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 کنندگیلیدر پرستاران: نقش تعد یو خستگ یشغل زاهایارتباط استرس
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 مقدمه:
معمول زندگی در  روشها و تغییر عادت

است  شرایط عادی زندگی را تغییر دادهبسیاری از موارد 

در  و نهان آشکار مشکالت گیریشکلمنجر به و 

سالمت فردی، زندگی خانوادگی،  فراوان ازهای حوزه

. یکی شده استام وظایف شغلی و روابط اجتماعی انج

احساس  کنندبیشتر افراد آن را تجربه میاز عالیم که 

ضعف، کمبود انرژی و فرسودگی است که از آن 

معتقدند  پژوهشگران،(. 1) کنندیاد می عنوان خستگی به

به  تواندمیآن،  علت ایجادکه آثار خستگی بر حسب 

ذهنی، فیزیکی، کاهش  عمومی،خستگی یکی از اشکال 

 .(2) فعالیت و انگیزه نمایان شود

درمان  بهداشت و های مختلفقسمت از طرفی،

ها، انسان سالمتیبهداشت و به دلیل ارتباط مستقیم با 

ی پایدار توسعهپیشرفت و های ترین حوزهیکی از مهم

در این بخش  و خستگی رودی به شمار میهر کشور

ه پژوهشگران زیادی قرار موضوعی است که مورد توج

دست آمده از  (. براساس نتایج به3) گرفته است

رود که افزایش سطح پیشین، انتظار می های پژوهش

 چکیده:
هدف پژوهش اند. زاهای شغلی و خستگی را نشان دادهمطالعات گذشته ارتباط مثبتی بين استرس :زمينه و هدف

 بود. کننده حمایت سازمانی در پرستارانقش تعدیلکيد بر نأزاهای شغلی و خستگی با تحاضر بررسی ارتباط استرس
 .انجام شد 1395که در سال  باشدمی همبستگی نوع از توصيفی مطالعه یک حاضر پژوهش روش بررسی:

گيری بودند که با روش نمونه های شهر خرم آبادبيمارستاننفر از پرستاران  125کنندگان این پژوهش شامل شرکت
سازمانی و  حمایتپرسشنامه پرستاری،  ها شامل پرسشنامه استرسآوری داده. ابزار جمعانتخاب گردیدند تصادفی

منظور بررسی گام به هب ها با استفاده از رگرسيون گامها حاصل از اجرای پرسشنامه. دادهبودپرسشنامه خستگی 
منظور مراتبی تعدیلی به بينی خستگی و تحليل رگرسيون سلسلهپيش زاهای شغلی دربينی کننده استرسنقش پيش

 بررسی توان تعدیلی متغير حمایت سازمانی تحليل شدند.
های مرگ و زاهای شغلی تنها مولفههای حاصل از رگرسيون گام به گام نشان داد که از بين استرسیافته ها:یافته
بينی خستگی در ادر به پيشق (001/0P< ،24/0=β) هاو ارتباط با بيماران و خانواده آن (006/0P< ،38/0=β)مردن 

، >001/0P)سازمانی  گر حمایتهای تحليل رگرسيون تعدیلی، نقش تعدیلهستند و همچنين یافته پرستاران
29/0=β) یيد قرار داد.أرا در این روابط مورد ت 

 سطوح و خستگی ترپایين سطوح با حمایت سازمانی باالتر سطوح که نمود آشکار مطالعه این گيری: نتيجه
 رابطه در مهمی نقش حمایت سازمانی بنابراین،. دارد رابطه خستگی باالتر سطوح با حمایت سازمانی با ترپایين

 .دارد پرستاران خستگی زاهای شغلی واسترس
 

 ، پرستاران.سازمانی، خستگی زاهای شغلی، حمایتاسترس :کليدی یها واژه
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تمرکز و  فقدانی ذهنی با از جنبه خصوصخستگی به

