مقاله پژوهشی

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان

ارتباط فرسودگی شغلی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی
روانشناختی با سالمت روان پرستاران

ناهید بابایی امیری  ،*،1سارا حقیقت  ،2جمال عاشوری

3

DOI: 10.20286/nmj-24027

تاريخ دريافت مقاله1394/11/24 :
تاريخ پذيرش مقاله1395/2/24 :
واژگان کلیدی:
فرسودگی شغلی
پرستاران
بهداشت روانی
حمایت اجتماعی
سازگاری روانی
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

* نويســنده مســئول :ناهیــد بابایــی امیــری ،اســتادیار گــروه آمــوزش ابتدایــی ،دانشــکده
مدیریــت و حســابداری ،واحــد یــادگار امــام خمینــی (ره) شــهرری ،دانشــگاه آزاد اســامی ،تهــران،
ایــران .تلفــن 09125504779 :ایمیــلnbabaieamiri@yahoo.com :
چکیده
مقدمــه :ســامت روان متأثــر از متغیرهــای زیــادی اســت کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه فرســودگی شــغلی،
حمایــت اجتماعــی ادراک شــده و سرســختی روانشــناختی اشــاره کــرد .ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی ارتبــاط
میــان فرســودگی شــغلی ،حمایــت اجتماعــی ادراک شــده و سرســختی روانشــناختی بــا ســامت روان پرســتاران
انجــام شــد.
روش کار :ایــن مطالعــه توصیفــی – تحلیلــی از نــوع همبســتگی بــود .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل همــه
پرســتاران بیمارســتانهای دولتــی شــهر تهــران در ســال  1394بودنــد .در مجمــوع  400پرســتار بــه روش نمونــه
گیــری خوشــهای چنــد مرحلــهای انتخــاب شــدند .همــه آنهــا پرسشــنامههای فرســودگی شــغلی ماســاچ و
جکســون ( ،)2008حمایــت اجتماعــی ادراک شــده زیمــت و همــکاران ( ،)1988سرســختی روانشــناختی کوباســا
( )1979و ســامت روان گلدبــرگ و هیلیــر ( )1979را تکمیــل کردنــد .دادههــا بــا روش همبســتگی پیرســون و
رگرســیون چندگانــه بــا مــدل گام بــه گام و بــه کمــک نــرم افــزار  SPSS-19تحلیــل شــدند.
یافتههــا :فرســودگی شــغلی ( )r = 0/37بــا ســامت روان پرســتاران ارتبــاط آمــاری مثبــت و معنــادار و حمایــت
اجتماعــی ادراک شــده ( )r = -0/56و سرســختی روانشــناختی ( )r = -0/53بــا ســامت روان پرســتاران ارتبــاط
آمــاری منفــی و معنــادار داشــتند ( )P > 0/01در یــک مــدل پیــش بیــن فرســودگی شــغلی ،حمایــت اجتماعــی
ادراک شــده و سرســختی روانشــناختی توانســتند  54/9درصــد از تغییــرات ســامت روان پرســتاران را پیــش بینی
کننــد (.)R2 = 0/549
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه یافتههــای ایــن پژوهــش پیشــنهاد میشــود کــه مشــاوران و درمانگــران بــرای
افزایــش ســامت روان پرســتاران میــزان فرســودگی شــغلی آنهــا را کاهــش و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده و
سرســختی روانشــناختی آنهــا را افزایــش دهنــد.

مقدمه
امــروزه تغییــر در ســبک زندگــی کاهــش میــزان مــرگ و میــر،
بیماریهــای عفونــی و افزایــش طــول عمــر را بــه همــراه داشــته
کــه ایــن امــر باعــث افزایــش توجــه بــه ســامتی در دهههــای
گذشــته شــده اســت .اهمیــت وضعیــت ســامت تــا حــدی اســت
کــه صاحــب نظــران تمرکــز خــود را بــر مراقبتهایــی جهــت
بهبــود و ارتقــاء ســامت بیــان کردنــد [ .]1طبــق رویکــرد جدیــد
ســازمان بهداشــت جهانــی ســامتی نــه فقــط بــه معنــای عــدم
وجــود بیمــاری ،بلکــه بــه معنــای حالــت رفــاه و آســایش جســمانی،
روانــی و اجتماعــی اســت .بنابرایــن در ارزیابــی ســامت و بهداشــت
افــراد نبایــد فقــط بــه شــاخصهای ســنتی ســامتی نظیــر میــزان
مــرگ و میــر و ابتــا بــه بیمــاری توجــه کــرد ،بلکــه بایــد بــه ادراک
افــراد از کیفیــت زندگــی نیــز توجــه کــرد [ .]2بــا اینکــه ســامت

