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 پرستاران یشغل زشیو انگ یبا استرس شغل یمیرابطه کار ت یبررس
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 مقدمه:

 یو نقش پرستار تیمسئول یاتیح یاز اجزا یکی

 میت .(1است ) یمیمراقبت و درمان، کار ت ستمیدر س

هدف  کیبا  گریکدیگروه از افراد است که با  کی

 تواند می ثرمو یمی. کار تکنند میمشترک کار 

ارائه کند.  مارانیرا به ب یمنیو ا یمطلوب های مراقبت

را به  یشتریب تیخالق و ییگرا دی، تولیسازگار چنین هم

 یشغل تیو باعث ارتقا رضا کند میافراد ارائه  تک تک

 یمیت (. کار2) شود می سرکار درپرسنل  شتریو حفظ ب

 کمبود ندهیفزا رشد با مقابله یبرا حلی راه عنوان به ثرمو

 مارانیانتظارات ب افزایش ،یآموزش های هزینه و پرسنل

است و  شده پیشنهاد طاها،خ کاهش تر مهم همه از زین و

 .(3است ) ایپو یندیفرا یسالمت رفدر ح

 یدر حرفه پرستار خصوص به یمیکار ت تیاهم

 دهیپوش یبر کس نکهیاست و هم ا تأکیدو  دیأیهم مورد ت

 گریکدیبا  بگیرند یاد میت ء. الزم است اعضاستین

هر فرد را  های مسئولیتو  ای حرفه های نقشو  کارکرده

 کار تیاهم بر اریبس ر،یاخ دهه دو یکیدر .(4) بشناسند

 وفردی  عوامل کنار درها  سازمان تیبرای موفق یمیت

شده مطالعات  باعث امر نیشده است. هم تأکید سازمانی

. مطالعات صورت ردیصورت گ نهیزم این در ادییز

 وآمادگی  پرستاران اکثراست که  آن ازگرفته حاکی 

 موجب امراین  و دارندن تیمی را الزم جهت کار تمایل

 در منابع واتالف وقت  و کاری دوباره تداخل کارها،

 های مراقبتدر  یمی(. کار ت5) گردد میزمان پاسخ 

 چکیده:
 شود میمحسوب  ها فعاليتبه  دهی سازمان راه یک یو بهداشت یسالمت های مراقبتدر  یميکار ت :زمينه و هدف

فه در مراقبت و حر یميکار ت یديتوجه به نقش کل با .سازد میفراهم  یسالمت یازهايجهت ن ای گسترده کردیکه رو
ارتباط  نييتع هدف با لعهمطا نیا لذا ؛دارد ییبه سزا تيو موانع انجام آن اهم یزشيعوامل انگ یبررس یپرستار

 در پرستاران انجام شد. یو فشار شغل یشغل زشيبا انگ یميکارت
تحت  های بيمارستاندر  شاغل پرستار 200نمونه پژوهش  همبستگی -یپژوهش مقطع نیدر ا :یبررس روش

ساده وارد پژوهش  یتصادف گيری نمونهبودند که به روش  1395 سالکرمان در  ینشگاه علوم پزشکپوشش دا
پرسشنامه  ندن،هوگل و گموئ یمي، پرسشنامه کار تیشناخت تيجمع یبخش 4با استفاده از پرسشنامه  ها دادهشدند. 

 و SPSS افزار نرماز  ها داده تحليلو تجزیه ی. براباشد می یهاکمن و اولدهام و پرسشنامه فشار شغل یشغل زشيانگ
 ...( استفاده شد.و  ANOVAمستقل و  t، رسونيپ یهمبستگ بی)ضر یآمار های آزمون

و فشار  یشغل زشيانگ ني( و بP<0001/0) شغلیو فشار  یميکار ت نياز آن است که ب یحاک ها یافته :ها افتهی
 دار معنیو  ميارتباط مستق زين یشغل زشيو انگ یمير تکا نيب نينچهم ؛وجود دارد یمنف رابطه (P<0009/0) یشغل
 (.P<0002/0)وجود دارد  یآمار

است که با توجه و  یميگرو انجام کار ت در نيکار بال تيفيارتقا و بهبود ک ها یافته اساسبر :یريگ جهينت
 .شود می ليتسه یفشار شغل جادیو کاهش عوامل ا یشغل زشيانگ شیافزا یرو ریزی برنامه

 
 .، پرستاریشغل زشي، انگی، فشار شغلیميکار ت :کليدی یها اژهو
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 ها فعالیتبه  دهی سازمان راه یک یو بهداشت یسالمت