(. مطالعات 4بیشتری همراه باشد ) خطاهای رخ دادن

را جهت پدید آمدن این عارضه در  گوناگونی هایعلت

پرستاران  خصوصبهمراکز درمانی  راد شاغل درافبین 

توان به عواملی مانند اند که ازجمله میدهنموذکر 

های شدید، حجم زیاد کار و ابهام مواجهه با بیماری

استرس شغلی و مشخصات سازمانی نظیر  نقش،

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

ن سالم، خستگی در شاغلی ایجاد دالیلترین  عمده

 .(10) مواجهه با استرس طوالنی مدت است

عدم تعادل واقعی یا تصوری  از حالتی استرس

در  بین توانایی فرد برای رفع نیازها و تقاضاهاکه است 

وجود  بهشود که با آن مواجه میموقعیت جدید  یک

استرسی است که از  ی،(. استرس شغل11،12آید )می

ی شخصهای ویژگیواکنش متقابل بین شرایط کار و 

شغلی به های استرس(. نشانه13آید )وجود می شاغل به

 هاینشانه -الف شوند:سه گروه عمده تقسیم می

 ی؛ مانند مشکالت عاطفی و شناختی، افسردگیشناختروان

و  افزایش ضربان ی؛ ماننداننشانه جسم -ب؛ اضطراب و

 ؛سردردو خواب  مشکالتقلبی،  هایقلب، بیماری تپش

 بدرفتای در محیط کار و های رفتاری؛ مانندشانهن -ج

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

زاهای شغلی و ثیر استرسأپرستاران همواره تحت ت

 که استرس شغلی یکیطوری به. (20)پیامدهای آن هستند 

(. 11،21باشد )ترک این حرفه می عمده و مهم دالیلاز 

س مشاغل أدر ر را پرستاریشغل ، هابسیاری از پژوهش

اند. گزارش نموده استرس، در میان مشاغل پزشکی پر

ها سطح و میزان در برخی از پژوهش دیگر، سوی از

فرسودگی شغلی در پرستاران ایران، متوسط به باال و 

 شده  گزارشحتی باالتر از میزان استاندارد جهانی 

ا سالمتی ارتباط مستقیم ب علت(. پرستاران به 22است )

افرادی با  اغلب زمان شروع کارشان که الیح در، افراد

پس از مواجهه با  اما معموالً هستندی کاری باال هانگیز

های شغلی در محیط کار احساس خستگی کرده استرس

 (.23) نمایندگیری و حتی مایلند از کار خود کناره

پرستاری،  ذاتی شغلپرتنش  شرایطبر  افزون

مرتبط با کار  استرسو مدیریتی نیز در  سازمانی عوامل

مدیران با اعمال برخی باشند. اثرگذار میپرستاران 

از  مطلوب و حمایت ایجاد جو سازمانی مثلها اقدام

 و از را کمتر نمودهشغلی  توانند استرسکارکنان می

ی نکته ،(. بنابراین24د )نپیشگیری کن هاخستگی آن

طریق چه متغیرهایی  از توجه این است که چگونه و قابل

زاهای شغلی و خستگی را میان استرس ارتباطتوان می

تواند عاملی مهم جمله متغیرهایی که می . ازکردتضعیف 

زاهای شغلی و خستگی استرسپیوند در جهت کاهش 

سازمانی میزان  حمایت است.حمایت سازمانی  ،باشد

 های فرد واست که سازمان برای تالش و ارزشی اهمیت

شود و در شرایط قائل می اوسالمت جسمانی و روانی 

با افزایش  .(25کند )زا و سخت به وی کمک میاسترس

تعهد و  رضایت شغلی و عالقهسازمانی نه تنها  حمایت

سازمان شغل و ترک  تمایل بهرود بلکه سازمانی باال می

 .(26یابد )نیز کاهش می

یت تحقیقات انجام شده نشان داده است که حما

 ثیر أتواند ادراک استرس شغلی را تحت تسازمانی می

سازمانی  افزایش حمایت ین،نهمچ .(27،28دهد ) قرار

شغل  تواند منجر به کاهش احساس خستگی ناشی ازمی

ده نصورت ادراک از عوامل تهدیدکن این . در(29) گردد

پرستاران  هرچند(. 30کند )زا نیز کاهش پیدا میو تنش

 و  از حمایت اجتماعی کافیمعموالً  در محیط کاری

 سازمانیهایی حمایت ولی(، 31)د نیستن برخوردار آلایده

و خستگی ناشی از  استرسبا  تواند در سازگاری فردمی

  طرفی، . از(32باشد ) کننده داشتهیلهآن نقش تس

پرستاران که باید به  ،دنباش آگاهبایستی  ها نیزسازمان

. (33) هستندد خود نیازمند حمایت حمایت بیماران بپردازن

ثیر استرس بر کارکنان أتنهایت باید گفت، از آنجا که  در

  مهمکاری بسیار  درمان به دلیل پیچیدگی بخش

شدن نقش حمایت سازمانی در  منظور روشنبه (.34است )

