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 يشناختروان سترسيبر د يشغل تيدرک شده و رضا ياجتماع تينقش حما

 ينيپرستاران بال

 

 )DM.(4 رخواهيفرزان خ ،)Ph.D(*3 يمحمدرضا عسگر ،)Ph.D(2 يجعفر نهيسک ،)M.Sc(1روشن  يگل يصغر
 رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم -1

 رانيدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،يآموزش تيريگروه مد -2

 سمنان، سمنان، ايران يهاي پرستاري، دانشگاه علوم پزشکمرکز تحقيقات مراقبت -3

  رانيبابل، بابل، ا يموثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشک يعوامل اجتماع قاتيمرکز تحق -4

 ده يچك
مواجه  يمتعدد يزاهمواره با عوامل تنش ،يدهنده خدمات مراقبتارائه يهاگروه نيتراز مهم يکيپرستاران به عنوان  هدف:

 تينقش حما يهمراه است. هدف پژوهش حاضر بررس يبا اثرات منف مارانيب يپرستاران و هم برا يها هم براتنش نيهستد. ا
 .باشديم ينيپرستاران بال يشناختانرو سترسيبر د يشغل تيشده و رضادرک ياجتماع

 يهامارستانيپژوهش شامل تمام پرستاران شاغل در ب ي. جامعه آمارباشديم يپژوهش حاضر از نوع همبستگ ها:روشمواد و 
عنوان نمونه پژوهش  نفر به 330 ياطبقه يتصادف يريگبودند. با استفاده از روش نمونه 1397بابل در سال  يدانشگاه علوم پزشک

 ،يشناختتيکه شامل مشخصات جمع يقسمتنامه چهارها از پرسشداده يآورمعج ينفر مرد( انتخاب شدند. برا 66نفر زن و  264)
کسلر بود،  يشناختروان سترسيد اسيو مق سوتا،نهيم يشغل تيرضانامه شده، پرسشدرک  ياجتماع تيحما اسيمق

 . ديگرددهاستفا

 بي)با ضر يداريمعن يپرستاران رابطه منف يشناختروان سترسيدرک شده با د ياجتماع تينشان داد که حما جينتا ها:يافته
 ونيرگرس بي)با ضر يداريمعن يپرستاران رابطه منف يشناختروان سترسيبا د يشغل تيرضا نيچن( دارد. هم-25/0 ونيرگرس

 .باشنديپرستاران م يشناختروان سترسيد انسياز وار %10 کنندهنييتب يشغل تيدرک شده و رضا ياجتماع تي( دارد. حما-15/0
 يشناختروان سترسيسبب کاهش د يشغل تيدرک شده و رضا ياجتماع تيپژوهش نشان داد که حما جينتا گيري:نتيجه

بر لزوم  گردد،يپرستاران م ييسبب اختالل در سالمت روان و کاهش کارا يشناختروان سترسيد کهني. نظر به اشوديپرستاران م
 .گردديم ديتأک يشغل طيو بهبود شرا يو سازمان ياجتماع تيحما شيدر جهت افزا يپرستار رانيتوسط مد يبردهاراه نيتدو

  
 پرستار ،يشناختروان سترسيد ،يشغل تي، رضاياجتماع تيحماهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
کار باعث  طيدر مح يانسان يرويبه سالمت ن يتوجهيب

شود  ليافراد تبد يپرمخاطره برا يبه مکان طيمح نيا شوديم
 االتي[. در ا1دارد ] يسازمان در پ يبرا ينيسنگ يهانهيزه که

ناخالص  ديتول %10بالغ بر  يانهياز کار هز يمتحده صدمات ناش
را به خود اختصاص  تدالر اس ارديليم 75-95را که برابر  يمل
مرتبط با کار و  يهايماريب نهيبه طور مشابه هز دهد،يم

 يپوند برا ارديليم 18و  5/14 نياز آن ب يناش يهابيآس
 ،يياروپا ي[. در کشورها2است ]بوده  برنهيهز سياقتصاد انگل

 شوندياز کار م ينفر ساالنه دچار صدمات ناش ونيليم 10حدود 
 يهانهيسالمت باعث کاهش هز رتقاءا يها[. برنامه3]

 يبستر يهانهيهز ،يها از جمله کاهش مطالبات بهداشتسازمان
 شوديعمر م مهيب يهانهياز کار و هز بتيغ مارستان،يب ييو سرپا

[4.] 
 يدشوار و پرخطر، حرفه پرستار يهاحرفه نياز ا يکي

 ياز فشارها ييپرستاران سطح باال يکار طي. شراباشديم
ها با [. چرا که آن5] کنديم ليها تحمرا بر آن يو ذهن يجسم
 ماران،يبا پزشکان و ب يريباال، درگ يبار کار رينظ يليمسا

هستند  روبرو ريمتغ يکار [، و ساعت6] مارانيمواجهه با مرگ ب
است و  رييکار به سرعت در حال تغ طيشرا ي[. از طرف7]

خود  يشغل يهاصورت مداوم مهارت پرستاران مجبور هستند به
شان سازگار شوند تا حرفه يهاشرفتي[ و با پ8را توسعه دهند ]

 3/2/1399 تاريخ پذيرش:  21/6/1398تاريخ دريافت:     gmail.com5000asgari@      33654191-023 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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[. 9اداره کنند ] يحو مؤثررا به ن دهيچيپ يهاتيبتوانند موقع
 ييباال زانياست که پرستاران م شدهباعث  ليمسا نيمجموعه ا

 [، ترک شغل7از محل کار ] بتيغ ،ياز مشکالت سالمت
[. 14-12را نشان دهند ] ي[، و کاهش تعهد شغل11،10]

پرستاران را  ييجاهجاب زانيم کايانجمن استخدام آمر نيچنهم
 %40حرفه را  نيترک ا زانيو م %32 يشغل يفشارها جهيدر نت

 [.15] استگزارش کرده 
کار مورد توجه قرار  طيمح يبهداشت روان رياخ يهاسال در
نسبت قابل  دهند،ياست، چرا که گزارشات نشان م گرفته
. باشنديم يشناختروان سترسيد ياز کارمندان دارا يتوجه

کار  يرويجامعه و ن يعموم تيدر جمع يشناختروان سترسيد
و  انيکارفرماافراد،  يمتعاقب آن برا يهانهيهز شيافزا ليبه دل

[. محققان در 16] است ياساس يهاياز نگران يکيجامعه 
مسائل  ريتأث تياهم ،يگزارش سازمان بهداشت جهان

 [.6اند ]را بر سالمت افراد برجسته کرده يشناختروان
در  عيمشکل شا کي يشناختروان سترسيد کهنيا رغميعل

است به آن صورت گرفته  يتوجه کم يپرستاران است ول نيب
 سترسيو د سترسياسترس، د يهااز مواقع واژه ياري[. بس17]

 ني. ارنديگيمورد استفاده قرار م گريدهم يجابه يشناختروان
 باشنديمختص خود را دارا م فياست که هر کدام تعر يدر حال

Ridner (2004.) استرس، دينمايم فيتعر نيها را چنواژه نيا :
عامل  ايو  ازين کيبه  ياختصاصريغ يکيولوژيپاسخ ب کي

. ستيفرد مضر ن يزا است که لزوماً در همه موارد برااسترس
[. 18] باشديم زين يو روان يتحمل فشار روح ياسترس به معن
 جهيدر نت يشغل يهااسترس استرس، يشناخت هيمطابق با نظر