 یازهایجهت ن ای گسترده کردیکه رو شود میمحسوب 

 .(6) سازد میفراهم  یسالمت

Marsh  وMcNay پژوهش خود انجام  جیر نتاد

در  یمیتحت مطالعه خود را به شکل ت مارانیمراقبت از ب

 (.7کرده است ) انیب ثرمو یتیو مرتال یتیدیکاهش مورب

 تیفیو ک یشغل تیرضا جادیعوامل مرتبط با ا ازجمله

 را یشغل انگیزش (.8است ) یشغل زشیانگ ها مراقبت

شخص که  درون در روانی فشار کی صورت به

 وتالش  سطح ،سازمان در شخص رفتاربه  دهی جهت

( 9) کند می مشخص رامقابل موانع  در او دارییپا سطح

 برانگیزی چالشمحققان کار  یراب یشغل زشیانگ بررسی

افراد در انجام  شتریسبب تالش ب شتریب انگیزش است.

 نیبنابرا ؛(10) شود میبه اهداف  یابیو دست تیفعال

 نهیبه عملکرد به یغلش زشیبر انگ ثرموشناخت عوامل 

 .(11) شود میپرستاران منجر  ینیو بال یفرد

Lambrou  انیدر پژوهش خود بهمکاران و 

دانست که  یندیفرا توان میرا  یشغل زشی: انگکند می

به  یابیتالش فرد به سمت دست تداوم وشدت، جهت 

از  یشغل زشیپس انگ .(12) کند می نییهدف را تع

باشد. پژوهش  تواند می یمیار تبر ک تأثیرگذار یرهایمتغ

Jackson و Mullarkey به نسبت  یمینشان داد که کار ت

فشار مرتبط با حرفه  یو انفراد یکار به روش سنت

از کار، پاسخ  یناش فشار (.13) نماید می جادیرا ا یکمتر

است که  یکار یافراد در مواجه با تقاضا و فشارها

مقابله و  ییشد و توانانبا ها آنو دانش  ییمتناسب با توانا

 .(14) باشندنداشته  ییاز عهده برآ

در مطالعه خود با عنوان و همکاران  زاده حسن

 وری بهرهو ارتباط آن با  یاسترس شغل زانیم یبررس

در  یمهم تأثیر یاسترس شغل کارکنان شرکت گاز

از  یکی یکار دارد. و طیدر مح وری بهرهکاهش 

در  زهیانگ جادیا را یکاهش استرس شغل یراهکارها

 .(15) داند میکارکنان 

 که دادنشان  مبنیمطالعه  ونیرگرس لیتحل جینتا

معلمان  بین در یاسترس شغل عدم و باال یشغل زشیانگ

 .(16) هاست آن یباال یشغل عملکرد ی کننده بینی پیش

از  یو عوارض ناش یکه فشار شغل دهد میآمارها نشان 

و  شود می یکار رفتن صدها روز نیبآن موجب از

 یشغل فشار از یناش علت اختالالتنفر به ها میلیونساالنه 

 (.17) کنند می یخود از حضور در محل کار خوددار

مهم  عوامل از یازمانس سالمت و یشغل محیط ،رو ازاین

 و کار محیط دراسترس  زانیم کاهش در رگذاریتأث و

به  با توجه آنکه حال(. 18) باشد می وری بهره شیافزا

انجام  یمیبه شکل ت یپرستار های فعالیتاکثر  نکهیا

کار  نیارتباط ب نییتع هدف بامطالعه حاضر  ،شود می

 پرستار انجام شد. یو فشار شغل یشغل زشیبا انگ یمیت

 

 ی:بررس روش
 یهمبستگ -یمقطع مطالعه کیحاضر  مطالعه

 یصورت گرفت. جامعه آمار 1395است که در سال 

وابسته  های بیمارستانپرستاران شاغل در  هیمطالعه کل نیا

کرمان است که در آن ارتباط  یبه دانشگاه علوم پزشک

 یشغل زشیو انگ یپرستاران با فشار شغل یمیکار ت نیب

پرستار واجد  200قرار گرفت. تعداد  بررسی مورد در

ساده صورت  یتصادف گیری نمونهبا روش  طیشرا

ها زریون، سوپروابا متر یپس از هماهنگ نیگرفت. محقق

پرستاران  نیرا ب ها پرسشنامه ها بخش سرپرستاران و

 ها آننموده و از  عیتوز فتیش 3در  کننده مشارکت

 ها پرسشنامه، لیرا تکم ها آن لیخواسته شد در صورت تما

شد. به  آوری جمع جمعی دسته صورت بهبدون نام و 

که همه  شد میخاطر داده  نانیافراد تحت مطالعه اطم

 .ماند می یمحرمانه باق شانیا های پاسخ و ها آنطالعات ا

به شرکت در  لیورود شامل تما یارهایمع

 اریسال سابقه کار بود. مع کیپژوهش، داشتن حداقل 

به شرکت بود. ابزار  لیخروج از مطالعه عدم تما

بخش  4 مشتمل بر ای پرسشنامهشامل  ها داده آوری جمع

افراد که پژوهشگر  یدبود. بخش مربوط به اطالعات فر

 زمان  مدت، سمت، تأهلو شامل سن، جنس،  ساخته بود

بود.  یکار فتیو نوع ش یاستخدام تیاشتغال، وضع

که توسط هوگل و  یمیبخش دوم پرسشنامه کار ت
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 8 از و باشد می یتمیآ 42است  شده  ساختهگموئندن 