عمومــی بــه معنــای رفــاه کامــل جســمانی ،روانــی و اجتماعــی
اســت ،بــه طــوری کــه بیــن ایــن ســه جنبــه تأثیــر پویــا و متقابــل
وجــود داشــته باشــد .امــا ســامت روانــی بــه معنــای قابلیــت ارتبــاط
مــوزون و هماهنــگ بــا دیگــران ،تغییــر و اصــاح محیــط فــردی و
اجتماعــی و حــل تضادهــا و تمایــات شــخصی اســت ،بــه طــوری
کــه فــرد در زندگــی منطقــی ،دارای معنــا و بــا هــدف باشــد [.]3
شــخصی از ســامت روانــی برخــوردار اســت کــه از اضطــراب و عالئــم
ناتوانــی بــه دور باشــد و بتوانــد ارتبــاط ســازنده بــا دیگــران برقــرار
ســازد و بــا فشــارهای زندگــی مقابلــه کنــد [ .]4ســامت روان بــا
متغیرهــای زیــادی ارتبــاط دارد کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان
بــه فرســودگی شــغلی ،حمایــت اجتماعــی ادراک شــده و سرســختی
روانشــناختی اشــاره کــرد.
یکــی از عواملــی کــه بــا ســامت روان ارتبــاط دارد ،فرســودگی
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شــغلی اســت .در دنیــای امــروز تنشهــا و فشــارهای روانــی مختلفــی
وجــود دارد کــه بعضــی از ایــن تنشهــا مختــص محیــط کار اســت.
ایــن تنشهــا و فشــارها ممکــن اســت باعــث ایجــاد ناخرســندی و
نارضایتــی از کار فــرد شــود و منجــر بــه فرســودگی شــغلی گــردد
[ .]5اســترس و فشــار روانــی جــزء جدایــی ناپذیــر هــر شــغلی
محســوب میشــود کــه میــزان ایــن اســترس و فشــار روانــی در
مشــاغل مختلــف ،متفــاوت میباشــد .داشــتن اســترس مکــرر ذهــن
و فکــر انســان را آشــفته میســازد و بــه مــرور زمــان باعــث افزایــش
فرســودگی شــغلی میشــود [ .]6فرســودگی شــغلی بــه معنــای یــک
حالــت خســتگی بدنــی ،هیجانــی و ذهنــی اســت کــه در نتیجــه
مواجهــه درازمــدت بــا یــک کار طاقــت فرســا ایجــاد میشــود [.]7
فرســودگی شــغلی نشــانگانی روانشــناختی شــامل خســتگی عاطفــی،
مســخ شــخصیت و کاهــش کفایــت شــخصی میباشــد .خســتگی
عاطفــی هماننــد فشــار روانــی اســت و احســاس زیــر فشــار قــرار
گرفتــن و از میــان رفتــن منابــع هیجانــی بــه فــرد دســت میدهــد.
مســخ شــخصیت پاســخ منفــی ســنگدالنه بــه اشــخاصی اســت کــه
معمــوالً دریافــت کننــدگان خدمــت از ســوی فــرد هســتند و بــه
برداشــت منفــی فــرد از مددجــو اشــاره دارد .کاهــش احســاس کفایت
شــخصی کــم شــدن احســاس شایســتگی در انجــام کار میباشــد
[ .]8همچنیــن فرســودگی شــغلی ســندرمی در پاســخ بــه فشــارهای
حــاد بیــن فــرد و شــغل در نظــر گرفتــه میشــود .فرســودگی شــغلی
بــر اســاس انقباضهــای عضالنــی ،از هــم پاشــیدگی شــخصیت،
راههــا ناقــص غلبــه بــر اســترس و همچنیــن خودارزیابــی منفــی
شــناخته میشــود .بــه طــور کلــی مهمتریــن عواملــی کــه شــخص
را در یــک ســازمان دچــار فرســودگی شــغلی میکنــد شــامل
خصوصیــت ســازمانی ،ادراک اجتماعــی ،خصوصیــت فــردی و ادراک
نقــش میباشــد [ .]9بــه طــور خالصــه پژوهشهــا نشــان دادنــد کــه
بــا افزایــش فرســودگی شــغلی میــزان ســامت روان کاهــش مییابــد
[ .]14-10بــرای مثــال Karanikola & Papathanassoglou
( )2013ضمــن پژوهشــی دربــاره کشــف نشــانگان فرســودگی و
ســامت روانــی پرســتاران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هــر چقــدر
فرســودگی شــغلی پرســتاران افزایــش یابــد ،ســامت روان پرســتاران
آنــان کاهــش مییابــد [ .]11همچنیــن ســلیمی و همــکاران ()2013
ضمــن پژوهشــی دربــاره بررســی وضعیــت ســامت روانــی و رابطه آن
بــا فرســودگی شــغلی و رضایــت از زندگــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه هــر چقــدر افــراد ســامت روانــی بیشــتری داشــته باشــند،
فرســودگی شــغلی کمتــر و رضایــت از زندگــی بیشــتری دارنــد [.]13
یکــی دیگــر از عواملــی کــه بــا ســامت روان ارتبــاط دارد ،حمایــت
اجتماعــی ادراک شــده اســت .مفهــوم حمایــت اجتماعــی ادراک
شــده بــه حمایــت از منظــر ارزیابــی شــناختی فــرد از محیــط و
روابطــش بــا دیگــران مینگــرد .نظریــه پــردازان حمایــت اجتماعــی

