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مقاله پژوهشی

لکنندگی
ارتباط استرسزاهای شغلی و خستگی در پرستاران :نقش تعدی 
حمایت سازمانی

1دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران؛ 2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
تاریخ پذیرش96/5/23 :

تاریخ دریافت95/12/8 :

چکیده:
زمينه و هدف :مطالعات گذشته ارتباط مثبتی بين استرسزاهای شغلی و خستگی را نشان دادهاند .هدف پژوهش
حاضر بررسی ارتباط استرسزاهای شغلی و خستگی با تأکيد بر نقش تعدیلکننده حمایت سازمانی در پرستاران بود.
روش بررسی :پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفی از نوع همبستگی میباشد که در سال  1395انجام شد.
شرکتکنندگان این پژوهش شامل  125نفر از پرستاران بيمارستانهای شهر خرم آباد بودند که با روش نمونهگيری
تصادفی انتخاب گردیدند .ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه استرس پرستاری ،پرسشنامه حمایت سازمانی و
پرسشنامه خستگی بود .دادهها حاصل از اجرای پرسشنامهها با استفاده از رگرسيون گام به گام بهمنظور بررسی
نقش پيشبينی کننده استرسزاهای شغلی در پيشبينی خستگی و تحليل رگرسيون سلسله مراتبی تعدیلی بهمنظور
بررسی توان تعدیلی متغير حمایت سازمانی تحليل شدند.
یافتهها :یافته های حاصل از رگرسيون گام به گام نشان داد که از بين استرسزاهای شغلی تنها مولفههای مرگ و
مردن ( )β=0/38 ،P<0/006و ارتباط با بيماران و خانواده آنها ( )β=0/24 ،P<0/001قادر به پيشبينی خستگی در
پرستاران هستند و همچنين یافتههای تحليل رگرسيون تعدیلی ،نقش تعدیلگر حمایت سازمانی (،P<0/001
 )β=0/29را در این روابط مورد تأیيد قرار داد.
نتيجهگيری :این مطالعه آشکار نمود که سطوح باالتر حمایت سازمانی با سطوح پایينتر خستگی و سطوح
پایينتر حمایت سازمانی با با سطوح باالتر خستگی رابطه دارد .بنابراین ،حمایت سازمانی نقش مهمی در رابطه
استرسزاهای شغلی و خستگی پرستاران دارد.
واژههای کليدی :استرسزاهای شغلی ،حمایت سازمانی ،خستگی ،پرستاران.

مقدمه:
یکی از اشکال خستگی عمومی ،ذهنی ،فیزیکی ،کاهش

تغییر عادتها و روش معمول زندگی در

فعالیت و انگیزه نمایان شود (.)2

بسیاری از موارد شرایط عادی زندگی را تغییر داده است
و منجر به شکلگیری مشکالت آشکار و نهان در

از طرفی ،قسمتهای مختلف بهداشت و درمان

حوزههای فراوان از سالمت فردی ،زندگی خانوادگی،

به دلیل ارتباط مستقیم با بهداشت و سالمتی انسانها،

انجام وظایف شغلی و روابط اجتماعی شده است .یکی

یکی از مهمترین حوزههای پیشرفت و توسعهی پایدار

از عالیم که بیشتر افراد آن را تجربه میکنند احساس

هر کشوری به شمار میرود و خستگی در این بخش

ضعف ،کمبود انرژی و فرسودگی است که از آن

موضوعی است که مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار

بهعنوان خستگی یاد میکنند ( .)1پژوهشگران ،معتقدند

گرفته است ( .)3براساس نتایج بهدست آمده از

که آثار خستگی بر حسب علت ایجاد آن ،میتواند به

پژوهشهای پیشین ،انتظار میرود که افزایش سطح

*

نویسنده مسئول :خرم آباد -دانشگاه لرستان -تلفنE-mail: abbasi.mohammad@hotmail.com ،09177769749 :
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محمد عباسی ،*1مرضیه عربان ،2کبری عالیپور