و در صورت تداوم  شوديم جاديکار ا طيتعامل فرد با مح
 سترسي[. د7سالمت افراد شوند ] تيمنجر به افت وضع تواننديم

 کيبه  يعاطف اي يکيولوژيب ،ياختصاصريپاسخ غ کيدر واقع 
 سترسيفرد مضر است. د ياست که برا ييزااسترس عامل اي ازين

به مفهوم  يشناختروان سترسيخطر است. د تيوضع ندهدهنشان
 عيناسازگار در مواجهه با وقا يشناختعملکرد روان يکل

 جاديباعث ا تواندياشاره دارد که م يمشخص زندگ يزااسترس
 Simães (2019) [.18در فرد شود ] يموقت اي يدائم بيآس

مشکل در حوزه  کي يشناختروان سترسيمعتقد است: د
 ينيبال يو نگران ستياست که کامالً شناخته شده ن يروانسالمت 

 يمعموالً با حالت منف ياختالل عاطف نيرا به دنبال دارد. ا
همراه است که  يسالمت روان از جمله اضطراب و افسردگ

و  يبر عملکرد اجتماع ياطور قابل مالحظه به توانديم
 [.19،17باشد ] رگذاريروزمره افراد تاث يهاتيفعال

پرستاران نه  انيدر م يشناختروان يهاسترسيبهتر د درک
 تيفيبلکه در ک ،يگروه کار نيارتقاء سالمت ا نهيتنها در زم

دو  قيتحق جي[. نتا20،5گذار است ]اثر زيارائه شده ن يهامراقبت
 يهاسترسيد وعيمطالعه که در کشور ژاپن در رابطه با ش

آن است که  انگريب رفت،پرستاران انجام گ نيدر ب يشناختروان
در سال  %8/72[ به 9] 2004در سال  %8/68 از زانيم نيا

و Suzuki  خصوص ني[. در ا21] است افتهي شيافزا 2018
 مارستانيپرستاران در ب يکار طيکه شرا کننديهمکاران اشاره م

 يدهسازمان طهيدر ح يزا است و الزم است مداخالتاسترس
 يروح يازهايکاهش ن يبرا شمجدد آن، تال يشغل و طراح

 يهاسترسيکاهش د يبرا يآموزش يهاپرستاران و برنامه
 وعي( ش2018و همکاران )  feng[.9] رديآنان انجام گ يروان

 ينيپرستاران چ نيدر ب %3/92را  يشناختروان سترسيد
 وعي( ش2019) يگريدر مطالعه د نيچن[ هم7گزارش کردند ]

 %2/82مرد  يپرستار انيانشجود نيدر ب يشناختروان سترسيد
که  يانيآنان نشان داد که آن دسته از دانشجو جيشد. نتا افتي

 يليتحص يعنوان انتخاب اول رشته انتخابرا به  يرشته پرستار
 وعيدر آنان ش يشناختروان سترسيخود انتخاب نکرده بودند، د

 وعي( ش2019و همکاران ) Ghawadra [.22] داشت يباالتر
پرستاران گزارش کردند و  يشناختروان سترسيد يرا برا 41%

 يپرستاران و سطوح باال يشغل تيعدم رضا نياشاره نمودند ب
 [.10] وجود دارد يداريارتباط معن ،ياسترس و افسردگ

Harrisson ( تفاوت معن2002و همکاران )زانيم نيرا ب يداري 
شهر  يعموم تيپرستاران و جمع نيدر ب يشناختروان سترسيد

 [.23کانادا گزارش کردند ] کبک
که به دنبال  آورديوجود مرا به  يباال الزام وعيش نيا

 ياجتماع تي. حماميدر جهت کاهش آن باش يعوامل ييشناسا
شناخته شده  سترسيمقابله با د يمنبع مهم برا کيبه عنوان 

 ياجتماع تي[. حما24] شوديفرد م ياست و باعث بهبود سالمت
 راقبت،م ،ياز محبت، همراه يبرخوردار زانيصورت م به

 ايافراد  يشده توسط فرد از سو افتياحترام، توجه و کمک در
خانواده، دوستان و افراد مهم  ياعضا رينظ گريد يهاگروه

 يابيدرک شده به ارز ياجتماع تي[. حما25] شده است فيتعر
 شودياطالق م گرانيو روابطش با د طيشناخت فرد از مح

[26.] Vander Heijden (2017 )تيحما کندياشاره م 
کننده در دسترس بودن روابط کمک قياز طر توانديم ياجتماع

شود و ممکن  فيروابط تعر نيا يچگونگ قيو از طر گرانيبا د
دادن بازخورد، اطالعات و  م،يکمک مستق لياز قب ياست موارد

 با جتماعيا حمايت[. 8را شامل شود ] يعاطف يهاتيحما
 خُلق ديجاا باعثان يگرد به بستگيو وا تعلق سحساا ديجاا

 کهينا سحسابعالوه ا شود،يم سالمتي يهارفتار دبهبوو  مثبت
 سحسااز ا ،شتدا هداخو دجوو يادارد  دجوو ييگرد دفر

 يرو ،ياجتماع تي[. شبکه حما27] ميکند يجلوگير تنهايي
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است. وجود  رگذاريتأث يشغل يهاخصوص استرساسترس به 
خصوص از جانب  به يکار طيدر مح هاتيگونه حما نيا

فرد در مقابله با  ييتوانا شيسبب افزا ،يپرستار تيريمد
 يشغل تيرضا شيو افزا طيفرد در مح ييکارا شياسترس و افزا

و  نيتريقو انعنو به جتماعيا يتحما[. 28] شوديپرستاران م
و  آميزفقيتمو ويارويير ايبر ايمقابله نيروهاي نيرومندترين

را  تمشکال تحملو  هشد شناخته زاتنش يطاشردر  ادفرا نساآ
 [.29] ميکند هيلتس

باعث کاهش  تواندياست که م يگريعامل د يشغل تيرضا
در مراکز  يشغل تيشود. موضوع رضا يروان سترسيد
 راياست، زهمواره مورد توجه پژوهشگران بوده  يمارستانيب

 نيحوزه تأم نيشاغل در ا يانسان يرويسالمت جامعه را ن
در نحوه  يعامل مهم ،يشغل تيرضا ني[. بنابرا30] کنديم

 باشديخدمات ارائه شده توسط پرستاران م تيفيک وعملکرد 
 ينديمثبت و خوشا يحالت عاطف کي يشغل تي[. رضا31]

ان ها نش[. پژوهش32است که افراد نسبت به شغل خود دارند ]
 يباالتر، از نظر توان جسم يشغل تيداده است که افراد با رضا

 هانآ يقرار دارند که موجب ماندگار يبهتر تيدر وضع يو ذهن
مطالعه نشان داد  485حاصل  زيمتاآنال کي. شوديدر آن شغل م

مربوط به سالمت  ،ياز سالمت جسم ترشيب يشغل تيکه رضا
( نشان 2010همکاران )و  Amati [. مطالعه33،14روان است ]
در طول زمان، باعث کاهش  يشغل تيرضا شيداد که افزا

و  امرزپور[. فر34] شوديپرستاران م يشناختروان سترسيد
از عوامل مؤثر  يکيرا  يشغل تيعدم رضا زي( ن2015همکاران )

 تي[. عدم رضا35] ندينمايقلمداد م يدر ترک حرفه پرستار
 تيفيو ک يروان ،يسالمت جسم توانديپرستاران م نيدر ب يشغل

 يتوسعه فرد يبرا يقرار داده و مانع ديها را مورد تهدآن يزندگ
و همکاران   Lu پژوهش جي[. نتا36ها باشد ]آن يو اجتماع

 تيو عدم حما فيضع يکار طيکه شرا دهدي( نشان م2005)
نابرابر، کمبود منابع، دستمزد کم، برنامه  يکار عيتوز ،يتيريمد
عوامل  نيتراز مهم يانسان يرويو کمبود ن ريناپذانعطاف يکار

از کار، باعث  ي[. استرس ناش37] باشديپرستارن م يتينارضا
 ريدر سا ييبه سزا يمنف راتيکارکنان و تاث يتيبروز نارضا

 شوديم يو خانوادگ ياجتماع ،ياعم از فرد يزندگ يهانهيزم
شود  يو روان يکيزيف يهايماريب سازنهيزم توانديم دهيپد نيو ا
[38.] 