(، سوال 4) ی(، هماهنگسوال 8ارتباطات ) اسیخرده مق

(، سوال 4(، توازن مشارکت )سوال 4) یهمکار

(، سوال 6) گیری تصمیم(، سوال 4) گذاری هدف

 شده  تشکیل( سوال 7) ی(، همبستگسوال 5تعارض )

 5 کرتیل فیط صورت بهپرسشنامه  گذاری نمرهاست. 

، «ندرتهب»، «هرگز» های گزینه یکه برا باشد می ای نقطه

، 1 ازاتیتام بیترتبه «شهیهم»و « اغلب»، «مواقع یبعض»

و  42. حداقل نمره شود مینظر گرفته در 5و  4، 3، 2

: 84تا  42 نی. نمره بباشد می 210 یمیحداکثر نمره کار ت

کار  تیفی: ک126 تا 84 نی، نمره بنییپا یمیکار ت تیفیک

 تیفیک دهنده نشان: 126متوسط و نمره باالتر از  یمیت

رسشنامه پ ییایباال است. هوگل و گموئندن پا یمیکار ت

 (.19) کردند انیب %92 از شتریرا در اکثر ابعاد ب

 زین نشاهیامرو ک یدر مطالعه کاظم زین رانیدر ا

 شده  گزارش %75باالتر از  طورکلی بهاعتبار پرسشنامه 

  یشغل زشی(. بخش سوم پرسشنامه انگ20است )

 طراحی. توسط اولدهام و هولکمن باشد می یسوال 25

  کرتیل اسیپرسشنامه مق یگذار نمرهاست.  شده 

 تا (4)نمره  ادیز (5)نمره  ادیز اریبس صورت به ای درجه  5

( 1کم )نمره  یلی( و خ2کم )نمره  (3)نمره  ای اندازه

 .باشد می 25نمره  نیو کمتر 125نمره  نیباالتر .باشد می

 نیت پائابهتر و باالتر و نمر یشغل زشینمرات باالتر انگ

 .دهد مینشان کمتر را  یشغل زشیانگ

 ییروا لحاظازو همکاران  یپورهاد پژوهش در

 دست به% 89 زیآن ن ییایو پا دیرس نیمتخصص دیأیبه ت

پرسشنامه توسط اولدهام و  نیا ییای(. نمره پا21آمد )

چهارم از  بخش است. آمده  دست به% 82 زیهولکمن ن

در مطالعه حاضر پرسشنامه  استفاده موردپرسشنامه 

( انگلستان HSE) ایمنی موسسه سالمت و یاسترس شغل

 کرتیل ای درجه  5 اسیمق با طه،یح 7با  یسوال 35دارای 

 هر در ابتدا هپرسشنام نیا گذاری نمره. برای باشد می

 ،اوقات  بعضی ،ندرت به هرگز، بیترتبه بایدعبارت 

 در ابزار این شود. گذاری نمره 5تا  1از  همواره و اغلب

 یمنیا توسط موسسه سالمت و دیالیم 1990دهه  خرااو

 وکارگران  یاسترس شغل سنجش منظور بهانگلستان 

 ازیآن شامل ن های حیطهساخته شد.  یسیانگل کارمندان

، یتیریمد تیهمکاران، حما تیحما ،تقاضا(، کنترل)

 نیا یی. اعتبار و رواباشد می رییروابط، نقش، تغ

 بررسی مورد رانیدر ا آزادو  یپرسشنامه توسط فشارک

  بیانپرسشنامه مطلوب  یی(. روا22است ) گرفته قرار

کرونباخ و  یتوسط آلفا زیاست و اعتبار پرسشنامه ن شده

 آمده دست به% 65% و 78 بیترتکردن به نیمه دوروش 

و  یاز نوع محتو ییروا نییجهت تع ها پرسشنامهاست. 