1

محمد عباسی و همکاران

ارتباط استرسزاهای شغلی و خستگی در پرستاران

رخ دادن خطاهای بیشتری همراه باشد ( .)4مطالعات

عوامل سازمانی و مدیریتی نیز در استرس مرتبط با کار

علتهای گوناگونی را جهت پدید آمدن این عارضه در

پرستاران اثرگذار میباشند .مدیران با اعمال برخی

بین افراد شاغل در مراکز درمانی بهخصوص پرستاران

اقدامها مثل ایجاد جو سازمانی مطلوب و حمایت از

ذکر نمودهاند که ازجمله میتوان به عواملی مانند

کارکنان میتوانند استرس شغلی را کمتر نموده و از

مواجهه با بیماریهای شدید ،حجم زیاد کار و ابهام

خستگی آنها پیشگیری کنند ( .)24بنابراین ،نکتهی

نقش ،استرس شغلی و مشخصات سازمانی نظیر

قابلتوجه این است که چگونه و ازطریق چه متغیرهایی

اختیارات و حمایتها اشاره کرد ( .)5-9یکی از

میتوان ارتباط میان استرسزاهای شغلی و خستگی را

عمدهترین دالیل ایجاد خستگی در شاغلین سالم،

تضعیف کرد .ازجمله متغیرهایی که میتواند عاملی مهم

مواجهه با استرس طوالنی مدت است (.)10

در جهت کاهش پیوند استرسزاهای شغلی و خستگی

استرس حالتی از عدم تعادل واقعی یا تصوری

باشد ،حمایت سازمانی است .حمایت سازمانی میزان

است که بین توانایی فرد برای رفع نیازها و تقاضاها در

اهمیت و ارزشی است که سازمان برای تالشهای فرد و

یک موقعیت جدید که با آن مواجه میشود بهوجود

سالمت جسمانی و روانی او قائل میشود و در شرایط

میآید ( .)12،11استرس شغلی ،استرسی است که از

استرسزا و سخت به وی کمک میکند ( .)25با افزایش

واکنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای شخصی

حمایت سازمانی نه تنها رضایت شغلی و عالقه و تعهد

شاغل بهوجود میآید ( .)13نشانههای استرسشغلی به

سازمانی باال میرود بلکه تمایل به ترک شغل و سازمان

سه گروه عمده تقسیم میشوند :الف -نشانههای

نیز کاهش مییابد (.)26

روانشناختی؛ مانند مشکالت عاطفی و شناختی ،افسردگی

تحقیقات انجام شده نشان داده است که حمایت

و اضطراب؛ ب -نشانه جسمانی؛ مانند افزایش ضربان و

سازمانی میتواند ادراک استرس شغلی را تحت تأثیر

تپش قلب ،بیماریهای قلبی ،مشکالت خواب و سردرد؛

قرار دهد ( .)28،27همچنین ،افزایش حمایت سازمانی

ج -نشانههای رفتاری؛ مانند بدرفتای در محیط کار و

میتواند منجر به کاهش احساس خستگی ناشی از شغل

غیبت از کار و اعتیاد و سوء مصرف دارو (.)14-19

گردد ( .)29دراینصورت ادراک از عوامل تهدیدکننده

پرستاران همواره تحت تأثیر استرسزاهای شغلی و

و تنشزا نیز کاهش پیدا میکند ( .)30هرچند پرستاران

پیامدهای آن هستند ( .)20بهطوریکه استرس شغلی یکی

در محیط کاری معموالً از حمایت اجتماعی کافی و

از دالیل عمده و مهم ترک این حرفه میباشد (.)21،11

ایدهآل برخوردار نیستند ( ،)31ولی حمایتهایی سازمانی

بسیاری از پژوهشها ،شغل پرستاری را در رأس مشاغل

میتواند در سازگاری فرد با استرس و خستگی ناشی از

پر استرس ،در میان مشاغل پزشکی گزارش نمودهاند.