و  يماريسالمت و ب امديبر پ يحرفه پرستار کهنيبه ا نظر
 رگذاريمرتبط با آن در نظام سالمت کشور تأث يهاشاخص

قرار دارد، و از  يرسانو در کانون توجه خدمات باشديم
 ياجتماع تيو حما يشغل تيرابطه رضا يمطالعات قبل ييجاآن

 اندودهنم يدرک شده را بر سالمت روان به طور جداگانه بررس

را به  ريدو متغ نيا يو تعامل کپارچهياثرات  يو مطالعات اندک
اند، در مطالعه نموده يزمان بر سالمت روان افراد بررسر همطو

 يشناختروان سترسينسبت به د يترشيشد توجه ب يحاضر سع
نقش  يلذا مطالعه حاضر با هدف بررس م،يپرستاران داشته باش

 سترسيبر د يشغل تيرضا ودرک شده  ياجتماع تيحما
 .انجام شد نيپرستاران بال يشناختروان

 
 هامواد و روش

بود  predictive با طرح يبستگهممطالعه  کيپژوهش  نيا
 يهامارستانينفر از پرستاران شاغل در ب 330 يکه بر رو

مطالعه با استفاده  نيبابل انجام شد. در ا يدانشگاه علوم پزشک
 1600 جامعه تيو جمع %5 ياز فرمول کوکران و سطح خطا

نامه پرسش و دينفر محاسبه گرد 350 ازينفر، حجم نمونه مورد ن
اسخ داد لذا ها پنفر آن 330شد که  عيتعداد افراد توز نيا نيب

ها با استفاده از روش بود. نمونه %94ها نرخ مشارکت نمونه
 .وارد مطالعه شدند ياطبقه يتصادف يريگنمونه

ورود به مطالعه شامل: دارا بودن مدرک  يارهايمع
سال  دو يو باالتر، داشتن حداقل سابقه کار يپرستار يکارشناس

به شرکت در مطالعه بود.  ليدر زمان انجام پژوهش و تما
فوت بستگان  ،يروان يماريخروج شامل: ابتال به ب يارهايمع

مشخص  ليکه به دال يدو ماه گذشته، و پرستاران يط کيدرجه 
 .ثابت مشغول بودند فتيش کي( فقط در يماري)مثالً ب
نامه شامل ها از پرسشداده يآورمطالعه، جهت جمع نيا در

سمت اول مربوط به مشخصات استفاده شد. ققسمت  4
 تي)شامل: جنس، سن، سطح تحصيالت، وضع کيدموگراف

و بخش مشغول خدمت(  ،ياستخدام تيتأهل، سابقه کار، وضع
و  Zimet درک شده ياجتماع تيحما اسيبود. قسمت دوم، مق

 هيگو 12مشتمل بر  اسيمق نيبود. ا (mspss, 1988) همکاران
از کامالً مخالفم  يانهيگزپنج کرتيل فيصورت ط و به باشديم
نمره  12-60 نياست و ب شدهيبند( درجه5( تا کامالً موافقم )1)

 د،يرا کسب نما ي. هر چه فرد نمره باالتررديگيبه آن تعلق م
ادراک شده  يماعاجت تياز حما ترشيب يبرخوردار انگريب

ادراک  انگريب 20تا  12  نيکه کسب نمره ب يطوراست. به 
 40تا 20 نياست. نمره ب نييدر حد پا ياجتماع تيحما زانيم
ادراک شده در حد  ياجتماع تيحما زانياست که م آن انگريب

 زانياست که م آن انگريب 40متوسط است و کسب نمره باالتر از 
 اسي. مقباشديم ييادراک شده در حد باال ياجتماع تيحما
منبع  ياهاسيمقريدرک شده مشتمل بر ز ياجتماع تيحما

 يعاطف تيدارم کمک و حما ازيام نمن به خانواده يخانواده )وقت
به هم  اميامورات زندگ ي(؛ منبع دوستان )وقتآورميبه دست م

کمک دوستانم حساب باز کنم( و  يرو توانميمن م زند،يريم
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وجود دارد که من  يافراد مهم )شخص خاص يتيمنبع حما
بگذارم(  انيرا با او در م ميهايو خوش هايناراحت توانميم
، 7، 6منبع خانواده، سؤاالت  11، و 8، 4، 3. سؤاالت باشديم
 يتيمنبع حما 10، و 5، 2، 1منبع دوستان و سواالت  12، و 9

ابزار  يياي( پا1988و همکاران )Zimet . ديسنجيافراد مهم را م
 نيچناند، همگزارش کرده 92/0کرونباخ  يرا با استفاده از آلفا

برخوردار  يخوب ييمحتوا ييگزارش شده است که ابزار از روا
ابزار را با روش  يياي(، پا2015) يو عاشور ي[. سور39است ]

 ي[. جهت بررس40اند ]ذکر نموده 85/0 خنباوکر يلفاآ يبضر
 يدرون يدر بستر مطالعه، همبستگ هابزار مورد استفاد ييايپا

کرونباخ به  يآلفا بيضر جيقرار گرفت. نتا يابيمجدداً مورد ارز
(؛ منبع دوستان 739/0منبع خانواده ) يهااسيمقريدر ز بيترت

( محاسبه شده 735/0از افراد مهم ) يتي( و منبع حما873/0)
 .است

( 2009) سوتانهيم يشغل تينامه رضاسوم، پرسش قسمت
پرستاران استفاده  يشغل تيرضا زانيمنظور سنجش مبود که به 

صورت و به  باشديم هيگو 19نامه مشتمل بر پرسش نيشد. ا
( تا کامالً موافقم 1از کامالً مخالفم ) يانهيگزپنج کرتيل فيط
 هنشان دهند 38تا  19 نيب ازاتيشده است. امت يبند( درجه5)
 57تا  38 نيب ازاتياست. امت فيضع يشغل تيرضا زانيم

 57 يالبا ازاتيامت متوسط و يشغل تيدهنده، رضانشان
 ين. اباشديخوب م اريبس يشغل تيرضا زانيم هدهندنشان

 عنو، 1-3 تالاؤــسپرداخت  ماـنظ عدب 6داراي  مهناسشپر
، جو 8-10 تالاسؤ شرفتي، فرصت پ4-7 تالاؤـس غلـش

، 13-16 تالاؤـس ي، سبک رهبر12و  11 تالاسؤ يسازمان
 يهااسيرمقيز. ميباشد 17-19سواالت  فيزيکي يطاشرو 