پردازد.  به بررسی دو فرضیه می حاضر پژوهشاین میان 

تگی پرستاران شاغل خس ،زاهای شغلیفرضیه اول: استرس

کنند. بینی میآباد را پیشهای شهر خرمدر بیمارستان
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کنندگی در  حمایت سازمانی نقش تعدیلفرضیه دوم: 

 زاها و خستگی پرستاران دارد.رابطه استرس

 

 روش بررسی:

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع 

باشد. جامعه مورد پژوهش شامل کادر می همبستگی

های آموزشی وابسته به ل در بیمارستانپرستاری شاغ

 1395در سال آباد خرم دانشگاه علوم پزشکی شهر

و  گیری تصادفیاز روش نمونه هباشند که با استفاد می

عنوان نمونه انتخاب شدند. معیار  نفر به 125 دسترس در

ورود به پژوهش نیروی طرحی نبودن، عدم اشتغال به 

ی یک سال به باال شغل دفتری و داشتن سابقه ی کار

برای سنجش متغیرها از سه ابزار زیر  .شد نظر گرفته در

 .استفاده شد

برای سنجش  پرسشنامه حمایت سازمانی: الف:

سازمانی حمایت ی پرسشنامه سازمانی، از حمایت
Eisenberger, Huntington, Hutchinso and Sowa 

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

 16 و 36، به ترتیب شامل هرای دو فرم بلند و کوتادا

ی سوالی یک نسخه 36ی باشد. از پرسشنامهمی ایگویه

ای نیز برای سنجش این متغیر معرفی شده است ماده 8

 .ای آن استفاده شدماده 8ی که در این پژوهش از نسخه

در این پرسشنامه برای جلوگیری از سوگیری هنگام 

ی از سواالت منفی و تعدادی دیگر دهی، تعدادپاسخ

های اند. براساس گزارشصورت مثبت مطرح شده به

 86/0آلفای کرنباخ  به روشپایایی پرسشنامه  مولفان

این پرسشنامه اولین بار در سال در ایران است. بوده 

 89/0پایایی آن  ضریبو  توسط زکی ترجمه 1385

 (.36) است گزارش شده

به منظور سنجش  :یپرسشنامه سنجش خستگ ب:

و  Smetsخستگی  خستگی، از پرسشنامه استاندارد

بعد خستگی شامل خستگی عمومی،  5که همکاران 

خستگی جسمانی، کاهش فعالیت، کاهش انگیزه و 

(. پرسشنامه 37)سنجد، استفاده شد را می خستگی ذهنی

قابلیت استفاده روی جمعیت بیماران و افراد سالم را دارد 

 اساس مقیاس لیکرت )از  برو یه است گو 20و شامل 

غلط است(  خیر کامالً -5درست است تا  بلی کامالً -1

شود. جمع امتیازات باالتر، نشانگر خستگی امتیازدهی می

یک از ابعاد، هر بیشتر فرد است. قابل ذکر است که 

 ه استییدی نشان دادأ. تحلیل عاملی تدارندسوال  چهار

است.  همان بعد بودهگر سواالت هر بعد، توصیف

برای  همچنین ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ

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

گزارش شده  65/0کاهش فعالیت و انگیزه باالتر از 

 .(38) است

 این پرسشنامه، پرستاری: پرسشنامه استرس ج:

ساخته  French, Lenton, Walters and Eylesوسیله  به

های، سوال در حیطه 57این پرسشنامه شامل . شده است

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

مشکالت در  سوال(، 3عدم آمادگی هیجانی کافی )

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

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

 ها بیماران و خانواده آن سوال(، 9)در مورد درمان 

منظور بررسی به سوال( است. 3تبعیض ) سوال(، 9)

نباخ استفاده شده ودرونی از روش آلفای کر همسانی

آلفای مقیاس  ضریب از ومحاسبه گردید  96/0که  است

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

شکده پرستاری و نظر در داننفر از استادان صاحب 16

مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران پس از اصالحات 

 (.33،39)ه است یید قرار گرفتأالزم مورد ت

 افزار ها از نرمتحلیل داده و تجزیهمنظور به

بررسی رابطه مستقیم اس استفاده شد. برای اسپیاس

جهت ضریب همبستگی پیرسون و  میان متغیرها از

شغلی در  زاهایی استرسکننده بینیبررسی نقش پیش

بینی خستگی از روش رگرسیون گام به گام استفاده پیش

حمایت سازمانی  یکنندهبررسی نقش تعدیل برای شد.