آن نقش تسهیلکننده داشته باشد ( .)32ازطرفی،

ازسویدیگر ،در برخی از پژوهشها سطح و میزان

سازمانها نیز بایستی آگاه باشند ،پرستاران که باید به

فرسودگی شغلی در پرستاران ایران ،متوسط به باال و

حمایت بیماران بپردازند خود نیازمند حمایت هستند (.)33

حتی باالتر از میزان استاندارد جهانی گزارش شده

درنهایت باید گفت ،از آنجا که تأثیر استرس بر کارکنان

است ( .)22پرستاران به علت ارتباط مستقیم با سالمتی

بخش درمان به دلیل پیچیدگی کاری بسیار مهم

افراد ،درحالیکه زمان شروع کارشان اغلب افرادی با

است ( .)34بهمنظور روشنشدن نقش حمایت سازمانی در

انگیزهی کاری باال هستند اما معموالً پس از مواجهه با

این میان پژوهش حاضر به بررسی دو فرضیه میپردازد.

استرسهای شغلی در محیط کار احساس خستگی کرده

فرضیه اول :استرسزاهای شغلی ،خستگی پرستاران شاغل

و حتی مایلند از کار خود کنارهگیری نمایند (.)23

در بیمارستانهای شهر خرمآباد را پیشبینی میکنند.
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خستگی بهخصوص از جنبهی ذهنی با فقدان تمرکز و

افزون بر شرایط پرتنش ذاتی شغل پرستاری،

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /4زمستان 1396

فرضیه دوم :حمایت سازمانی نقش تعدیلکنندگی در

و شامل  20گویه است و براساس مقیاس لیکرت (از

رابطه استرسزاها و خستگی پرستاران دارد.

 -1بلی کامالً درست است تا  -5خیر کامالً غلط است)
امتیازدهی میشود .جمع امتیازات باالتر ،نشانگر خستگی
بیشتر فرد است .قابل ذکر است که هر یک از ابعاد،
چهار سوال دارند .تحلیل عاملی تأییدی نشان داده است

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع

سواالت هر بعد ،توصیفگر همان بعد بوده است.

همبستگی میباشد .جامعه مورد پژوهش شامل کادر

همچنین ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای

پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به

خستگی عمومی ،جسمانی و ذهنی باالتر از 0/80و برای

دانشگاه علوم پزشکی شهر خرمآباد در سال 1395

کاهش فعالیت و انگیزه باالتر از  0/65گزارش شده

میباشند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و

است (.)38

دردسترس  125نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .معیار

ج :پرسشنامه استرس پرستاری :این پرسشنامه،

ورود به پژوهش نیروی طرحی نبودن ،عدم اشتغال به

بهوسیله  Eyles and French, Lenton, Waltersساخته

شغل دفتری و داشتن سابقه ی کاری یک سال به باال

شده است .این پرسشنامه شامل  57سوال در حیطههای،

درنظر گرفته شد .برای سنجش متغیرها از سه ابزار زیر

مرگ و مردن ( 7سوال) ،تعارض با پزشکان ( 5سوال)،

استفاده شد.

عدم آمادگی هیجانی کافی ( 3سوال) ،مشکالت در

الف :پرسشنامه حمایت سازمانی :برای سنجش

رابطه با همکاران ( 6سوال) ،مشکالت در رابطه با

حمایت سازمانی ،از پرسشنامهی حمایت سازمانی

پرستاران ( 7سوال) ،حجم کار ( 9سوال) ،عدم اطمینان

Eisenberger, Huntington, Hutchinso and Sowa

استفاده شد ( .)35این پرسشنامه بدون مولفه بوده و

در مورد درمان ( 9سوال) ،بیماران و خانواده آنها

دارای دو فرم بلند و کوتاه ،به ترتیب شامل  36و 16

( 9سوال) ،تبعیض ( 3سوال) است .بهمنظور بررسی

گویهای میباشد .از پرسشنامهی  36سوالی یک نسخهی

همسانی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده

 8مادهای نیز برای سنجش این متغیر معرفی شده است

است که  0/96محاسبه گردید و از ضریب آلفای مقیاس

که در این پژوهش از نسخهی  8مادهای آن استفاده شد.