 سهيعبارتند از نظام پرداخت )در مقا يشغل تينامه رضاپرسش
است(؛  يکاف ميايحقوق و مزا کنم،ياحساس م تميبا کار و فعال

 ياحساس خشنود کارم جهينوع شغل )اکثر اوقات از مشاهده نت
به  يشغل يو ترق شرفتي)در اداره ما پ شرفتي(؛ فرصت پکنميم
 کهني)از ا ي؛ جوّ سازماندارد( يبستگ يفرد يو توانمند اقتيل

 کنند،يکارم افراد با صداقت و اعتماد متقابل کار م طيدر مح
و  تيريمد ني)ارتباط ب يدارم(؛ سبک رهبر تياحساس رضا

 طياست(؛ شرا يبه صورت مکتوب و رسم اکارکنان در اداره م
که من در آن  يطيمح يادار زاتيو تجه وني)دکوراس يکيزيف

( 1393) رانهمکاو  Jalal .باشديمناسب است( م کنميکار م
 ندآورد ستد بهرا  78/0 ياـلفآ يبرـض مهناشپرس ينا ايبر
در  بيکرونباخ توسط محقق به ترت يآلفا بيضر جي[. نتا41]
، 711/0، نوع شغل 710/0نظام پرداخت  يهااسيمقريز

 ي، سبک رهبر774/0 ي، جوّ سازمان897/0 شرفتيفرصت پ
 .به دست آمد 765/0 يکيزيف طي، و شرا801/0

کسلر  يشناختروان سترسيد اسيچهارم، مق قسمت
 توسط ا،يمتحده، کانادا، استرال االتي( بود. تاکنون در ا2003)

WHO  کشور  30و  يشناسحوزه روان يقاتيتحق يهانهيدر زم
 نيدر سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. ا گريد
 لسوا 10[ و شامل 42است ] يدهابزار خودگزارش کي اس،يمق
وقت  چياز ه يانهيگزپنج کرتيل فيکه به صورت ط باشديم
و   Fengاست. طبق مطالعه شده يبند( درجه5) شهي( تا هم1)

[. با 7محاسبه شد ] 89/0کرونباخ  يآلفا بيهمکاران ضر
وسط نامه تپرسش نيا ييايکرونباخ، پا ياستفاده از آزمون آلفا

 .ديمحاسبه گرد 834/0محقق 
اطالعات، محقق پس از اخذ کُد اخالق و  يآورجمع جهت

سمنان،  يدانشگاه علوم پزشک يپژوهش يکسب اجازه از شورا
بابل  يجهت انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشک يانامهيمعرف

پژوهش را  طياجازه ورود به مح بيترت نينمود و بد افتيدر
پژوهش و کسب  يهاطيدر مح . پس از حضورافتي

و  هامارستانيب نيو مسئول استيالزم با ر يهاينگهماه
 عيها، محقق اجازه توزعمل آمده با بخشهب يهايهماهنگ
به پرستاران  ي. محقق، جهت دسترسافتيها را نامهپرسش

صبح  يهافتيبه شرکت در مطالعه، ش طيعالقمند و واجد شرا
و پرستاران را  افتييپژوهش حضور م يهاطيو عصر در مح

 يپرستاران برا لي. در صورت تمانموديم يدعوت به همکار
و  عيها توزآن نينامه بشرکت در مطالعه، در همان زمان پرسش

 .ديگرديشده اخذ م لينامه تکمزمان مقرر، پرسش نييپس از تع
 يشد به طور تيمطالعه رعا نيالزم در ا ياخالق مالحظات

 اخالق )کُد اخالق تهيکم هيدييقق پس از کسب تأکه مح

IR.SEMUMS.REC.1397.230) خود به  يو معرف
درباره  يکاف حاتيها توضبه آن ق،يکنندگان در تحقمشارکت

 ياريروش کار، محرمانه بودن اطالعات، و اخت ق،ياهداف تحق
سپس به سؤاالت آنان پاسخ داده  داد،يبودن شرکت در مطالعه م

 قيجهت شرکت در تحق يکتب تيو در انتها از آنان رضا شد،يم
 .ديگردياخذ م

 افزارها با استفاده از نرمآماري داده ليو تحل هيتجز

SPSS19 و LISREL8.54 05/0تر از کم يداريو در سطح معن 
هاي آماري ها از روشانجام شد. در تجزيه و تحليل داده
و  يمرکز يهاشاخصتوصيفي و استنباطي استفاده شد. 

 بياضر زيها، و نداده اريو انحراف مع نيانگيشامل م يپراکندگ
بر  يساختار يروابط فرض نيچن. همديمحاسبه گرد يهمبستگ

 زرليافزار لبا استفاده از نرم ياساس مدل معادالت ساختار
 .ديگزارش گرد ييمدل نها يبرازندگ يهاشد و شاخص نييتع

 دييمنظور تأ(، به ريمس لي)تحل يمدل معادالت ساختار در
 ياجتماع تيبر نقش حما يرد آزمون فرض پژوهش )مبن اي
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پرستاران  يشناختروان سترسيبر د يشغل تيدرک شده و رضا
شده است.  استفاده يدارياستاندارد و اعداد معن بي( از ضرانيبال

در  sigهمان مفهوم  زرليافزار لدر نرم يداريمنظور از عدد معن
بودن  داريمعن يتفاوت که برا نيبا ا باشديم SPSSافزار نرم

 اي+ 96/1تر از بزرگ ديآن با يداريعدد معن ب،يضر کي
رد آزمون  اي دييتأ يباشد و در کل برا -96/1تر از کوچک

 96/1هر چقدر از  يداري. عدد معنروديپژوهش به کار م
 يتريمستقل اثر قو ريدهنده آن است که متغتر باشد نشانبزرگ

 يهمبستگ ريگاما مقاد بيوابسته دارد. منظور از ضر ريمتغ يرو
مدل  ياثرات اجزا سهي( و جهت مقاريدو متغ نياست )ب ييدوتا

 يباشد به معنا ترشيب بيضر نيو هر چه ا روديکار مبه
 نيوابسته است. اگر ا ريمستقل بر متغ ريمتغ ترشيب ياثرگذار

خوب و  60/0و  30/0 نيباشد متوسط و ب 30/0 يباال دارمق
 نييتع بيضر گريد ياست. از سو يعال اريبس 60/0 يباال

(R2حاک )وابسته است  ريشده در متغ نييتب انسياز مقدار وار ي
و با  شوديمستقل محاسبه م يرهايمتغ يخط بيکه توسط ترک

ن را ييتع بيضر گر،يدعبارت  . بهشوديآزمون م Fنسبت 
 نيداده ـ مدل در نظر گرفت. به ا ياز برازندگ يااندازه وانتيم

بر  ياز آن است که مدل آمار يحاک R2کوچک  ريمعنا که مقاد
 نييتع بيبزرگ ضر ريشود و مقاد دييتأ توانديها نمداده هيپا

 يرهايمتغ نيب يفرض يها با رابطه خطداده يگواه بر هماهنگ
 .[43] مستقل و وابسته دارد

 
 نتايج

 %80 تعداد نينفر بود که از ا 330پژوهش  يهاتعداد نمونه
 نيترشيب سانس،يمدرک ل يدارا %9/87مجرد،  %7/16زن، 

در  %1/56سال،  5-15کار  سابقه يدارا 8/57درصد 
 يقطع يرسم ياستخدام تيدر وضع %4/59جنرال و  يهابخش

 نيترشيو ب ودب 84/34±52/7ها نمونه يسن نيانگيبودند. م
 سال قرار داشتند.  31-40 نيب ي، در رده سن8/46درصد 
درک شده،  ياجتماع تيحما يرهايمتغ نيانگيم نييتع يبرا

 يهااسيمقريو ز يشناختروان سترسيو د ،يشغل تيرضا
 سيانحراف استاندارد، و ماتر ن،يانگيم يفيمربوطه از آمار توص

 1پژوهش استفاده شد که در جدول  يرهايمتغ نيب يهمبستگ
 نشان داده شده است.