دانشکده  علمی  هیئتنفر از اعضاء  10 اریدر اخت یصور

پس از اعالم  .کرمان قرار گرفت ییماماو  یرپرستا

 ییروا ها پرسشنامهاصالحات انجام شد و  شانینظرات ا

 زین ها پرسشنامه ییاین پاییالزم را کسب نمودند. جهت تع

 جیشد که نتا عیپرسشنامه توز 20 یمقدمات ای مطالعهدر 

 و( %90) یمیپرسشنامه کار ت یکرونباخ برا یآلفا

آمد  دست به( %87) یو فشار شغل %(94) شغلی زشیانگ

جهت  ها پرسشنامهمطلوب  ییایپا دهنده نشانکه 

 .باشد میاطالعات مرتبط با پژوهش  آوری جمع

 یآمار افزار نرمبا  یپس از گردآورها  داده

SPSS  جهت  قرار گرفت. وتحلیل تجزیهمورد

 ،یفراوان عیتوز) توصیفی آمار ازها  داده وتحلیل تجزیه

 بیضر) یلیتحل آمار (اریمع انحراف و نیانگیدرصد، م

( استفاده ... و ANOVA ،مستقل t، رسونیپ یهمبستگ

 نیز داری معنی سطح و% 95 اطمینان بیشد. ضر

(05/0>Pدر ).نظر گرفته شد 

 

 :ها افتهی

 سنی نیانگیدر پژوهش با م کنندگان شرکت

. بودند %(49) متأهل و%( 80) زن       اکثرا  سال، 3/7±3/32

 یمیت کار با ها آن ارتباط و کیخصات دموگرافمش رسای

 آمده است. 1در جدول شماره 
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 در مطالعه و ارتباط آن با کار تيمی کننده شرکتاطالعات جمعيت شناختی پرستاران  :1جدول شماره 

 انحراف معيار ± ميانگين درجه آزادی نتایج آزمون و تعداد )درصد( متغير

 =41/0P 160(80) زن جنس

198=df 

3/2±118 

 115±4/3 40(20) مرد

 =7/0P 98(49) متأهل تأهل

25df= 

5/4±114 

 116±7/3 86(43) مجرد

 107±4/2 16(8) سایر

 P=41/0 137(5/68) در گردش کاری نوبت

198df= 

1/6±117 

 120±11/4 63(5/31) ثابت

 P=28/0 85(5/42) سال 1-5 سابقه کار

2df= 

2/6±110 

 107±6/2 87(5/43) سال 10-5

 101±4/4 28(14) سال 20-10

 P=7/0 15(5/7) بهيار سمت

34df= 

8/3±113 

 116±4/5 162(81) پرستار

 121±9/4 23(5/11) سرپرستار

 

ميانگين و انحراف معيار ابعاد کار  :2جدول شماره 

 مطالعه موردتيمی، فشار شغلی در پرستاران 

 ميانگين و انحراف معيار نوع متغير

 102±25 کار تيمی

 21±9/4 ارتباطات
 8/12±8/6 هماهنگی

 4/16±7/4 پشتيبانی متقابل
 6/16±4/4 همبستگی

 5/10±5 رهبری شایسته
 13±9/2 گيری تصميم

 11±7/4 اهداف مشخص
 4/88±7/7 فشار شغلی

 4/13±5/2 نقش
 8/8±2/1 ارتباطات

 14±1/1 حمایت مسئولين
 7/9±8/0 حمایت همکاران

 5/15±3/3 ترلکن
 23±3 تقاضا

 3/6±5/1 تغييرات
 

 مورددر پرستاران  یمینمره کار ت نیانگیم

نمره کار  نیشتری. بدگردی محاسبه 102±25 پژوهش

 و 21±9/4مربوط به بعد ارتباطات  بیتتربه یمیت

 طور به. بود 5/10±5 رهبرینمره مربوط به بعد  کمترین

متوسط  پژوهش مورددر پرستاران  یمیکار ت تیفکی کل

  4/88±7/7 ینمره فشار شغل نیانگیم چنینمه ؛بود

 4/67±5/9 زین یشغل زشینمره انگ نیانگمی. آمد دستبه

در  یشغل زشیسطح متوسط انگ دهنده نشان که بود

  کسبنمره  زانیم نیشتریپرستاران تحت مطالعه است. ب

 تقاضامربوط به بعد  یفشار شغل یها هیدر گو شده

 5/1±3/6 تغییرات هینمره مربوط به گو نیکمتر و 23±3

با استفاده از آزمون  نینمچه. (2 شماره جدول) .بود

 یمیکار ت نیب یآمار دار معنیارتباط معکوس و  رسونیپ

ارتباط  نینچهم ( و0001/0=P) (r=-30/0) شغلیو فشار 

 شغلی زشیو انگ یمیکار ت نیب یآمار میمثبت و مستق

(76/0=r) (02/0=Pکسب ) و یفشار شغل نی. بدیدگر 

  یآمار دار معنیو  یارتباط منف زین یشغل انگیزش

 .(3)جدول شماره ( 0009/0=P) (r=-51/0) دست آمدبه
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 ضریب همبستگی کار تيمی پرستاران با فشار شغلی و انگيزش شغلی :3جدول شماره 