بــر ایــن باورنــد کــه تمــام روابطــی کــه فــرد بــا دیگــران برقــرار
میکنــد ،حمایــت اجتماعــی محســوب نمیشــود .بــه عبــارت دیگــر
روابــط منبــع حمایــت اجتماعــی نیســتند ،مگــر آنکــه فــرد آنهــا را
بــه عنــوان منبعــی مناســب یــا در دســترس بــرای رفــع نیازهــای
خــود ادراک کنــد [ .]15گاهــی کمکهایــی کــه بــه فــرد میشــود
نامناســب ،بدموقــع یــا خــاف میــل خــود فــرد اســت .بنابرایــن نــه
خــود حمایــت ،بلکــه ادراک فــرد از حمایــت مهــم اســت .در نتیجــه
حمایــت اجتماعــی ادراک شــده بــر روی ارزیابــی شــناختی فــرد از
محیطــش و ســطح اطمینــان فــرد بــه اینکــه در صــورت لــزوم کمــک
و حمایــت در دســترس خواهــد بــود ،متمرکــز اســت [ .]16حمایــت
اجتماعــی ادراک شــده احســاس ارزشــمند بــودن بــه فــرد میدهــد
و ایــن مســاله کــه فــرد بخشــی از یــک شــبکه اجتماعــی اســت بــه او
فرصتهایــی را بــرای ارتبــاط بــا دیگــران و نیــز تثبیــت ارتباطــات بــا
ارزش میدهــد .حمایــت اجتماعــی بــه عنــوان میــزان برخــورداری
از محبــت ،همراهــی و توجــه اعضــای خانــواده ،دوســتان و ســایر
افــراد تعریــف شــده اســت [ .]17بــه طــور خالصــه پژوهشهــا
نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش حمایــت اجتماعــی ادراک شــده
میــزان ســامت روان افزایــش مییابــد [ .]20-18 ,15بــرای مثــال
 )2015( Chadwick & Collinsضمــن پژوهشــی دربــاره ارتبــاط
حمایــت اجتماعــی و ســامت روانــی ادراک شــده بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه هــر چقــدر حمایــت اجتماعــی افزایــش یابــد ،ســامت
روان ادراک شــده افــراد افزایــش مییابــد [ .]15همچنیــن پورآقــا
رودبــره و همــکاران ( )2012ضمــن پژوهشــی بــا عنــوان ارتبــاط
احســاس غربــت و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده بــا ســامت روان
دانشــجویان تــازه وارد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هــر چقــدر
احســاس غربــت کاهــش و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده افزایــش
یابــد ،میــزان ســامت روان دانشــجویان افزایــش مییابــد [.]20
یکــی دیگــر از عواملــی کــه بــا ســامت روان ارتبــاط دارد ،سرســختی
روانشــناختی اســت .سرســختی یــک ویژگیهــای شــخصیتی اســت
کــه بــه عنــوان یــک منبــع مقاومــت در مواجهــه بــا رویدادهــای
اســترس زای زندگــی عمــل میکنــد .افــراد سرســخت قــدرت
کنتــرل بــر وقایــع زندگــی را دارنــد و بــه جــای دوری از مشــکالت
آنهــا را بــه عنــوان فرصــت پیشــرفت ارزیابــی میکننــد [.]21
سرســختی دارای ســه مؤلفــه میباشــد کــه شــامل تعهــد ،کنتــرل و
مبــارزه طلبــی میباشــد .افــرادی کــه از تعهــد باالیــی برخوردارنــد
بــر اهمیــت ،ارزش و معنــای اینکــه چــه کســی اســت و چــه فعالیتــی
انجــام میدهــد ،بــاور دارد و بــر همیــن مبنــا قــادر اســت در مــورد
هــر آنچــه کــه انجــام میدهــد معنایــی بیابــد و کنجــکاوی خــود