 ياجتماع تيابعاد حما انيپرستاران مورد مطالعه، از م در
 کي در( 16/4±86/0بُعد منبع خانواده ) نيانگيادراک شده، م

که نمونه مورد پژوهش نقش  دهدينشان م يادرجه 5بازه 
اند، کرده يابيمنبع خانواده را باالتر از سطح متوسط ارز يتيحما

از سطح  ترنييپا( 51/3±01/1منبع دوستان ) نيانگياما م
 نيانگيم يشغل تيابعاد رضا انيشده است. از م يابيمتوسط ارز

 ي(، و سبک رهبر17/2) ي(، جوّ سازمان73/1بعد نوع شغل )
 شرفتياز سطح متوسط است اما ابعاد فرصت پ ترنيي( پا96/2)

باالتر از سطح متوسط کسب  ينيانگيم يکيزيف طيو شرا
 نياز آن است که ب يآمده حاک دست به جينتا نيچنهم. اندنموده

درک شده رابطه  يسازمان تيبا ابعاد حما يشناختروان سترسيد
 يهمبستگ بيضر نيچنوجود دارد، هم يداريمعن يمنف
با ابعاد )نظام پرداخت، نوع شغل، فرصت  يشناختروان سترسيد
 يرابطه منف ي( دارايکيزيف طيشرا ،يجوّ سازمان شرفت،يپ

 .باشديم يداريمعن
درک شده و  ياجتماع تياثر حما ييارتباط با مدل نها در

شکل  ن،يپرستاران بال يشناختروان سترسيبر د يشغل تيرضا
 شدهدرک ياجتماع تيکه حما دهدينشان م 1
 (001/0<p ،62/3-=t ،25/0-=11γو رضا )يشغل تي 
(024/0=p ،28/2-=t ،15/0-=21γ) يمنف مياثر مستق 

 بيپرستاران دارند. ضرا يشناختروان سترسيبر د يداريمعن
بودن مدل  دارياز معن يحاک زي، ن2مدل در شکل  يداريمعن

 تيشده و رضادرک ياجتماع تيحما نيچن. همباشديمذکور م
 سترسيد انسياز وار %10 گرنييپرستاران تب يشغل

 .باشنديپرستاران م يشناختروان
 ياجتماع تيحما ريآمده در متغدست به  يهاافتهياساس  بر
 89/0 يافراد مهم با بار عامل يتيشده، بُعد منبع حما درک

درک شده  ياجتماع تيحما يکنندگنييقدرت تب نيترشيب
پرستاران  تيافراد مهم در حما گريپرستاران را دارد. به عبارت د

به  يهاافتهيبر اساس  نيچن. همکننديم فايرا ا ينقش بارزتر
 يدارا شرفتيبُعد فرصت پ ،يشغل تيرضا ريآمده در متغدست 

بار  نيترنييپا يو بُعد نوع شغل دارا 83/0 يبار عامل نيترشيب
بر  دياز آن است که تأک يحاک افتهي ني. اباشنديم 43/0 يعامل

نقش را  نيترشيپرستاران ب يشغل تيدر رضا شرفتيفرصت پ
 7 هيگو يشناختروان سترسيد ريدر متغ تي. در نهاکنديم فايا

 نيترشيب ي( دارادياکه افسرده شده ديکنيشما احساس م اي)آ
که همه  ديکنيشما احساس م اي)آ 8 هيو گو 82/0 يبار عامل

 33/0 يبار عامل نيترنييپا يدر گرو تالش است( دارا زيچ
 . باشنديم
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 شناختیروان سترسیو د ی،شغل تیدرک شده، رضا یاجتماع تیحماهای : نتایج ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش در زیرمقیاس1جدول 

 میانگین 
انحراف 

 معیار
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          1 86/0 16/4 . منبع خانواده1

         1 258/0** 01/1 51/3 . منبع دوستان2

        1 455/0** 562/0** 75/0 93/3 . منبع افراد مهم3

       1 137/0* 074/0 105/0 70/0 06/2 . نظام پرداخت4

      1 319/0** 132/0* 160/0** 126/0* 82/0 73/1 . نوع شغل5

     1 270/0** 420/0** 132/0* 134/0* 088/0 91/0 13/3 . فرصت پیشرفت6

    1 376/0** 462/0** 495/0** 197/0** 251/0** 104/0 89/0 17/2 . جوّ سازمانی7

   1 249/0** 265/0** 266/0** 318/0** 137/0* 175/0** 099/0 93/0 96/2 . سبک رهبری8

  1 207/0** 200/0** 208/0** 512/0** 213/0** 103/0 086/0 108/0* 59/0 04/3 . شرایط فیزیکی9

. دیسترس 10

 شناختیروان
84/2 00/1 **226/0- 

**114/0

- 

**230/0

- 

**132/0

- 

**281/0

- 

**112/0

- 

**138/0

- 
01/0- 

**173/0

- 
1 

 

 ضرایب استانداردشناختی پرستاران بالین: گزارش مدل نهایی نقش حمایت اجتماعی درک شده و رضایت شغلی بر دیسترس روان. 1شکل 

 

 داری ضرایب معنی گزارششناختی پرستاران بالین: مدل نهایی نقش حمایت اجتماعی درک شده و رضایت شغلی بر دیسترس روان .2شکل 
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شاخص  نيمنظور به دست آوردن برازش مدل، بهتر به
 3تر از که هر چه کوچک باشديم يبر درجه آزاد X2 ميتقس

مقدار در  نياست. ا يبرازش )تناسب( بهتر يباشد مدل دارا
آمده است که دست به  36/2پژوهش  نيا يآمار ييمدل نها

 گري. شاخص دباشديدهنده برازش مناسب مدل منشان
RMSEA ي. براباشديمدل( م يمجذور خطاها نيانگي)م 

است.  08/0تر از د، کمداشته باش يخوب يکه برازندگ ييهامدل
 يبرا يمعقول يدهنده خطاهانشان 1/0تا  08/0 نيب ريمقاد
ها آن RMSEAکه  ييهاقبول است. مدلدر جامعه و قابل بيتقر
 هب RMSEAدارند. مقدار  يفيباشد برازش ضع ترشيب اي 1/0

که  باشديم 064/0پژوهش برابر با  يآمده در مدل مفهوم دست
، 2از برازش مناسب است. بر اساس مندرجات جدول  يحاک

  .گردديمالحظه م
 

 های برازندگی مدل نهاییشاخص .2جدول 

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول منبع شاخص

X2 Mueller (1996) 0/05<P 67/351 تأیید 

Df - - 149 - 

X2/df Bollen (1989) 3> 360/2 تأیید 

RMSEA MacCallum (1996) 0/08>RMSEA 0/064 تأیید 

GFI Bagozzi&Yi (1988) 0/80<GFI 0/90 تأیید 

AGFI Bagozzi&Yi (1988) 0/80<AGFI 0/87 تأیید 

NFI 
Fornell&Larcker  

(1981) 
0/90< NFI 0/93 رد 

CFI Hu&Bentler (1999) 0/90< CFI 0/96 تأیید 

IFI Shah&Ward (2007) 0/90< IFI 0/96 تأیید 

 

 Normed Fit)برازش  يهاباال بودن شاخصبا توجه به 

Index) NFI ،(Comparative fit index) CFI ،
(Incremental Fit Index) IFI يخطا شاخصبودن  نييو پا 

RMSEA باشديبرخوردار م يمدل مذکور از برازش مطلوب. 
 