 P مقدار ضریب همبستگی بين پيشمتغير  متغير مالک

 0001/0 -30/0 فشار شغلی کار تيمی

 0002/0 76/0 انگيزش شغلی کار تيمی

 0009/0 -51/0 فشار شغلی انگيزش شغلی

 

 :بحث
، یو فشار شغل یمیکار ت نیارتباط ب یبررس

 نیدار بیمعکوس و معن یوجود رابطه آمار دهنده نشان

 یمعن نی. به اباشد می یشغل فشار و پرستاران یمیکار ت

 .شود میکمتر  یفشار شغل ،یمینمره کار ت شیکه با افزا

. در ستین دهیپوش یبر کس یدر پرستار یمیکار ت تیاهم

 شده  بیانارتباط  نیا نوعی به Donciu و Dogaruمطالعه 

انجام  یمیت طور بهکارها  که زمانی گوید می یو .است

فشار  ،شود جادیا میت ءدر اعضا فینشود و ارتباطات ضع

ارتباط معکوس و  نای و یابد می شیافزا یو استرس شغل

را  یمیکار ت زین ادیز یفشار شغل یعنی باشد میدوجانبه 

 گیری تصمیمو  یمی، کار تیشغل رفشا .(23) دهد میکاهش 

. امروزه کند میرا دچار اختالل  میو ارتباط متقابل در ت

بد آن  تأثیر لیدلبه شود می یادیتوجه ز یبه فشار شغل

 افراد. یجسمان طیبر کار و شرا

که کار  کند می انیب زین Faucettو  Seago لعهمطا

 هی، بهبود سالمت و روحی، کاهش فشار شغلیمیت

. در مطالعه حاضر ارتباط (24دنبال دارد )پرستاران را به

 بیان دار معنیمعکوس و  زین یشغل زشیو انگ یفشار شغل

، یشغل زشینگبا عنوان ا ،همکاران و Liاست. مطالعه  شده 

در کارکنان  یشغل تیبر رضا ها آنرات و اث یفشار شغل

 زشیو انگ یکه فشار شغل کند می انیانجام شد، ب یبهداشت

دارند و  گریکدیبا  یارتباط معکوس آمار ییاز سو یشغل

بر  تأثیرگذاردو فاکتور مهم  عنوان به دیگراز طرف 

 اطپژوهش حاضر ارتب جی. نتا(25) باشند می یشغل تیرضا

نشان  یآمار میرا مثبت و مستق یشغل زشیو انگ یمیکار ت

و باالتر باشد  شتریب یشغل زشیهرچه انگ لیدل نیداد. به ا

 .شود میانجام  شتریب یمیکار ت

متوسط را در پرستاران  یشغل زشیانگ جینتا

در گزارش خود  و همکاران Lambrou. دهد مینشان 

 عنصر 3 یافراد تحت پژوهش و دگاهی: از دنویسند می

وجود دارد: عوامل  ای حرفه زشیانگ دجایا یبرا مهم

احترام، اعتماد )عامل همکاران  پاداش(،) حقوقیو  یمال

 های استراتژی تدوین .یتیریدو عامل م (و ارتباطات

 یزشیمشکالت انگ تواند میساختارمند  یفرد تیریمد

 (.12) دیرا حل نما

 تیتنها جنس کیدموگراف یرهایمتغ نیب از

 .(P<007/0) جود داشتو یآمار دار معنیارتباط 

نسبت به زنان  یباالتر زشیمردان نمره انگ که طوری به

مشابه مطالعه ما  جینتا و همکاران حاجلومطالعه  .داشتند

و مطالعه کشاورز افشار در اما  ؛را گزارش کرده است

 تباطار یشغل زشیبا انگ متغیرهااز  کدام هیچ همکاران،

 .(27،26) ندارد یآمار دار معنی

و کار  (P<001/0)با سن  یشغل زشیانگ نیب

وجود  یآمار دار معنیارتباط  (P<05/0باسن ) یمیت

و  یشغل زشیسن انگ شیبا افزا که طوری بهداشت. 