اصلی  ،0/89بیشتر است .روایی محتوایی در ایران توسط

در این پرسشنامه برای جلوگیری از سوگیری هنگام

 16نفر از استادان صاحبنظر در دانشکده پرستاری و

پاسخدهی ،تعدادی از سواالت منفی و تعدادی دیگر

مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران پس از اصالحات

بهصورت مثبت مطرح شدهاند .براساس گزارشهای

الزم مورد تأیید قرار گرفته است (.)39،33

مولفان پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرنباخ 0/86

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار

بوده است .در ایران این پرسشنامه اولین بار در سال

اسپیاساس استفاده شد .برای بررسی رابطه مستقیم

 1385توسط زکی ترجمه و ضریب پایایی آن 0/89

میان متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و جهت

گزارش شده است (.)36

بررسی نقش پیشبینی کنندهی استرسزاهای شغلی در

ب :پرسشنامه سنجش خستگی :به منظور سنجش

پیشبینی خستگی از روش رگرسیون گام به گام استفاده

خستگی ،از پرسشنامه استاندارد خستگی  Smetsو

شد .برای بررسی نقش تعدیلکنندهی حمایت سازمانی

همکاران که  5بعد خستگی شامل خستگی عمومی،

در رابطه بین استرسزاهای شغلی و خستگی نیز روش

خستگی جسمانی ،کاهش فعالیت ،کاهش انگیزه و

تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی بهکاربرده شد.

خستگی ذهنی را میسنجد ،استفاده شد ( .)37پرسشنامه

در این روش برای بررسی روابط تعاملی دو متغیر مستقل

قابلیت استفاده روی جمعیت بیماران و افراد سالم را دارد

پیوسته در پیشبینی یک متغیر وابسته ،ابتدا باید متغیر
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روش بررسی:

محمد عباسی و همکاران

ارتباط استرسزاهای شغلی و خستگی در پرستاران

مستقل اول و بعد متغیر مستقل دوم (متغیر تعدیلکننده)

گام اول ،متغیر تعدیلکننده حمایت سازمانی در گام

و درنهایت تعامل این دو (که از ضرب بردارهای آن دو

دوم و تعامل استرسزاهای شغلی و حمایت سازمانی در

ایجاد میشوند) وارد تحلیل رگرسیون شوند و اگر متغیر

گام سوم وارد تحلیل رگرسیون شدند.

تعامل ورای اثر دو متغیر مستقل ،واریانس تبیین شدهی
متغیر وابسته را بهطور معنیدار باال برد ،میتوان اظهار
داشت که متغیر تعدیلکننده ،رابطهی بین متغیر مستقل

یافتههای توصیفی شامل میانگین و انحرافمعیار

اول و متغیر وابسته را تعدیل میکند .بر این اساس در

و ماتریس ضرایب همبستگی مربوط به متغیرهای

پژوهش حاضر متغیر پیشبین استرسزاهای شغلی در

پژوهش به ترتیب در جدول شماره  1و  2آمده است.
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یافتهها:

جدول شماره  :1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش
ميانگين

متغير

تعداد

انحرافمعيار

خستگی

54/11

7/83

125

حمایت سازمانی

22/52

9/11

125

19

3/37

125

عدم آمادگی هيجانی

7/96

2/84

125

مشکالت با همکاران

15/23

4/83

125

تعارض با پزشک

13/15

4/07

125

مشکالت با پرستار

18/35

6/35

125

ارتباط با بيمار و خانواده

18/28

6/62

125

تبعيض

9/27

9/27

125

عدم اطمينان به درمان

18/50

6/68

125

حجم کار

18/50

6/32

125

مرگ و مردن

جدول شماره  :2ماتریس ضرایب همبستگی متغيرهای پژوهش
متغير

1

1

خستگی

1

ردیف

2

3

4

5

6

7

8

9

2

مرگ و مردن

**0/38

1

3

عدم آمادگی هيجانی

**0/23

*0/21

1

4

مشکالت با همکار

**0/35

**0/43

**0/34

1

5

تعارض با پزشک

**0/37

**0/51

**0/35

**0/70

1

6

مشکالت با پرستار

**0/35

**0/37

**0/26

**0/57

**0/58

1

7

بيمار و خانواده

*0/35

**0/38

**0/29

**0/58

**0/59

**0/89

1

8

عدم اطمينان به درمان

*0/34

**0/36

**0/25

**0/57

**0/60

**0/78

**0/89

1

9

حجم کار

*0/34

**0/38

**0/27

**0/59

**0/58

**0/79

**0/69

**0/79

1

10

تبعیض

*0/17

*0/18

0/16

*0/19

**0/24

**0/26

**0/27

**0/29

**0/31

11

حمایت سازمانی

**-0/42

*-0/21

**0/32

**-0/40

**0/44

**-0/48** -/42

**-0/31** -0/32

*.P<0/01 :** ،P<0/05 :
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براساس نتایج جدول شماره  2ضریب همبستگی پیرسون

وجود دارد .از سوی دیگر ،در مورد فرضیه اول استرسزاهای

محاسبه شده بین استرسزاهای شغلی و خستگی رابطهی مثبت

شغلی خستگی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر

و معنیدار است .همچنین نتایج ضرایب همبستگی بین

خرمآباد را پیشبینی میکنند ،از رگرسیون گام به گام

حمایت سازمانی و خستگی نشان داد ،رابطه منفی و معنیدار

استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  3آمده است.

ضریب بتا

آماره T

سطح معنیداری

ضریب همبستگی

ضریب تعيين

گام اول

مرگ و مردن

0/38

9/94

0/001

0/38

0/14

گام دوم

مرگ و مردن

0/29

3/30

0/001

0/44

0/20

ارتباط با بيماران و خانواده آنها

0/24

2/79

0/006

متغير

همانگونه که در جدول شماره  3مشاهده میشود درگام

 0/24میباشد .در مورد فرضیه دوم که عبارت بود از حمایت

اول ضریب بتای مرگ و مردن  0/38میباشد که در گام دوم

سازمانی نقش تعدیلکنندگی در رابطه استرسزاها و خستگی

با ورود متغیر ارتباط با بیمار و خانواده آنها مقدار ضریب بتا

پرستاران دارد ،از رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی استفاده شد

 0/29شده و ضریب بتای ارتباط با بیمار و خانواده آنها نیز

که نتایج آن در جدول شماره  4مشاهده میشود.

جدول شماره  :4نتایج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی تعدیلی برای اثرهای تعاملی استرسزاهای شغلی و حمایت
سازمانی در پيشبينی خستگی
شاخصهای آماری

R2

R

ضرایب رگرسيون

متغيرها

1

استرسزاهای شغلی

0/41

0/17

حمایت سازمانی

0/49

0/24

استرسزاهای شغلی × حمایت سازمانی

0/56

0/32

3

2

F=26/21

0/41

β

P=0/001

0/001

P

F=19/22

0/27

-0/29

β

P=0/01

0/003

0/002

P

F=19/19

-0/35

-0/25

0/29

β

P=0/001

0/001

0/001

0/001

P

نتایج جدول شماره  4نشان میدهد،

میکند .درنهایت نیز تعامل بین استرسزاها و حمایت

استرسزاهای شغلی به تنهایی  %0/17واریانس خستگی

سازمانی به معادله رگرسیون اضافه گردید ،نتایج این

را تبیین میکنند ،متغیر تعدیلکننده حمایت سازمانی با

تعامل  %0/08واریانس انحصاری افزوده معنیدار برای

اضافهشدن به معادله رگرسیون  %0/04واریانس

خستگی به همراه داشت .بنابراین باتوجه به باالرفتن

انحصاری افزوده معنیدار برای متغیر خستگی را تبیین

میزان واریانس تبیینشده متغیر خستگی در نتیجه ورود
46
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جدول شماره  :3ضرایب رگرسيون گام به گام و سطح معنیداری آنها

محمد عباسی و همکاران

ارتباط استرسزاهای شغلی و خستگی در پرستاران

متغیر تعاملی استرسزاها و حمایت سازمانی میتوان

بود که در این میان از بین مولفههای استرسزاهای شغلی

نتیجه گرفت متغیر حمایت سازمانی قادر به تعدیل رابطه

دو مولفه مرگ و مردن و ارتباط با بیمار و خانوادهی

بین استرسزاهای شغلی با خستگی است.