 

 گيريبحث و نتيجه
درک شده بر  ياجتماع تينشان داد که حما هاافتهي

دارد. در  يداريمعن يپرستاران اثر منف يشناختروان سترسيد
درک شده در  ياجتماع تيگفت که حما توانيم افتهي نيا نييتب

 شيداشته و با افزا ينقش محافظت يشناختروان سترسيبرابر د
 اهشپرستاران ک يشناختروان سترسيد ياجتماع تيحما

( 2018و همکاران ) Feng راستا با پژوهشهم افتهي ني. اابدييم
 نيدرک شده، دوم ياجتماع تيحما افتنديآنان در باشد،يم

پرستاران  يشناختروان سترسيمؤثر بر د يعامل محافظت
( رابطه مستقيم 2011و همکاران ) ياحير نيچن[. هم7] باشديم

سالمت روان مشاهده  وبين ميزان حمايت اجتماعي  دارييو معن
 اني( ب2019و همکاران ) Hamama اراست ني[. در ا44نمودند ]

 يبا فرسودگ يداريمعن يارتباط منف ياجتماع تينمودند حما
( 2002و همکاران ) Harrisson[. 45] پرستاران دارد يشغل

 سترسياز کار و د تيحما نيرا ب يداريمعن يارتباط منف
[. 23کبک گزارش کردند ] انپرستار نيدر ب يشناختروان

مشکل فرد را  ،يبه موقع و کاف ياجتماع تينکردن حما افتيدر
[. 46] گذارديبر کار او م يمتعدد يکرده و آثار منف ترميوخ

 يآگاه باشند، پرستاران که به عنوان حام يستيها باسازمان
سازمان  تيهستند و حما تيحما ازمنديخود ن باشند،يم مارانيب
 يناش يروان يهاها و استرسآنان با تنش يدر سازگار توانديم

 تي[. نقش حما47داشته باشد ] کنندهلياز شغل، نقش تسه
 توانديم نيرياز جانب دوستان، خانواده و سا يافتيدر ياجتماع

گذارد.  ريآنان تاث يدر افراد بر سالمت روان يبا کاهش فشار روان
فشار  ،يت اجتماعيحما يپرستاران برخوردار از سطوح باال

 [. 48] کننديتر احساس مرا کم طياز مشکالت و مح يناش
مورد پژوهش، از  يهامطالعه نشان داد که نمونه نيا جينتا

منبع  يتيدرک شده، نقش حما ياجتماع تيابعاد حما انيم
راستا  نياند. در اکرده يابيخانواده را باالتر از سطح متوسط ارز

 يسطح افسردگ ني: بسندينوي( م2014عطادخت و همکاران )
درک شده،  ياجتماع تيخانواده و نمره کل حما تيحما افراد با

و همکاران  ينيپژوهش حس جي[. نتا49وجود دارد ] يارتباط منف
 تيحما يهامؤلفه نيب داريو معن ياز ارتباط منف ي( حاک2012)

 يهانمونه نيچنهم باشد،يم يدرک شده و افسردگ ياجتماع
از  بيرا به ترت تيحما نيترشيپژوهش گزارش کردند که ب
 ندينمايم افتيدوستان در تاً ينها وطرف خانواده، افراد مهم 

( در پژوهش خود گزارش 2011و همکاران ) يدي[. فه50]
کردند، اکثر پرستاران نگرش متوسطي به شرايط حمايتي محيط 

ترين ميانگين حمايت مربوط به حمايت از کار داشتند. بيش
 [. 51طرف همکاران بود ]

بر  يشغل تيآن است که رضا انگريپژوهش ب گريد افتهي
 نيدارد، بد يداريمعن يپرستاران اثر منف يشناختروان سترسيد

 يشناختروان سترسيپرستاران، د يتمنديرضا شيمعنا که با افزا
 يدارا يشغل تيو رضا ابدييکاهش م يريطور چشمگآنان به 

 ني. در همباشديم يشناختروان سترسيدر مقابل د ياثر محافظت
 يشغل تيرضا سندينوي( م2018و همکاران ) Fengراستا 

 سترسيدر مقابل د ياست که اثر محافظت يعامل نيتريقو
( نشان داد 2010)  matiمطالعه  جهي[. نت7دارد ] يشناختروان

 سترسيپرستاران در طول زمان، د يشغل تيرضا شيکه با افزا
و همکاران  Khamisa[. 34] ابدييآنان کاهش م يشناختروان

 يو سالمت روان يشغل تيهمه ابعاد رضا نيب سندينوي( م2015)
و  يشغل تيرضا نيارتباط ب نيا نيچنارتباط وجود دارد. هم

و همکاران  Ansoleaga[. 52است ] يمنف يشغل يفرسودگ
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 سترسيد نيب يداريو معن يارتباط منف سند،ينوي( م2011)
از سازمان،  تيکار، رضا طيمح طيو شرا کيولوژيزيکوفيسا
 جي[. نتا53وجود دارد ] ياجتماع يو رفاه روان ياجتماع طيمح

پژوهش  نيا جيراستا با نتامذکور در باال هم يهاهمه پژوهش
 ،يشناختروان سترسيد توانديم يشغل تي. رضاباشنديم

کند  ينيبشيرا پ ياختالالت خواب، سردرد و مشکالت گوارش
احساس  يباالتر، احتماالً دارا يشغل تيبا رضا ان[ و کارکن54]

 يتيو نارضا سترسيد نيچنهستند. هم يبهتر يسالمت روان
 [.55از کار و ترک حرفه مرتبط است ] بتيغ شيبا افزا يشغل

 يشغل تيابعاد رضا انيمطالعه نشان داد از م نيا جينتا 
از  ترنييپا يو سبک رهبر يبُعد نوع شغل، جوّ سازمان نيانگيم

 طيشرا رينظ ياز عوامل يشغل تيسطح متوسط قرار دارند. رضا
کار و  طيشغل، روابط حاکم بر مح يکار، نظام سازمان طيمح

 يجو سازمان جملهاز  رد،يپذيم ريتاث ياجتماع يعوامل فرهنگ
دارد به  يبر رفتار کارکنان و عملکرد سازمان ييبه سزا ريتأث

( در پژوهش خود 2018و همکاران ) انيکه سهراب يطور
رابطه  يشغل تيبا رضا يهمه ابعاد جو سازمان نيکه ب افتنديدر
 يا( در مطالعه2004) Lafferty[. 56وجود دارد ] داريمعن

را با سه شاخص از  يپرستارکارکنان  يرابطه جو سازمان
رابطه مهم  انيقرار داد. او ضمن ب يعملکرد کارکنان مورد بررس

 ،يعملکرد سازمان يهاشاخص يو برخ يسازمان جو نيب
ترک خدمت  زانيرابطه معکوس با م يکه جو سازمان افتيدر