روش نیز شغلی و خستگی  زاهایدر رابطه بین استرس

شد.  برده کار بهتحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی 

و متغیر مستقل در این روش برای بررسی روابط تعاملی د

بینی یک متغیر وابسته، ابتدا باید متغیر پیوسته در پیش
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کننده( مستقل اول و بعد متغیر مستقل دوم )متغیر تعدیل

بردارهای آن دو  نهایت تعامل این دو )که از ضربو در

 اگر متغیر شوند( وارد تحلیل رگرسیون شوند وایجاد می

ی نس تبیین شدهتعامل ورای اثر دو متغیر مستقل، واریا

توان اظهار دار باال برد، مییطور معن متغیر وابسته را به

ی بین متغیر مستقل کننده، رابطهداشت که متغیر تعدیل

این اساس در  کند. براول و متغیر وابسته را تعدیل می

شغلی در  زاهایبین استرسپژوهش حاضر متغیر پیش

نی در گام سازما کننده حمایتگام اول، متغیر تعدیل

شغلی و حمایت سازمانی در  زاهایدوم و تعامل استرس

 .گام سوم وارد تحلیل رگرسیون شدند

 

 :هایافته
معیار های توصیفی شامل میانگین و انحرافیافته

و ماتریس ضرایب همبستگی مربوط به متغیرهای 

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

 

 ن و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهشميانگي :1 شمارهجدول 

 تعداد معيارانحراف ميانگين متغير

 125 83/7 11/54 خستگی

 125 11/9 52/22 سازمانی حمایت

 125 37/3 19 مرگ و مردن

 125 84/2 96/7 عدم آمادگی هيجانی

 125 83/4 23/15 مشکالت با همکاران

 125 07/4 15/13 تعارض با پزشک

 125 35/6 35/18 تارمشکالت با پرس

 125 62/6 28/18 ارتباط با بيمار و خانواده

 125 27/9 27/9 تبعيض

 125 68/6 50/18 عدم اطمينان به درمان

 125 32/6 50/18 حجم کار
 

 ماتریس ضرایب همبستگی متغيرهای پژوهش :2شماره  جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغير ردیف

          1 خستگی 1

         1 38/0** مردنمرگ و  2

        1 21/0* 23/0** عدم آمادگی هيجانی 3

       1 34/0** 43/0** 35/0** مشکالت با همکار 4

      1 70/0** 35/0** 51/0** 37/0** رض با پزشکاتع 5

     1 58/0** 57/0** 26/0** 37/0** 35/0** مشکالت با پرستار 6

    1 89/0** 59/0** 58/0** 29/0** 38/0** 35/0* بيمار و خانواده 7

   1 89/0** 78/0** 60/0** 57/0** 25/0** 36/0** 34/0* عدم اطمينان به درمان 8

  1 79/0** 69/0** 79/0** 58/0** 59/0** 27/0** 38/0** 34/0* حجم کار 9

 1 31/0** 29/0** 27/0** 26/0** 24/0** 19/0* 16/0 18/0* 17/0* تبعیض 10

 -48/0** -48/0** -/42** 44/0** -40/0** 32/0** -31/0** -32/0** -21/0* -42/0** ایت سازمانیحم 11

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

ی مثبت زاهای شغلی و خستگی رابطهمحاسبه شده بین استرس

ین همچنین نتایج ضرایب همبستگی ب است. داریو معن

دار یرابطه منفی و معن ،حمایت سازمانی و خستگی نشان داد

زاهای استرس فرضیه اولاز سوی دیگر، در مورد  وجود دارد.

