
 که بین تفاوت    ندهای پژوهش حاضر نشان داد      یافته

 ســوم در –ز دوم دوم و نیــ–فشــارخون سیســتولی اول
های فشار شـغلی کـم و        گروه فشار شغلی زیاد با گروه     

) 1376(  سـلیمی  .داری وجود دارد   یمتوسط تفاوت معن  
 بلیـت اتوبوسـرانی   ی  راننده و فروشـنده   324با بررسی   

 5و ســیگل 4تیــروم ،3، بالمنتــال و نیــزشــهر کرمانشــاه
ــومیو ) 1995( ــا،6تسوتسـ ــومی و 7کایابـ ، تسوتسـ

ــه )2001( 8ایگاراشــی هــای مشــابهی را گــزارش  یافت
 1.کردند

فشار  های دیاستولی و   در این بررسی بین فشارخون    
 پـژوهش بـا     ی   یافتـه ایـن   . شغلی ارتباطی دیـده نشـد     

، 10، کـــولین9 فـــاول،)1376(هـــای ســـلیمی  یافتـــه
، 14رپ، پـای  13و اشـنال  ) 2001( 12 و الویـل   11راکتوماالال

 شـاید   .خوانی نـدارد    هم) 1990 ( و کاراسک  15شوارتز
_______________________________________ 
1- Seago   2- Faucett 
3- Blumenthal  4- Thyrum 
5- Siegel   6-Tsutsumi 
7- Kayaba  8- Igarashi 
9-Fauvel   10- Quelin  
11-Raketomalala   12- Laville 
13-Schnall  14- Pieper  
15- Schwartz 
 



بتوان این تفاوت را ناشی از تفاوت سـاختار شـغلی و            
 اجتماعی پرسـتاران ایـن بررسـی بـا راننـدگان         ی  طبقه

دو و کـارگران در     ) 1376(اتوبوس در بررسی سـلیمی      
 . دانستدیگر یادشده پژوهش 

ــتولی اول  ــن بررســی فشــارخون سیس  دوم –در ای
 کاری زیاد و متوسط با گـروه دارای        درگروه دارای بار  

 ی  ایـن یافتـه   . داشـت دار    کاری کم تفـاوت معنـی      بار
 و  2، اشـنال، وارن   1های لنـدزبرگیس    پژوهش نیز با یافته   

 262کـه در بررسـی فشـار شـغلی          ) 1994( 3پیکرینگ
 بارکاری آنان را با فشار خون سیستولی در         ،کارمند مرد 

بـه نظـر    . سـویی دارد     هـم  ،ندمحل کار مربـوط دانسـت     
های گونـاگون     ایجاد فعالیت  رسد فزونی بارکاری با     می

کند که پیامد     بدنی و روانی فشار زیادی بر فرد وارد می        
 .آن افزایش فشار خون است

های پژوهش حاضر مبنـی بـر وجـود تفـاوت             یافته
 دوم گـروه    –دار میان فشار خـون سیسـتولی اول           معنی

ــدوده ــروه دارای  ی دارای مح ــا گ ــاد ب ــارات زی  اختی
هـای لنـدزبرگیس و       یافتـه  بـا    ، اختیارات کم  ی  محدوده

 اختیارات پـایین را در      ی  که محدوده ) 1994(همکاران  
افزایش فشار خون سیستولی کارمندان مورد بررسی در        

های پیکرینـگ     اند و یافته      هنگام کار مؤثر گزارش نموده    
ارتباط میان کاهش کنتـرل شـخص بـر         که به   ) 2001(

کنـد    عروقـی اشـاره مـی      –های قلبـی     محیط و بیماری  
هنگامی که فـرد    که   وی براین باور بود      .سویی دارد   هم

ـ این توانایی را داشته باشد که در مورد کیفیـت ارا          ی هی
نوبـت کـاری و      خدمات به مشتری، ساعت استراحت،    

های آنابولیک   تعطیالت آخر هفته تصمیم بگیرد، واکنش     
تواند در برابـر شـرایط        و می  یابد  میدر بدن او افزایش     
 .     کندپرتنش ایستادگی

در این پژوهش سن افراد مورد بررسـی بـا شـدت            
فشار شغلی و تغییرات فشار خون سیستولی رابطه نشان         

سـن  نیز  ) 1996(فاینستون  و ولف و    ) 1375(رای  . داد
 . اند  فشار خون دانستهی کننده یکی از عوامل تعیین را

گونه که بیان شد بین شدت فشار شغلی افـراد            همان
داری دیده شد، به ایـن         معنی ی  ا رابطه هل آنه أو وضع ت  

هل بیشتر از افراد مطلقه میزان فشـار        أترتیب که افراد مت   
هـل بـا ایجـاد مسـئولیت در         أت. شغلی را ابراز داشـتند    

هـای میـان فـردی و         زندگی، افزایش تعامالت و ارتباط    
 ی عامل فراسازمانی نیرومند   ، اقتصادی  و مشکالت مالی 

 .)1373کوپر،  ( شده است    ایجاد فشار شغلی شناخته    در
هـل و تفـاوت     أداری بـین ت      معنـی  ی  این بررسی رابطه  