آنها قادر به پیشبینی خستگی بودند .در تبیین این یافته
قابل ذکر است که پرستاران چون همواره با بیماران

از آنجا که بخش بهداشت و درمان از

است .ترس از مردن باالتری داشته باشند که این منجر به

اساسیترین و حیاتیترین معیارهای توسعه یک جامعه به

خستگی جسمانی و روانی بیشتر فرد میشود .اما درمورد

شمار میرود ،بنابراین ،فراهمآوردن شرایطی برای به

نقش پیشبینی کنندگی ارتباط با بیمار و خانوادهی

حداکثر رساندن عملکرد افراد مشغول در این بخش

آنها ،این نکته بیشتر اهمیت دارد که معموالً همراهان

ضروری است .بر همین مبنا مطالعه حاضر روابط بین

بیماران و خانواده آنها اطمینان الزم به خدمات کادر

استرسزاهای شغلی و خستگی با تأکید بر نقش

درمان نداشته و با دخالت در کار کادردرمان ،توان و

تعدیلکنندگی حمایت سازمانی را مورد بررسی قرار

انرژی زیادی را از آنها میگیرند که این منجر به

داد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین استرسزاهای

خستگی جسمانی و روانی پرستاران میشود.

شغلی و خستگی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد،

در قسمت دیگری از نتایج پژوهش و در ارتباط

بهاینصورتکه هرچه میزان درک استرسهای ناشی از

با فرضیه دوم مبنی بر نقش تعدیلی حمایت سازمانی در

شغل در افراد بیشتر باشد و فرد در محیط شغلی خود با

کاهش تأثیر استرسزاهای شغلی بر خستگی نتایج

استرس بیشتری مواجهه شود ،به مرور زمان احساس

حاکی از آن بود که هرچه میزان حمایت سازمانی بیشتر

خستگی بیشتری خواهد کرد .این یافتهها با نتایج

باشد ،میزان خستگی کمتر میشود .از آنجا که پرستاران

محققین که در پژوهش خود گزارش کردند که بین

با منابع مختلف عوامل استرسزا مواجهه هستند ،بر همین

استرس شغلی و سالمت جسمی و روانی ازجمله سردرد،

مبنا حمایتهای همکاران و منابع حمایتی میتواند در

خستگی و بیخواب در پرستاران رابطه وجود دارد،

کاهش استرسزاهای مذکور موثر باشد و از بروز

همسو است ( .)40-43شاکرینیا و محمدپور در

احساس خستگی نیز جلوگیری نماید (.)46

پژوهشی نشان داد که استرس شغلی ارتباط معنیداری با

این نتایج همسو با نتایج تحقیقات پژوهشگران

فرسودگی شغلی بهعنوان یکی از مهمترین دالیل

گذشته ازجمله گلپرور و سلیمانی و همکاران است که

خستگی در پرستاران دارد ( .)9در تبیین این یافته باید

در پژوهشی ضمن تأیید نقش رهبری اخالقیمدار و

گفت ،بر طبق مطالعات گذشته شرایط استرسزای

مبتنی بر حمایت بر استرس شغلی بیان کردند با تقویت

محیط کار میتواند بر سالمت روحی و روانی پرستاران

رهبری اخالقی ،استرس شغلی بهطورمستقیم و غیرمستقیم

تأثیر منفی گذاشته و آنها را با احساس خستگی مواجه

کاهش مییابد ( .)48،47بهعالوه ،نتایج پژوهشهای

سازد ( .)44چرا که پرستاران در شرایط کاری خود با

متعددی نشان داده است ،افزایش حمایت سازمانی

افرادی مواجهه هستند که زندگی آنها مملو از شرایط

موجب افزایش تعلق افراد به سازمان و رضایت آنان از