 های شهر شغلی خستگی پرستاران شاغل در بیمارستان

گام  به رگرسیون گاماز  ،کنند بینی میآباد را پیشخرم

 .تآمده اس 3 شماره که نتایج آن در جدول استفاده شد

 

 ها داری آن یگام و سطح معن به ضرایب رگرسيون گام :3 شماره جدول

 متغير ضریب بتا T آماره داری یسطح معن همبستگی ضریب تعيين ضریب

 گام اول مرگ و مردن 38/0 94/9 001/0 38/0 14/0

 گام دوم مرگ و مردن 29/0 30/3 001/0 44/0 20/0

 هاآن خانواده وارتباط با بيماران  24/0 79/2 006/0

 

شود درگام مشاهده می 3 شماره گونه که در جدولهمان

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

مقدار ضریب بتا  هابا ورود متغیر ارتباط با بیمار و خانواده آن

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

 حمایت که عبارت بود از فرضیه دوممورد در  باشد.می 24/0

 خستگی و زاهااسترس رابطه در کنندگیتعدیل نقش سازمانی

استفاده شد  مراتبی تعدیلی رگرسیون سلسلهاز  ،دارد پرستاران

 شود.مشاهده می 4شماره  که نتایج آن در جدول

 

 حمایت زاهای شغلی وی تعاملی استرسمراتبی تعدیلی برای اثرها نتایج تحليل رگرسيون سلسله :4 شماره جدول

 بينی خستگیدر پيش سازمانی

 های آماریشاخص

 متغيرها

R R2  ضرایب رگرسيون 

1 2 3 

 21/26F= 41/0   β 17/0 41/0 زاهای شغلیاسترس

001/0P= 001/0   P 

 22/19F= 27/0 29/0-  β 24/0 49/0 حمایت سازمانی

01/0P= 003/0 002/0  P 

 19/19F= 35/0- 25/0- 29/0 β 32/0 56/0 سازمانی حمایت × زاهای شغلیسترسا

001/0P= 001/0 001/0 001/0 P 

 

 ، دهدنشان می 4 شماره نتایج جدول

واریانس خستگی  %17/0زاهای شغلی به تنهایی ساستر

کننده حمایت سازمانی با کنند، متغیر تعدیلرا تبیین می

واریانس  %04/0ه رگرسیون شدن به معادل اضافه

دار برای متغیر خستگی را تبیین یانحصاری افزوده معن

 زاها و حمایتنهایت نیز تعامل بین استرس کند. درمی

سازمانی به معادله رگرسیون اضافه گردید، نتایج این 

دار برای یواریانس انحصاری افزوده معن %08/0 تعامل

رفتن  وجه به باالت داشت. بنابراین با هخستگی به همرا

شده متغیر خستگی در نتیجه ورود  میزان واریانس تبیین
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توان سازمانی می زاها و حمایتمتغیر تعاملی استرس

سازمانی قادر به تعدیل رابطه  نتیجه گرفت متغیر حمایت

 .خستگی استبا شغلی  یزاهابین استرس

 

 بحث:
از آنجا که بخش بهداشت و درمان از 

ترین معیارهای توسعه یک جامعه به تیترین و حیا اساسی

آوردن شرایطی برای به  رود، بنابراین، فراهمشمار می

حداکثر رساندن عملکرد افراد مشغول در این بخش 

ضروری است. بر همین مبنا مطالعه حاضر روابط بین 

کید بر نقش أزاهای شغلی و خستگی با تاسترس

قرار  کنندگی حمایت سازمانی را مورد بررسی تعدیل

زاهای بین استرس دادنشان از پژوهش نتایج حاصل داد. 

 ،داری وجود داردیشغلی و خستگی رابطه مثبت و معن

های ناشی از که هرچه میزان درک استرس صورت این به

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

به مرور زمان احساس  ،استرس بیشتری مواجهه شود

ها با نتایج این یافته. ی خواهد کردخستگی بیشتر

که در پژوهش خود گزارش کردند که بین محققین 

جمله سردرد،  شغلی و سالمت جسمی و روانی از استرس

 ،خواب در پرستاران رابطه وجود داردخستگی و بی

در  نیا و محمدپور شاکری(. 40-43) همسو است

با  داری یپژوهشی نشان داد که استرس شغلی ارتباط معن

عنوان یکی از مهمترین دالیل  فرسودگی شغلی به

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

زای شرایط استرس مطالعات گذشتهطبق  برگفت، 

تواند بر سالمت روحی و روانی پرستاران محیط کار می

مواجه  خستگیها را با احساس ثیر منفی گذاشته و آنأت

کاری خود با  شرایطپرستاران در ه چرا ک .(44) سازد

ها مملو از شرایط افرادی مواجهه هستند که زندگی آن

ناگوار است و این محیط شغلی باعث ایجاد استرس 

برای  است اساسی یعاملو  شودها میآن زیادی در

 .(45احساس خستگی )

