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 5931کز آموزشی درمانی طالقانی بررسی رابهه بین افسردگی و استرس شغلی کارکنان مر
  ۳، اصل نژاد مقدمی۰جاللیحنا 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریزیی ، بیمارستان طالقانی تبریز، کارشناس ماما-۰
. ، عضو کمیته پژوهش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریزتبریزکارشناس ارشد مامایی، دبیر پژوهش بیمارستان طالقانی -۳

aslinazhadn@tbzmed.ac.ir 

افسردگی اغتشاشی در خلق است که با کاهش عالقه و لذت نسبت به فعالیتهایی که به طور طبیعی لذت بختش هستتند    :و هد  مقدمه

مشخص می گردد. یکی از زمینه هایی که توجه به بهداشت روان در آن حایز اهمیت است، شغل و حرفه می باشد. این پتژوهش بتا هتدف    
 صورت گرفت.  ۰۳۷۳ردگی و استرس شغلی کارکنان مرکز آموزشی درمانی طالقانی در سال رابطه بین افس تعیین

درمانی  -تحلیلی می باشد. جامعه مورد پژوهش را کارکنان اداری و درمانی مرکز آموزشی –این پژوهش یک مطالعه توصیفی  :کار روش

د مطالعه قرار گرفتند. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه بود. از نرم طالقانی تبریز تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری در دسترس مور

 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.   SPSSافزار 

 %۳۷افسردگی متوسط داشتند.  %۳/۳۳افسردگی خفیف،  %۶/۳۷از واحد های مورد پژوهش عدم افسردگی،  %۳۳یافته ها نشان داد  نتایج:

استرس شدید داشتند. بین ستن، تحصتیالت، ستابقه کتار و نمتره افستردگی و استترس         %۷/۳۷رس متوسط و است %۳/۷۰استرس خفیف، 
 کارکنان تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. افسردگی و استرس کارکنان زن به طور معنی داری بیشتر از کارکنان مرد بود.

ای ارائه شده تاثیر گذار است سالمتی آنها در رستیدن بته حتداکثر    با توجه به این که سالمت کارکنان در کیفیت مراقبت ه نتیجه گیری:

کارآیی امری مهم است. لذا برآورد میزان استرس شغلی کارکنان و تعدیل کاری آنان متناس  با ظرفیت چسمی و روانی می تواند نقش بته  
 حصول اهداف تحول نظام سالمت گردد.سزایی در کاهش استرس و افسردگی کارکنان و افزایش بهره وری شغلی آنان و در نتیجه 

 کارکنان مرکز آموزشی درمانی   ،استرس ،افسردگی کلمات کلیدی:
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