را برانگیــزد .افــرادی کــه از کنتــرل باالیــی برخوردارنــد رویدادهــای
زندگــی را قابــل پیــش بینــی و کنتــرل میداننــد و بــر ایــن باورنــد
کــه قادرنــد بــا تــاش هــر آنچــه را کــه در اطرافشــان رخ میدهــد،
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عــدم همــکاری و یــا دســتیابی بــه پرسشــنامه ناقــص و نامعتبــر بود.
در ایــن پژوهــش پــس از هماهنگیهــای الزم بــا بیمارســتانها،
پرسشــنامهها بــه پرســتاران داده شــد و از آنــان خواســته شــد
کــه بــا نهایــت دقــت پرسشــنامهها را تکمیــل کننــد و همــان روز
بــه پژوهشــگر تحویــل دهنــد .بــا اینکــه برخــی از پرســتاران بــا
شــرکت در پژوهــش موافقــت نکردنــد و پژوهشــگر مــدت زمــان
زیــادی در بیمارســتان منتظــر تکمیــل شــدن پرسشــنامهها
مانــد ،امــا همــه پرســتارانی کــه بــا شــرکت در پژوهــش موافقــت
کردنــد ،پرسشــنامهها را همــان روز تکمیــل و تحویــل دادنــد و
پژوهشــگر پــس از بررســی کامــل بــودن پرسشــنامهها از آنهــا
تشــکر و قدردانــی کــرد ،لــذا همــه پرسشــنامهها بازگشــت داده
شــد .زمــان الزم بــرای تکمیــل کــردن پرسشــنامهها بــرای هــر
آزمودنــی حــدود  30تــا  35دقیقــه بــود .بــرای جمــع آوری دادههــا
پــس از بیــان اصــل رازداری و محرمانــه مانــدن اطالعــات و دریافــت
رضایــت نامــه کتبــی از چهــار پرسشــنامه زیــر اســتفاده شــد.
بــرای انــدازه گیــری فرســودگی شــغلی از پرسشــنامه فرســودگی
شــغلی  )2008( Maslach & Jacksonاســتفاده شــد .ایــن
ابــزار دارای  22گویــه اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس هفــت
درج ـهای لیکــرت از صفــر تــا شــش نمــره گــذاری میشــود .نمــره
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روش کار
ایــن پژوهــش توصیفــی – تحلیلــی از نــوع همبســتگی بــود.
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش همــه پرســتاران شــیف صبــح
بیمارســتانهای دولتــی شــهر تهــران در ســال  1394بودنــد
کــه تعــداد آنهــا حــدود  47000نفــر بــود .در مجمــوع بــر اســاس
جــدول پیشــنهادی  Morganو همــکاران ( )1971بــرای ایــن
حجــم جامعــه بایــد  381نفــر بــه عنــوان نمونــه انتخــاب کــرد کــه
در ایــن پژوهــش بــرای کاهــش خطــای نمونــه گیــری  400نفــر
بــه روش نمونــه گیــری خوشـهای چنــد مرحلـهای انتخــاب شــدند
[ .]28شــرایط ورود بــه مطالعــه شــامل پرســتار شــیفت صبــح
بیمارســتانهای دولتــی (بــه غیــر از روانپزشــکی) شــهر تهــران
بــودن ،عــدم مشــکالت روانپزشــکی و عــدم رویدادهــای فشــارزا
مثــل طــاق و مــرگ عزیــزان در شــش مــاه گذشــته و شــرایط
خــروج از مطالعــه شــامل پرســتار شــیف عصــر بیمارســتانهای
دولتــی بــودن ،پرســتار بیمارســتانهای آزاد و روانپزشــکی بــودن،
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تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .چنیــن اشــخاصی بــر حــل مشــکالت بــه