طور که بیان شد اولین هدف تحقیق  همان

ی شغلی پرستاران زاهاحاضر، شناسایی مهمترین استرس

زاهای شغلی های استرساز بین مولفهبود که در این میان 

ی مولفه مرگ و مردن و ارتباط با بیمار و خانواده دو

در تبیین این یافته  بودند.بینی خستگی ها قادر به پیشآن

قابل ذکر است که پرستاران چون همواره با بیماران 

طبیعی  ،شوندمیسروکار دارند و روزانه با مرگ مواجه 

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

مورد  شود. اما درخستگی جسمانی و روانی بیشتر فرد می

ی ارتباط با بیمار و خانوادهبینی کنندگی نقش پیش

، این نکته بیشتر اهمیت دارد که معموالً همراهان ها آن

ه خدمات کادر ها اطمینان الزم ببیماران و خانواده آن

درمان نداشته و با دخالت در کار کادردرمان، توان و 

گیرند که این منجر به ها میانرژی زیادی را از آن

 شود.خستگی جسمانی و روانی پرستاران می

در ارتباط  در قسمت دیگری از نتایج پژوهش و

با فرضیه دوم مبنی بر نقش تعدیلی حمایت سازمانی در 

نتایج اهای شغلی بر خستگی زثیر استرسأکاهش ت

بیشتر  یسازمان که هرچه میزان حمایت بودحاکی از آن 

از آنجا که پرستاران  .شودمیزان خستگی کمتر می ،باشد

، بر همین زا مواجهه هستندبا منابع مختلف عوامل استرس

تواند در های همکاران و منابع حمایتی میحمایت مبنا

از بروز  واشد زاهای مذکور موثر بکاهش استرس

 (.46)جلوگیری نماید احساس خستگی نیز 

این نتایج همسو با نتایج تحقیقات پژوهشگران 

که همکاران است  و سلیمانی وپرور جمله گل گذشته از

مدار و یید نقش رهبری اخالقیأدر پژوهشی ضمن ت

شغلی بیان کردند با تقویت  مبتنی بر حمایت بر استرس

 مستقیم مستقیم و غیر طور لی بهشغ اخالقی، استرس رهبری

های نتایج پژوهشعالوه، به .(47،48) یابدکاهش می

افزایش حمایت سازمانی  ،ه استنشان دادمتعددی 

موجب افزایش تعلق افراد به سازمان و رضایت آنان از 

 .(49-51) شودمی خود شغل

های  توان گفت که حمایت در تبیین این نتیجه می

ش توانایی فرد در مقابله با استرس سازمانی موجب افزای

شده و همچنین کارایی فرد را در سازمان باال برده و 

(. در این 11شود )درنتیجه موجب کاهش خستگی می
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ای برای بررسی در مطالعه Mary و Krishnnرابطه 