[. 57دارد ] مارانيب يتمنديبا رضا يميکارکنان و رابطه مستق
تر از متوسط برآورد پژوهش کم نيدر ا لبُعد نوع شغ نيانگيم

( 2015فرامرزپور و همکاران ) جياست که مخالف با نتا شده
و ستوده و همکاران  [58( ]2011و همکاران ) اني[، عباسچ35]
پرستاران  يتمنديرضا زانيم نيترشيکه ب باشدي[ م59( ]2012)

 شگزار يحرفه پرستار ياجتماع تيکار و ماه تيرا در بُعد ماه
خاطر ماهيت مشاغل به  تواندياختالف م نيا ليکردند. دل

درماني باشد که کارکنان مجبور به ارائه خدمات زياد و 
 جاديشغل باعث ا تيباشند و پس از مدتي، ماهنواخت مييک

شود و انگيزه به کار را در زدگي مياحساس کسالت و دل
عدم پرداخت  لياز قب يموارد نيچنکند. همکارکنان تضعيف مي

 يو برخوردها يرسنل پرستارپ يايبه موقع حقوق و مزا
باعث شده که پرستاران از نوع حرفه  زين مارينامناسب همراهان ب

 باشند.   يخود ناراض
تر از سطح متوسط مطالعه کم نيدر ا يسبک رهبر بُعد

[ 60( ]2005مطالعه مقرب و همکاران ) جيبرآورد شده است. نتا
 نيب[ نشان داد که در 58( ]2011و همکاران ) انيو عباسچ

 تيريو مد يمربوط به بُعد سرپرست يتمنديرضا يعوامل سازمان
 جينتا الفنمودند که بر خ يابيرا در سطح متوسط ارز يپرستار

 سرپرستي ،شغلي ضايتدر ر مهم ملاعوپژوهش است. از  نيا
از  يکي انميتو نياست. بنابرا مستقيم ئولمس توسط مناسب

 صحيح رتنظاو  مديريترا  مانيدر يسيستمها موفقيت ملاعو
اختالف  لياز دال يکي رسديدانست. به نظر م نيئولمس مستقيمو 
نکته باشد که  نيشده هم کرمطالعه با مطالعات ذ نيا جينتا نيب

 يگري. عامل دستنديالزم برخوردار ن تيسرپرستاران از صالح
است.  يکمبود پرسنل پرستار ست،ين ريتأثيرابطه ب نيکه در ا

 يهابا درخواست تواننديسرپرستاران نم رويکمبود ن جهيدر نت
در صورت  فتيش رييتغ اي هايبر استفاده از مرخص يپرسنل مبن
 سازنهيمسئله زم نيو ا نديموافقت نما رمترقبه،يغ لبروز مشک

شاهد مشکالت  کي. محقق از نزدشوديم يتيبروز نارضا
 يجسم طياست که بنابر شراپرستار بوده  نيچند يجسم

مورد موافقت مترون قرار  ياند ولبخش را داشته رييدرخواست تغ
 اني( ب2013و همکاران ) يرابطه احسان نياست. در ا نگرفته

 شياز عوامل مؤثر در افزا يکي رانيمد يسبک رهبر کنند،يم
ها است. در پژوهش آنان، سازمان يورو بهره ياثربخش ،ييکارا
بودند که  يباال افراد يشغل تيرضا يدارا يواحدها تياکثر

 کردنديمتقاعدکننده استفاده م يسرپرستاران آنان از سبک رهبر
عالوه بر حقوق  سدينوي( م2002)  krugerراستا ني[ و در ا61]

 ،يهمکاران و سرپرستاران، کارگروه تيمناسب، حما يايو مزا
 يدر ارتقا هايريگميارتباطات و مشارکت پرستاران در تصم

 [. 62] باشديمؤثر م يشغل تيرضا
 طيو شرا شرفتيمطالعه نشان داد که ابعاد فرصت پ جينتا

باالتر از  ينيانگيم ،يشغل تيسؤاالت رضا ياز سر يکيزيف
 يمطالعه انجام شده در بررس جياند. نتاسطح متوسط کسب نموده

نظام  يکه دارا افتهيتوسعه يپرستاران در کشورها يمندتيرضا
 يپرستاران آلمان %61هستند، نشان داد که  ياشرفتهيسالمت پ
داشتند  تيرضا ندهيدر آ يشغل شرفتيتوسعه و پ ياز دورنما

 ييپرستاران کانادا %69و  ييکايپرستاران آمر %57که  يدر حال
داشتند  تياز پاداش و جبران عادالنه در شغل احساس رضا

[63 .]Vermeerberge ( عوامل هم2017و همکاران ) چون
خوب، امکان  يکار طي، شرايثبات شغل ،يکار تيامنحقوق، 

مؤثر  يشغل يمندتيرا در رضا يو روابط انسان يترق شرفت،يپ
است که حقوق و دستمزد  نيدهنده ا[. شواهد نشان64] داننديم

که از  يزمان ژهياز شغل است، به و تيدر رضا يعامل اساس
 انيي[. رضا65پرداخت منصفانه و عادالنه باشد ] نيفرد ا دگاهيد

را بين تمامي  يداري( ارتباط مثبت معن2012و همکاران )
کارکردهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي با رضايت از مسير 

هايي [. فراهم آوردن برنامه66پيشرفت شغلي گزارش کردند ]
هاي توسعه مسير پيشرفت شغلي براي کارکنان در مانند برنامه

شدن معناي ارزش قايل  ن بهسازمان، ممکن است از نگاه کارکنا
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[ که به نوبه 67ها تفسير شود ]سازمان براي مشارکت و رفاه آن
خود باعث رضايت شغلي افراد شده، عملکرد کاري کارکنان را 

چنين حس هم .دهداده و فشار رواني را کاهش ميافزايش د
مطلوبي براي ماندن در سازمان در افراد ايجاد کرده و افراد 

 يکيزيف طيبا شرا تباط[. در ار68کنند ]موفقيت مياحساس 
 سندينوي( م2015و همکاران ) Hayes مارستان،يب طيمح

 تيبا رضا يريچشمگ زانيبه م يکار طياز مح ترشيب تيرضا
مرتبط  يعاطف يو خستگ يباالتر، کاهش استرس شغل يشغل

اندرکاران نظام و دست نيمسئول شوديم شنهادي[. لذا پ69است ]
 اتيخصوص گريعبارت د هب اي يکار طيمح يسالمت، اعتال

 [.70محل خدمت پرستاران را مدنظر قرار دهند ] يسازمان
 تيحما داريمعن يمنف ميدهنده اثر مستقنشان يينها مدل
پرستاران  يشناختروان سترسيبر د يشغل تيو رضا ياجتماع

 تيو رضا ياجتماع تيحما ينقش محافظت انگريکه ب باشديم
اساس  ني. بر اباشديم يشناختروان سترسيدر مقابل د يشغل

نقش  يکنندگنييقدرت تب نيترشيافراد مهم ب يتيبُعد منبع حما
 جهيدرک شده پرستاران را دارد. نت ياجتماع تيحما يمحافظت

است که  نيا انگريب زي( ن2014مطالعه عطادخت و همکاران )
 ياز رو يشناختاختالالت روان ينيبشيمربوط به پ يهامدل
 زيمطالعه ن نيبود. در ا داريدرک شده معن ياجتماع تيحما

 تيبا حما يمثبت رتباطو اضطراب، ا يسطح استرس، افسردگ
و همکاران  Feng که توسط يا[. در مطالعه49افراد مهم داشت ]