ناگوار است و این محیط شغلی باعث ایجاد استرس

شغل خود میشود (.)49-51
در تبیین این نتیجه میتوان گفت که حمایتهای

زیادی در آنها میشود و عاملی اساسی است برای

سازمانی موجب افزایش توانایی فرد در مقابله با استرس

احساس خستگی (.)45
همانطور که بیان شد اولین هدف تحقیق

شده و همچنین کارایی فرد را در سازمان باال برده و

حاضر ،شناسایی مهمترین استرسزاهای شغلی پرستاران

درنتیجه موجب کاهش خستگی میشود ( .)11در این
47
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بحث:

سروکار دارند و روزانه با مرگ مواجه میشوند ،طبیعی
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پیشامدها و پیامدهای حمایت سازمانی نشان دادند که

که در این میان عاملی مانند حمایت سازمانی می تواند

خستگی و کاهش عملکرد پیامدی از حمایت سازمانی

نقشی کاهنده داشته باشد ( .)18در پژوهش دیگری

است ( .)27همچنین  Wangو همکاران حمایت سازمانی

 Labragueو همکاران سیاستهای سازمانی مانند

را بهعنوان پیشبینی قوی از اشتیاق شغلی در بین

حمایت از افراد ،ایجاد تعامل مناسب بین آنها و

پرستاران معرفی میکنند .این یافته را میتوان در قالب

ارزشدهی به افراد را دلیلی برای افزایش عملکرد ،تعهد

نظریه مبادله اجتماعی تبیین نمود ،براساس این نظریه

و کارایی سازمانی میدانند ( Gupta .)11و همکاران نیز

حمایت سازمانی ادراک شده یکی از انواع مبادالت

نشان دادند که حمایت سازمانی میتواند پیامدهای مثبتی

اجتماعی بین کارکنان و سازمان است ،براساس هنجار

مانند رفتارهای شهروندی سازمانی و حس همکاری را

مبادله متقابل ،کارکنان ملزم به پاسخگویی به حمایتی

بین افراد ایجاد کند (.)26

میشوند که سازمان از آنها بهعمل میآورد.
بهاینصورت که زمانی که کارکنان درمییابند که

نتیجهگیری:

سازمان به الزامات خود در ارتباط با حقوق کارکنان در

با توجه به اینکه نتایج پژوهش مبنی بر ارتباط

سازمان پایبند است آنان نیز به وظایف خود نسبت به

مثبت بین استرسزاهای شغلی و خستگی و نقش کاهنده

سازمان معتهد میشوند .همچنین مطابق با این نظریه

حمایت سازمانی در این رابطه بود ،پیشنهاد میشود که

زمانی که کارکنان درمییابند از نظر سازمان ارزشمند

بیمارستانها شرایط حمایتی بیشتری برای پرستاران

هستند و از لحاظ عاطفی و هیجانی و همچنین دستیابی به

فراهم نمایند ،همچنین راههای مقابله با استرسزاها به

منابع مورد نیازشان مورد حمایتاند ،احتمال بیشتری

پرستاران شاغل در بیمارستان ارائه شود تا با بهرهگیری از

وجود دارد که نسبت به شغل خود متعهد باشند و در

این آموزشها آگاهی پرستاران در جهت ارتقای

انجام وظایف شغلی احساس خشنودی و رضایت

سالمتی خود افزایش یابد .نکته دیگر ،نحوهی تعامل و

بیشتری کنند و کمتر به انجام وظایف شغلی بهعنوان

ارتباط بیماران و خانواده آنها با کادر درمان و پرستاران

عاملی که باعث تحلیل رفتگی قوای روانی و جسمیشان

است که مطابق یافتههای پژوهش استرس زیادی را برای

میشوند بنگرند.