 یمتعدد لی. دالکرد می دایکاهش پ یمیبه کار ت لیتما

سن افراد  شیوجود داشته باشد مانند: با افزا تواند می

و تصور  کنند میدا یدر حرفه پ شتریاحساس تبحر ب

و  آیند برمی ماریب تیاز عهده فعال تنهایی به کنند می

 نهیدر زم نینهمچ .کار کنند توانند می تر سریع گونه این

 احساس کنند که  تدریج به دیشا یشغل زشیانگ

را  ها آنبرآورده کردن انتظارات  ییشان تواناشغل

 یخود را برا زهیو انگ اقیندارد و دلسرد شوند و اشت

 دست بدهند.از رکا
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ارتباط  یمیبا کار ت کیمشخصات دموگراف نیب

 Kang مطالعه جیبا نتا که وجود نداشت داری معنی یآمار

: یمیکار ت یو همکاران با عنوان عوامل اثربخش

پژوهش حاضر  جیبا نتا یو شناخت کیمشخصات دموگراف

کرد  گیری نتیجه گونه اینبتوان  دی(. شا28دارد ) خوانیمه

 کیاز مشخصات دموگراف ریغ یبه عوامل یمیت که کار

 متغیرهایافراد و  تیمانند شخص یبه عوامل ،دارد یبستگ

. چراکه افراد در هر سن، جنس و سمت و یشناخت

و متقابل و انجام و  ثرموارتباط  یبه برقرار ازین یتیموقع

 دارند. یکارها به روش گروه شبردیپ

در پرستاران تحت مطالعه باالتر  یفشار شغل نمره

مطالعه  جیبا نتا جهینت نیاست. ا شده  بیاناز حد متوسط 

Portela دور از  .(29داشت ) همخوانی زیو همکاران ن

که با جان  یحرفه پرستار تیماه لیدلکه به ستیانتظار ن

، ادیز یدارد، کمبود پرسنل و حجم کار سروکارافراد 

اغلب  نکهیو ا یواقع یمعنبه  ای حرفه تقاللنبود اس

، ی، روحیجسم طیپرستاران زن هستند که شرا

 یتضاد نقش یو گاه پذیرتر آسیبو  تر حساس یتیشخص

 حقیقت نیدال بر ا یشود همگ جادیکه ممکن است ا

با  یمیکه کار ت دهد میمطالعه حاضر نشان  جیاست. نتا

 ارتباط افراد کیدموگراف های لفهمواز  کدام هیچ

 یبرا میو ت یمیکل کار ت طور بهوجود ندارد.  یدار معنی

سبب  یژگیو نیاست. ا توجه موردپرستاران محبوب و 

فراتر  یزیچ یمیبر کار ت تأثیرگذار یرهایکه متغ شود می

و  باشد کیدموگراف مشخصاتاز عوامل مرتبط با 

 ییو اجرا مدیریتی، گذاری هدف، یزشیانگ های لفهمو

و  Martinsمطالعه  باشد. تأثیرگذاربر آن  تواند می

Shalley (30) باشد می جینتا نیا یدمو زین. 

از حد متوسط  تر پایینمتوسط و  یمیکار ت نمره

بتوان گفت که اکثر  دیپرستاران گزارش شد. شا نیدر ا

مطالعه مربوط به  نیدر ا استفاده موردپرسشنامه  های آیتم

 است که  نیبال طیاز شرا یآلدهیاست که ا یطیشرا

جمله از یبا توجه به مشکالت موجود در حرفه پرستار

، عدم استقالل در حرفه، مشکالت یانسان رویکمبود ن

 یمقطع زمان کیدر  ها دادهمطالعه  نیدر ا ،یتیریمد

مطالعه  های محدودیتاز  یکی شدند. آوری جمعکوتاه 

بود که ممکن  یگزارشحاضر استفاده از پرسشنامه خود

 ریتفس تواند میکه  باشد مل مختلفعوا تأثیرتحت  ،است

نوع  نینمچه. دیمان تیرا دچار محدود جینتا میو تعم

مطالعه کنترل و محاسبه  نیبخش محل کار پرستاران در ا

 ریمتغ کی عنوان به تواند می ریمتغ نیا ازآنجاکهنشد. 

 ،نظر گرفته شودپژوهش در یاصل متغیرهایبر  تأثیرگذار

 نیدر مطالعات خود ا ،دشو می هیبه پژوهشگران توص

 .ندیلحاظ نما زیفاکتور را ن
 

 :یریگ جهینت
سبب بهبود و  تواند می یمیکار ت نکهیتوجه به ا با

به سطح  پرستاریشود و حرفه  نیکار بال تیفیارتقا ک

 رانیاست مد ازمندین زین یو گروه یمیاز کار ت یمطلوب

ر پرستاران را مدنظر قرا زشیو انگ قیتشو دیبا یپرستار

 یو انسان یو ارتباط یتیریمد ریبا تداب زین یدهند و از طرف

 مدنظر قرار دهند. زیرا ن یفشار شغل شکاه
 

 :نیپژوهش در بال یها افتهی کاربرد
محسوب  نیبال طیمح یاتیفاکتور ح یمیت کار

 دیگزاران و پرستاران بااستی، سرانیمد نیبنابرا ؛شود می

را  یعنصر ضرور نیا تواند میکه  یعوامل تمامی  به

توجه کنند که  ،انجام آن باشد یبرا یمانع ایکند  تیتقو

 یشغل زشیبه انگ ژهیپژوهش توجه و نیا جیبا توجه به نتا

 .خواهد بود تأثیرگذار یشغلو کاهش فشار 

 