در ایـن   .  سوم افراد نشان داد    –فشارخون سیستولی اول  
در زنــان متأهــل ) 1995(راســتا بالمنتــال و همکــاران 

تغییرات فشار خون سیستولی را باالتر از مجردها نشـان        
س جـن حاضر،  طور که بیان شد در بررسی        همان .دادند

 ارتباطی   افراد با شدت فشار شغلی و تغییرات فشارخون       
های گزارش شده     ی پژوهش با یافته     این یافته  .نشان نداد 
ارتبـاط  کـه   ) 2001(همکـاران   تسوتسومی و   از سوی   

سو   ند هم داری میان این دو متغیر در زنان نشان داد          معنی
که سـطح فشـار شـغلی مـردان مـورد             درحالی ،نیست

یوع پرفشاری خـون همبسـتگی نشـان        بررسی آنان با ش   
هـای   این تفـاوت شـاید ریشـه در تفـاوت         . داده است 

های مـورد بررسـی      فرهنگی، نژادی و فیزیکی در گروه     
 1 .این پژوهش داشته باشد

بخش محل کار افراد در این بررسی نیـز بـا فشـار             
چنین الگوهای    هم. دار نشان داد     معنی ی  شغلی آنها رابطه  

ر کـردن در بخـش اورژانـس را         خطی عمومی تأثیر کا   
های سیستولی    ها بر تفاوت فشارخون     بیش از سایر بخش   

دلیـل    این یافته را شاید بتـوان بـه       . اول و دوم نشان داد    
ــودن    ــاس ب ــس و حس ــودن بخــش اورژان ــاس ب حس

 های گرفته شـده در کمتـرین زمـان ممکـن در             تصمیم
تنش و نگرانـی فـراوان در       دانست که   ها   گونه بخش  این

 سو با بررسی     این بررسی نیز هم    .آورد  ن پدید می  کارکنا
های کـاری را بـا فشـار          ارتباط ساعت ) 1376(سلیمی  

 .دار نشان داد شغلی و پرفشاری خون معنی
طور کلی این بررسی نشان داد که فشـار شـغلی             به

مختلـف  در مراحـل    باال بر تفاوت فشارخون سیستولی      
کـارکردن   دارد و داری    پرستاران اثر معنـی   نوبت کاری   

_______________________________________ 
1- Landsbergis  2- Warren  
3- Pickering 



 متأهل بودن در این زمینه بـیش از          و در بخش اورژانس  
 .مؤثر استسایر متغیرها 

با توجه به اثرات زیانبار بدنی، روانـی و اقتصـادی           
فشار شغلی بر فرد و سازمان محل کـار او کوشـش در             

ی وظـایف     راستای کاهش فشار کاری، بررسی دوبـاره      
قبتی در مراکز   های درمانی و مرا    پرستاران، بازبینی برنامه  

های کـاری و افـزایش        ریزی بهتر ساعت   برنامه درمانی،
چنـین   شمار کارکنان پرستاری در مراکز درمـانی، هـم        

ای بدنی، و    ی دوره   کننده مانند معاینه   گیری  اقدامات پیش 
ای برای این کارکنان سودمند خواهد       مشاوره های برنامه
 . بود

ژیـم  ر، اثرگذاری   های پژوهش حاضر    از محدودیت 
هـای مـزمن یـا پرفشـاری        غذایی، وجود برخی بیماری   

ــاوت  ــده و تف ــخیص داده نش ــون تش ــردی  خ ــای ف ه
بود که  دست آمده    ههای پژوهش بر اطالعات ب      آزمودنی

 . ندبوداز کنترل پژوهشگر خارج 
شـود    هـا پیشـنهاد مـی       با توجه به این محـدودیت     

هایی برای بررسی شدت فشار شغلی پرستاران         پژوهش
 کاری مختلف، بررسی تأثیر شدت فشار       های  در نوبت 

 شـغلی بــر فشــار خـون زمــان غیرکــاری پرســتاران،   
ی فشار خون هنگام نوبت کاری و فشـار           برای مقایسه 

 خــون زمــان غیرکــاری پرســتاران و ارتبــاط آن     
ــا انجــام همــین    ــا و ی ــا شــدت فشــار شــغلی آنه  ب

 صورت   ی آماری بزرگتر و متفاوت      پژوهش در جامعه  
 .گیرد
 
 پاسگزاريس

ی کارکنان محتـرم      دانند از همه    پژوهشگران الزم می  
از چنین    پرستاری که در این پژوهش شرکت کردند، هم       

هـای    مدیران محترم پرستاری و غیر پرستاری بیمارستان      
مورد بررسی که با همکاری خود امکان انجام پـژوهش          

 .را فراهم نمودند سپاسگزاری و قدردانی نمایند
 

 11/8/1382: پذیرش مقاله ؛ 17/6/1382: هدریافت مقال

 منابع
ــارخون،). 1375(رای، علیرضــا  ــدمیولوژی فش  ســمینار علمــی اپی

 .فشارخون، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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