پیشامدها و پیامدهای حمایت سازمانی نشان دادند که 

ازمانی خستگی و کاهش عملکرد پیامدی از حمایت س

حمایت سازمانی و همکاران  Wang. همچنین (27) است

بینی قوی از اشتیاق شغلی در بین  عنوان پیش را به

 در قالبتوان می این یافته راکنند. پرستاران معرفی می

نظریه مبادله اجتماعی تبیین نمود، براساس این نظریه 

حمایت سازمانی ادراک شده یکی از انواع مبادالت 

اساس هنجار  بین کارکنان و سازمان است، براجتماعی 

گویی به حمایتی مبادله متقابل، کارکنان ملزم به پاسخ

آورد. عمل می به هاشوند که سازمان از آنمی

د که نیابصورت که زمانی که کارکنان درمی این به

سازمان به الزامات خود در ارتباط با حقوق کارکنان در 

خود نسبت به  وظایفز به سازمان پایبند است آنان نی

همچنین مطابق با این نظریه  .شوندسازمان معتهد می

ارزشمند یابند از نظر سازمان که کارکنان درمی زمانی

و همچنین دستیابی به  و هیجانی هستند و از لحاظ عاطفی

اند، احتمال بیشتری منابع مورد نیازشان مورد حمایت

باشند و در متعهد  خود وجود دارد که نسبت به شغل

انجام وظایف شغلی احساس خشنودی و رضایت 

عنوان  کمتر به انجام وظایف شغلی به بیشتری کنند و

شان عاملی که باعث تحلیل رفتگی قوای روانی و جسمی

 شوند بنگرند.می

ها هرگاه با استرس مواجه از سوی دیگر، انسان

در پی آن هستند به منابعی دسترسی داشته  ،شوندمی

حال اگر سازمان چنین ، ها حمایت کندد که از آنباشتن

ای را فراهم نماید طبیعی است که نتیجه آن زمینه

احساس رضایتمندی بیشتر و کاهش خستگی و انگیزه 

شده  تحقیقات انجام(. در همین راستا، 11کاری است )

برداشت و تواند سازمانی می نشان داده است که حمایت

ثیر أشغلی را تحت ت زاهایاسترس احساس فرد در مورد

 در این صورت احساس خستگی ناشی از کهدهد  قرار

عالوه، نتایج (. به27-29یابد )کاهش می نیز شغل

نشان داد که  و همکاران Adriaenssensمطالعات 

تواند منجر به کاهش عملکرد فرد شود استرس شغلی می

که در این میان عاملی مانند حمایت سازمانی می تواند 

. در پژوهش دیگری (18) قشی کاهنده داشته باشدن

Labrague های سازمانی مانند سیاست و همکاران

ها و حمایت از افراد، ایجاد تعامل مناسب بین آن

دهی به افراد را دلیلی برای افزایش عملکرد، تعهد  ارزش

نیز و همکاران  Gupta. (11) دانند و کارایی سازمانی می

تواند پیامدهای مثبتی سازمانی مینشان دادند که حمایت 

مانند رفتارهای شهروندی سازمانی و حس همکاری را 

 .(26) بین افراد ایجاد کند

 

 گیری:نتیجه
با توجه به اینکه نتایج پژوهش مبنی بر ارتباط 

زاهای شغلی و خستگی و نقش کاهنده ثبت بین استرسم

شود که پیشنهاد می ،حمایت سازمانی در این رابطه بود

ها شرایط حمایتی بیشتری برای پرستاران بیمارستان

به  زاهااسترسهای مقابله با راهفراهم نمایند، همچنین 

گیری از پرستاران شاغل در بیمارستان ارائه شود تا با بهره

ها آگاهی پرستاران در جهت ارتقای این آموزش

ی تعامل و نکته دیگر، نحوه .افزایش یابد خودسالمتی 

ها با کادر درمان و پرستاران ارتباط بیماران و خانواده آن

های پژوهش استرس زیادی را برای است که مطابق یافته

سازی در این مورد رهنگفکند. لذا، پرستاران فراهم می

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

 بطه بین تنشهای سازمانی در رامثبت و مناسب حمایت

شغلی و خستگی ناشی از آن به مدیران مراکز درمانی 

های مدیریتی مناسب شود که با اعمال شیوهتوصیه می

زا بکاهند و زمینه را برای استرساز ادراک تجارب 

در  .کنندایجاد رضایت بیشتر از شرایط شغلی فراهم 

های این پایان، الزم به ذکر است، از محدودیت

کان اشاره به جنس و سن سایر پژوهش عدم ام

بودن  ها به علت ناقصمتغیرهای فردی آزمودنی

شود در ها در این مورد بود که پیشنهاد میپرسشنامه

 های آینده لحاظ شود.پژوهش
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 بالین: در ی پژوهشهایافته کاربرد
ای که دارند همواره پرستاران به علت شغل ویژه

که با توجه به شوند های زیادی را متحمل میاسترس

ها منجر تواند به خستگی بیشتر آننتایج پژوهش می

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

ها بیشترین استرس را به پرستاران وارد و خانواده آن

کنند که باید در این زمینه بسترسازی فرهنگی الزم  می

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

های سازمانی است. موثر در کاهش اثر استرس حمایت

ها باید به نقش برجسته خود بنابراین، مدیریت بیمارستان

 در سالمت روانی پرستاران بیشتر توجه نمایند.

 

 تشکر و قدردانی:
 الزم خود بر پژوهش این محققان پایان در

 به گرامی کنندهپرستاران شرکت از تمامی دانند می

 همکاری و هاپرسشنامه به پاسخ در صدرشانعهس خاطر

 .نمایند را قدردانی و سپاسگزاری نهایت پژوهش این در
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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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