 تشکر و قدردانی:
وسیله از کلیه افرادی که در نگارش این بدین

 ردد.تشکر و قدردانی می گمقاله همکاری نمودند، 

 

 



 1396/ پاییز 3 ، شماره6 / دورهپرستاری و ماماییمجله بالینی 

88 

 بع:منا
1. Gagnon LL, Roberge GD. Dissecting the journey: Nursing student experiences with 

collaboration during the group work process. Nurse Education Today. 2012; 32(8): 945-50. 

2. Rasmussen TH, Jeppesen HJ. Teamwork and associated psychological factors: A review. 

Work and Stress. 2006; 20(2): 105-28. 

3. Ravanipour M, Yazdankhah Fard MR, Akabarian S, Bahreini M. Teamwork concept in 

nursing students’ point of view at Bushehr University of Medical Sciences, Development of 

Training Jundishapur. Journal of Medical Education Development Center. 2014; 5(3): 267-74. 

4. Brandt B, Lutfiyya MN, King JA, Chioreso C. A scoping review of interprofessional 

collaborative practice and education using the lens of the Triple Aim. Journal of Interprofessional 

Care. 2014; 28(5): 393-9. 

5. Danna D, Bernard M, Schaubhut R, Mathews P. Experiences of nurse leaders surviving Hurricane 

Katrina, New Orleans, Louisiana, USA. Nursing and Health Sciences. 2010; 12(1): 9-13. 

6. Peduzzi M, Norman IJ, Germani AC, Da Silva JA, De Souza GC. Interprofessional education: 

Training for healthcare professionals for teamwork focusing on users. Revista da Escola de 

Enfermagem da USP. 2013; 47(4): 977-83. 

7. Marsh GN, McNay RA. Team work load in an English general practice. British Medical 

Journal. 1974; 1(5903): 315-8. 

8. Crow MS, Lee C-B, Joo J-J. Organizational justice and organizational commitment among 

South Korean police officers: An investigation of job satisfaction as a mediator. Policing: An 

International Journal of Police Strategies and Management. 2012; 35(2): 402-23. 

9. Ajilchi B, Zoghi L, RabieeRoudsari S. effectiveness of schema therapy in reducing symptoms 

of trauma recurrence in wounded in actions with PTSD. Journal of Management Studies on 

Police Training. 2014; 4(14): 1-20. 

10. Coelho F, Augusto M, Lages LF. Contextual factors and the creativity of frontline 

employees: The mediating effects of role stress and intrinsic motivation. Journal of Retailing. 

2011; 87(1): 31-45. 

11. Sedaghatifard M. A SH. The relationship between job satisfaction and organizational 

commitment Islamic Azad University of Garmsar. Quarterly News in Industrial and 

Organizational Psychology. 2012; 2(6): 39-51. 

12. Lambrou P, Kontodimopoulos N, Niakas D. Motivation and job satisfaction among medical and 

nursing staff in a Cyprus public general hospital. Human Resources for Health. 2010; 8(1): 26. 

13. Jackson PR, Mullarkey S. Lean production teams and health in garment manufacture. 

Journal of Occupational Health Psychology. 2000; 5(2): 231-45. 

14. Griffiths A, Leka S, Cox PT. Protecting Workers' Health Series No. 3. Available from: 

http://www.who.int/occupational_health/publications/stress/en. 

15. Hasanzadeh H, Shirbeigi N, Olazadeh H. A survey of job stress and productivity among 

Kurdistan Gas Firm’s Staff. Iran Occupational Health. 2012; 9(2): 1-10. 

16. Mambani M, Valipoor A. Investigate the relationship between job stress and job motivation 

and job performance Mqtabtdayy Baghmalek city.The First Congress of the Development and 

Promotion of Psychology, Iran; 2015. 

17. Zwarenstein M, Goldman J, Reeves S. Interprofessional collaboration: Effects of practice‐based 

interventions on professional practice and healthcare outcomes. The Cochrane Library; 2009. 

18. Orchard CA. Persistent isolationist or collaborator? The nurse’s role in interprofessional 

collaborative practice. Journal of Nursing Management. 2010; 18(3): 248-57. 