نقــش خــود بیــش از نقــش دیگــران تاکیــد میورزنــد .افــرادی کــه
از مبــارزه طلبــی باالیــی برخوردارنــد بــر ایــن باورنــد کــه تغییــر
جنبــه طبیعــی زندگــی اســت .ایــن افــراد موقعیتهــای مثبــت
یــا منفــی را کــه بــه ســازگاری مجــدد نیــاز دارنــد ،فرصتــی بــرای
یادگیــری و رشــد بیشــتر میداننــد تــا تهدیــدی بــرای امنیــت
و آســایش خــود [ .]22سرســختی در حفــظ ســامت ،افزایــش
عملکــرد بــا وجــود وضعیــت فشــارزا و کیفیــت زندگــی مؤثــر
اســت .افــراد سرســخت قــدرت کنتــرل بــر وقایــع زندگــی را دارنــد
و بــه جــای دوری از مشــکالت آنهــا را بــه عنــوان فرصــت پیشــرفت
ارزیابــی میکننــد .بــه عبــارت دیگــر افــراد سرســخت نــه تنهــا
خــود را قربانــی تغییــر نمیپندارنــد ،بلکــه خــود را عامــل تعییــن
کننــده نتایــج حاصــل از تغییــر میداننــد [ .]23بــه طــور خالصــه
پژوهشهــا نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش حمایــت اجتماعــی
ادراک شــده میــزان ســامت روان افزایــش مییابــد [.]26-24
بــرای مثــال  )2009( Deborah & Debraضمــن پژوهشــی
دربــاره ارتبــاط ســامت و سرســختی بــا میانجیگــری اســترس
و بیمــاری بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه سرســختی بــا ســامت
روان ارتبــاط معنــادار مســتقیم دارد [ .]25همچنیــن جعفــری
و همــکاران ( )2012ضمــن پژوهشــی دربــاره رابطــه بهزیســتی
معنــوی و سرســختی روانشــناختی بــا ســامت روانــی بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه بــا افزایــش بهزیســتی معنــوی و سرســختی
روانشــناختی ،میــزان ســامت روانــی افزایــش مییابــد [.]26
بررســی ویژگیهــای روانشــناختی پرســتاران امــری ضــروری اســت.
زیــرا بــا شناســایی ایــن متغیرهــا میتــوان ایــن امیــدواری را داشــت
کــه ایــن قشــر زحمــت کــش کــه مســئول حفــظ و ارتقــاء ســامت
بیمــاران هســتند ،مســئولیتهای محــول شــده را بــا دقــت بیشــتری
انجــام دهنــد ،عملکــرد خــود را بهبــود بخشــند ،بــه ســامت بیمــاران
کمــک کننــد و تحولــی در سیســتمهای بهداشــتی ایجــاد کننــد
[ .]27گرچــه مطالعــات پیشــین بــه بررســی ارتبــاط فرســودگی
شــغلی ،حمایــت اجتماعــی ادراک شــده و سرســختی روانشــناختی با
ســامت روان اشــاره داشــتند ،امــا یکــی از نارســائیهای اصلــی ایــن
مطالعــات عــدم توجــه بــه نقــش همزمــان ایــن متغیرهــا در پیــش
بینــی ســامت روانــی میباشــد .هنگامــی کــه متغیرهــای فرســودگی
شــغلی ،حمایــت اجتماعــی ادراک شــده و سرســختی روانشــناختی
در یــک مــدل پیــش بیــن همزمــان در نظــر گرفتــه شــوند ،کدامیــک
آگاهــی بیشــتری از ســامت روانــی خواهنــد داد؟ همچنیــن در چنــد
دهــه اخیــر پژوهشهــای زیــادی بــه بررســی ارتبــاط ایــن متغیرهــا
بــر روی گروههــای مختلــف پرداختنــد ،امــا هیــچ یــک از ایــن
پژوهشهــا بــه بررســی پرســتاران نپرداختهانــد کــه ایــن پژوهــش
درصــدد پــر کــردن ایــن خــأ پژوهشــی میباشــد .عــاوه بــر آن