پرستاران فراهم میکند .لذا ،فرهنگسازی در این مورد

از سوی دیگر ،انسانها هرگاه با استرس مواجه

امری مهم به نظر میرسد .افزون بر این ،با توجه به نقش

میشوند ،در پی آن هستند به منابعی دسترسی داشته

مثبت و مناسب حمایتهای سازمانی در رابطه بین تنش

باشتند که از آنها حمایت کند ،حال اگر سازمان چنین

شغلی و خستگی ناشی از آن به مدیران مراکز درمانی

زمینهای را فراهم نماید طبیعی است که نتیجه آن

توصیه می شود که با اعمال شیوههای مدیریتی مناسب

احساس رضایتمندی بیشتر و کاهش خستگی و انگیزه

از ادراک تجارب استرسزا بکاهند و زمینه را برای

کاری است ( .)11در همین راستا ،تحقیقات انجامشده

ایجاد رضایت بیشتر از شرایط شغلی فراهم کنند .در

نشان داده است که حمایت سازمانی میتواند برداشت و

پایان ،الزم به ذکر است ،از محدودیتهای این

احساس فرد در مورد استرسزاهای شغلی را تحت تأثیر

پژوهش عدم ام کان اشاره به جنس و سن سایر

قرار دهد که در این صورت احساس خستگی ناشی از

متغیرهای فردی آزمودنیها به علت ناقصبودن

شغل نیز کاهش مییابد ( .)27-29بهعالوه ،نتایج

پرسشنامه ها در این مورد بود که پیشنهاد میشود در

مطالعات  Adriaenssensو همکاران نشان داد که

پژوهش های آینده لحاظ شود.
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رابطه  Krishnnو  Maryدر مطالعهای برای بررسی

استرس شغلی میتواند منجر به کاهش عملکرد فرد شود

محمد عباسی و همکاران

ارتباط استرسزاهای شغلی و خستگی در پرستاران

:کاربرد یافتههای پژوهش در بالین
 مدیریت بیمارستانها باید به نقش برجسته خود،بنابراین

پرستاران به علت شغل ویژهای که دارند همواره

.در سالمت روانی پرستاران بیشتر توجه نمایند

استرسهای زیادی را متحمل میشوند که با توجه به
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نتایج پژوهش میتواند به خستگی بیشتر آنها منجر

:تشکر و قدردانی

 در این میان دو عامل مرگ و مردن و رابطه با بیمار.شود

در پایان محققان این پژوهش بر خود الزم

و خانواده آنها بیشترین استرس را به پرستاران وارد

میدانند از تمامی پرستاران شرکتکننده گرامی به

میکنند که باید در این زمینه بسترسازی فرهنگی الزم

خاطر سعهصدرشان در پاسخ به پرسشنامهها و همکاری

 مشاهده شد یکی از عوامل، افزون بر این.صورت گیرد

.در این پژوهش نهایت سپاسگزاری و قدردانی را نمایند

.موثر در کاهش اثر استرس حمایتهای سازمانی است
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Background and aims: Previous studies have shown a positive relationship between job Stressors
and fatigue. The aim of the current study was to investigate the relationship between job stressors
and fatigue in nurses by emphasizing on the moderating effect of organizational support.
Methods: This descriptive correlational study was conducted in 2016. Participants in the study
were 125 nurses in Khoramabad city who were selected randomly. Instruments for data collection
were Job Stress, Fatigue and Organizational Support questionnaires. A stepwise multiple linear
regression analysis was used to determine which of the job Stressors could be used to predict
Fatigue. Hierarchical linear regression analyses were used to examine the moderating role of
organizational support.
Results: The findings of the stepwise regression showed that only death and dying indexes
(β=0.38, P<0.006) and relationship to patients and their families (β=0.24, P<0.001) among the
stressors are able to predict fatigue in nurses. In addition, the results of moderation regression
analysis confirmed the role of institutional support moderator (β=0.29, P<0.001) in these
relationships.
Conclusions: This study revealed that higher levels of organizational support would be
associated with lower levels of Fatigue, and that lower levels of organizational support would be
associated with higher levels of fatigue. So, organizational support has an important role about
nurses’ job stressors and fatigue.
Keywords: Job Stressors, Organizational support, Fatigue, nurses.
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