 تيحما ،يشغل تينشان داد که رضا جي( انجام شد، نتا2018)
 نيترشيب يدارا بيدرک شده و اعتماد به نفس به ترت ياجتماع

 [.7] باشنديم يشناختروان سترسيدر مقابل د ياثرات محافظت
با  آمده در رابطهدست به  يهاافتهيبر اساس  نيچنهم

 يبار عامل نيترشيب يدارا شرفتيبعد فرصت پ ،يشغل تيرضا
 شرفتيبر فرصت پ دياز آن است که تأک يحاک افتهي ني. اباشديم

. کنديم فاينقش را ا نيترشيپرستاران ب يشغل تيدر رضا
Barnett وBradley  (2007ارتباط نسبتاً مثب ،)دارييمعن ت 

هاي سازماني براي مسير پيشرفت شغلي و بين دو متغير حمايت
[. 71دست آوردند ]رضايت از مسير پيشرفت شغلي کارکنان به 

ارتقاء سطح دانش و مهارت در حرفه پرستاري و به روز نمودن 
که در کار خود  کنديم جاديها احس را در آن نياطالعات ا

ها از شغل خود مثبت آنبرداشت  باً خواهند کرد و متعاق شرفتيپ
باعث  يشغل شرفتيپ يشدن برا ليقا تي[. اهم72خواهد شد ]

 ايجاد افراد در سازمان در ماندن براي مطلوبي حستا  شوديم
 هنگيزا ت،يبه موفق ازين. کنند موفقيت احساس افرادشود و 

 بهينه دعملکر يسوو  سمت بهرا  ادفرا که ستا گاهيدآناخو
 [.68] دهدمي قسو

 يحاک ،يشناختروان سترسيد يعلم ليتحل گريد يسو از
 يبار عامل نيترشيب يدارا "ياحساس افسردگ"از آن بود که 

مورد  ديپرستاران با يشغل يافسردگ زانيم گريبود. به عبارت د
برآورد  (WHO) ي. سازمان بهداشت جهانرديتوجه قرار گ

را  هايماريب ياز بار جهان %3/4 زانيبه م يکه افسردگ کنديم
در  ژهيبه و يعلل ناتوان نيتراز بزرگ يکيو  دهديم ليتشک

 دهبوروز  پزشکيو  جتماعيا مسائل نيتراز مهم يکيزنان و 
 يدـنمناتو فيبه تضع توانديم ابدي اومتدکه  يو در صورت [69]

 [. 73افراد منجر شود ] ياجتماعياقتصاد تيو وضع
مطالعه نشان  نيا جيگفت که نتا ديبا يينها يريگجهينت در

نقش  يدارا يشغلتيدرک شده و رضا ياجتماع تيداد که حما
 نيا نيو از ب باشنديم يشناختروان سترسيدر مقابل د يمحافظت
از  تريدرک شده قو ياجتماع تيحما ينقش محافظت ريدو متغ

که بهداشت  شوديم هياساس توص ني. بر اباشديم يشغل تيرضا
 يستيبا يپرستار راني. مدرديپرستاران مورد توجه قرار گ يروان

 ياجتماع تيو حما يشغل تيبهبود رضا ياقدامات الزم را برا
سالمت  يبرا رهايمتغ نيا يپرستاران انجام دهند، چرا که هر دو

 قياز طر يستيبا زيپرستاران ن ياست. از طرف يروان آنان ضرور
و  انياطراف ريدوستانه با همکاران و سا اطاتارتب يبرقرار

و به اشتراک  يمربوط به امور کار يهايريگميمشارکت در تصم
خود را همواره  يارتباط رهيدا گران،يخود با د اتيگذاشتن تجرب

مند افراد در مواقع لزوم بهره يهاتيباز نگه دارند تا از حما
 گردند.
وجود دارد  يمطالعه کنون يکه برا ييهاتيجمله محدود از

بود، لذا  يطرح مقطع کيبر اساس  قيتحق نياست که ا نيا
. دينما يرا بررس قيتحق يرهايمتغ نيب يابيعلت تواندينم

 نييتع يبرا يمطالعه طول کي ندهيدر آ شوديم شنهاديپ ن،يبنابرا
مطابق با  نيچن. همرديانجام پذ رهايمتغ نيا انيم تيروابط عل

و سبک  يشغل، جو سازمان تيمطالعه حاضر بعد ماه يهاافتهي
تر از حد متوسط برآورد شده است از منظر پرستاران کم يرهبر

 ليمسا نيعلل بروز ا يابيشهيبه ر يامطالعه شوديم شنهاديپ
اندرکاران نظام و دست رانيمد گردد،يم هيتوص انيبپردازد. در پا

و  يکار طيشرامشکالت و بهبود  ييشناسا هتسالمت، در ج
را در سطح  يمطالعات مشابه مارانيارتقاء ارائه خدمات به ب

پرستاران بر  عيترف يبرا ييهافرصت نيچناستان انجام دهند. هم
بهبود  يبرا ييهاو مهارت آنان و برنامه يستگياساس شا

و ارزش  تياهم نهيدر زم يسازجامعه به لحاظ فرهنگ شرفتيپ
جهت به  يداتيتمه نيچندر نظر گرفته شود، هم يحرفه پرستار

شود و از  دهيشيپرستاران اند ياداشتن دانش حرفهروز نگه
شده و از تجارب  ينظرخواه هايريگميدر تصم يپرسنل پرستار

 .استفاده شود يشغل طيآنان در مح
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 تشكر و قدردانی

 1521اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي مصوب شماره 
. پژوهشگران از تمامي باشديپزشکي سمنان م دانشگاه علوم

خاطر اجازه انجام  مسئولين دانشگاه علوم پزشکي سمنان به
کنند. گزاري ميپژوهش و حمايت مالي، صميمانه تشکر و سپاس

 التيبابل که تسه يدانشگاه علوم پزشک ياز معاونت پژوهش
 يها فراهم نمودند، قدردانداده يآورمناسب را جهت جمع

مطالعه شرکت  نيکه در ا يپرستاران هيچنين از کل. همگردديم
 شد،ينم سريپژوهش م نيها انجام اآن ينمودند و بدون همکار
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Introduction: Nurses, as one of the most important groups of care providers, always face with many stressors, 

which have negative effects for both the nurses and the patients. This study was aimed to investigate the role of 

perceived social support and job satisfaction on psychological distress of clinical nurses working in hospitals of Babol 

University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: This was a correlational study and the statistical population consisted of all nurses 

working in hospitals of Babol University of Medical Sciences in 2018-2019 (Iran). Using stratified random sampling 

method, a number of 330 nurses were selected as the sample (264 females and 66 males). A four-part questionnaire 

was used for data collection which included the Demographic Characteristics, Perceived Social Support Scale, 

Minnesota Job Satisfaction Questionnaire, and Kessler Psychological Distress Scale.  

Results: The results showed that perceived social support had a significant negative relationship with the 

psychological distress in nurses (with a regression coefficient of -0.25). Also, job satisfaction had a significant 

negative relationship with nurses' psychological distress (with a regression coefficient of -0.15). The perceived social 

support and job satisfaction explained 10% of the variance in nurses' psychological distress. 

Conclusion: The results showed that perceived social support and job satisfaction decreased nurses' psychological 

distress. Considering that psychological distress causes mental health disorder and decreases nurses' efficiency, 

emphasis on the need to develop strategies by nursing managers to increase social and organizational support and 

improve working conditions. 
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