19. Hoegl M, Gemuenden HG. Teamwork quality and the success of innovative projects: A 

theoretical concept and empirical evidence. Organization Science. 2001; 12(4): 435-49. 



 فائزه سلطانی و فخرالدین حسینی سید                                                 پرستاران یشغل زشیو انگ یبا استرس شغل یمیرابطه کار ت

89 

20. Kazemi M, Kermanshahi A. Check teamwork and improving the quality structure 

measurement tools Team interaction: Conceptual and empirical analysis. Journal of 

Management Sciences in Iran. 2012; 6(21): 19-46. 

21. Porhadi S, Kamali M, Khalesi N, Akbarfahimi M. Motivational potential of jobs in the 

Rehabilitation Center of Tehran Welfare. Journal of Health Management. 2009; 12(37): 57-64. 

22. Fesharaki M, Azad E. Reliability and validity assessment for the HSE job stress 

questionnaire. Journal of Behavioral Sciences. 2011; 4(4): 291-7. 

23. Dogaru M-M, Donciu I. The impact on workplace performance teamwork. Knowledge 

Horizons Economics. 2014; 6(4): 125-7. 

24. Seago JA, Faucett J. Job strain among registered nurses and other hospital workers. Journal 

of Nursing Administration. 1997; 27(5): 19-25. 

25. Li L, Hu H, Zhou H, He C, Fan L, Liu X, et al. Work stress, work motivation and their 

effects on job satisfaction in community health workers: A cross-sectional survey in China. 

BMJ Open. 2014; 4(6): e004897. 

26. Hajloo N, SobhiGharamaleki N, Emami F. The study of relationship between job stress, 

creativity and achievement motivation with nurses organizational commitment. Quarterly 

Journal of Psychological Studies. 2012; 8(3): 89-106. 

28. Keshavarz-Afshar H, Anisi J, Maleki M, Raeesi F. The relationship between demographic 

variables and job motivation alongside job burnout among faculty members university. 

International Journal of Behavioral Sciences. 2014; 8(2): 165-70. 

29. Kang H-R, Yang H-D, Rowley C. Factors in team effectiveness: Cognitive and demographic 

similarities of software development team members. Human Relations. 2006; 59(12): 1681-710. 

30. Portela LF, Griep RH, Landsbergis P, Rotenberg L. Self-reported hypertension and job 

strain in nursing personnel: Assessing two different formulations of the demand-control model. 

Clinical Nursing Studies. 2015; 3(2): 46-53. 

31. Martins LL, Shalley CE. Creativity in virtual work: Effects of demographic differences. 

Small Group Research. 2011; 42(5): 536-61. 

 



Journal of Clinical Nursing and Midwifery 
(J Clin Nurs Midwifery) 2017; 6(3): 82-90.                                                                          Original article 

90 

Cite this article as: Soltani SF, Hossieni F. The relationship between teamwork with job stress 

and job motivation in nurses. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2017; 6(3): 82-90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
Corresponding author: 

Kerman University of Medical Sciences, Kerman, I.R. Iran. Tel: 00989130424492,  
E-mail: sfaezeh14@yahoo.com 

The relationship between teamwork with job stress and job motivation 

in nurses 

 
Hossieni SF

1
, Soltani F

2*
 

1
Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, I.R. Iran; 

2
Kerman University of Medical 

Sciences, Kerman, I.R. Iran. 
Received: 12/Feb/2017          Accepted: 6/Jun/2017 

 
Background and aims: Teamwork is a way of organizing activities in health and health care 

that provides a broad approach to health needs. Due to the key role of teamwork for care and 

nursing profession, the study of the motivational factors and job barriers has considerable 

importance. Thus, the aim of the present study was to determine the relationship between team 

work, job motivation and job stress among nurses. 

Methods: In this cross-sectional study, 200 nurses employed in hospitals affiliated to Kerman 

University of Medical Sciences, were selected through convenience sampling. Data were 

collected by a four-part questionnaire consisted of the demographic data, Hoegl and Gemuenden 

Team Work Questionnaire, Hackman and Oldham Job Motivation Questionnaire and Job Stress 

Questionnaire (HSE). Data were analyzed using SPSS software and statistical tests including 

Pearson's correlation coefficient, Independent T-test, ANOVA. 

Results: The findings suggest that there was a statistically significant negative correlation 

between team work with job stress (P<0.0001) and between job motivation and job strain 

(P<0.02. There was a statistically significant positive correlation between team work and job 

motivation (P<0.0009). 

Conclusion: According to the findings, to improve and promote the quality of clinical practice 

depends on team work, and it is facilitated with the planning for increasing job motivation and 

reducing job stress causes. 
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