بــا توجــه بــه اینکــه پرســتاران مســئول حفــظ و ارتقــاء ســامت
بیمــاران هســتند ،حفــظ و ارتقــاء ســامت خــود آنــان امــری مهــم
و ضــروری اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه نقــش و اهمیــت ســامت
روان پرســتاران هــدف پژوهــش حاضــر بررســی ارتبــاط فرســودگی
شــغلی ،حمایــت اجتماعــی ادراک شــده و سرســختی روانشــناختی
بــا ســامت روان پرســتاران بــود.

بابایی امیری و همکاران

شــرکت کننــدگان  400پرســتار بیمارســتانهای دولتــی
شــهر تهــران بــا میانگیــن ســنی  36/81 ± 4/95ســال
بودنــد ،بــه طــوری کــه تحصیــات  47پرســتار کاردانــی
( 319 ،)%11/75پرســتار کارشناســی ( )%79/75و 34
پرســتار کارشناســی ارشــد ( )%8/50بــود .همچنیــن وضعیت
اقتصــادی  42پرســتار عالــی ( 144 ،)%10/50پرســتار
خــوب ( 185 ،)%36/00پرســتار متوســط ( )%46/25و 29
پرســتار ضعیــف ( )%7/25بــود .بــرای بررســی شــاخصهای
توصیفــی متغیرهــای فرســودگی شــغلی ،حمایــت اجتماعــی
ادراک شــده ،سرســختی روانشــناختی و ســامت روان
پرســتاران از میانگیــن ،انحــراف اســتاندارد ،کمتریــن مقــدار
و بیشــترین مقــدار اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول
 1ارائــه شــده اســت.

جدول  :1شاخص های توصیفیفرسودگی شغلی ،حمایت اجتماعی ،سرسختی روانشناختی و سالمت روان پرستاران
میانگین

انحراف استاندارد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

متغیرها
فرسودگی شغلی

3/57

0/87

0/00

4/37

حمایت اجتماعی ادراک شده

4/95

1/62

1/58

5/67

سرسختی روانشناختی

2/62

0/89

1/24

3/92

سالمت روان

1/18

0/55

0/34

2/94
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در ایــن پژوهــش بــرای انــدازه گیــری سرســختی از پرسشــنامه
سرســختی روانشــناختی  )1979( Kobasaاســتفاده شــد .ایــن
ابــزار دارای  50گویــه اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس چهــار
درجـهای لیکــرت از یــک تــا چهــار نمــره گــذاری میشــود .نمره
ایــن ابــزار بــا جمــع کــردن نمــره گویــه هــا و میانگیــن گرفتــن
از آنهــا بدســت میآیــد ،لــذا دامنــه نمــرات بیــن یــک تــا چهــار
میباشــد .اوپایایــی پرسشــنامه را بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/78
گــزارش کــرد [ .]32همچنیــن ســوری و عاشــوری ()2015
پایایــی آن را بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/83گــزارش کردنــد
[ .]31در ایــن مطالعــه پایایــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/76
محاســبه شــد .همچنیــن بــرای انــدازه گیــری ســامت روان
از پرسشــنامه ســامت روان)1979( Goldberg & Hillier
اســتفاده شــد .ایــن ابــزار دارای  28گویــه اســت کــه بــا اســتفاده
از مقیــاس چهــار درجــهای لیکــرت از یــک تــا چهــار نمــره

یافتهها
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ایــن ابــزار بــا جمــع کــردن نمــره گویــه هــا و میانگیــن گرفتــن
از آنهــا بدســت میآیــد ،لــذا دامنــه نمــرات بیــن صفــر تــا شــش
میباشــد .آنانپایایــی پرسشــنامه را بــا روش آلفــای کرونبــاخ
 0/87گــزارش کردنــد [ .]8همچنیــن احقــر ( )2007پایایــی آن
را بــا روش بازآزمایــی و روش آلفــای کرونبــاخ بــه ترتیــب  0/88و
 0/90گــزارش کــرد [ .]29در ایــن مطالعــه پایایــی بــا روش آلفــای
کرونبــاخ  0/83محاســبه شــد .همچنیــن بــرای انــدازه گیــری
حمایــت اجتماعــی از پرسشــنامه حمایــت اجتماعــی ادراک شــده
 Zimetو همــکاران ( )1988اســتفاده شــد .ایــن ابــزار دارای 12
گویــه اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس هفــت درج ـهای لیکــرت
از یــک تــا هفــت نمــره گــذاری میشــود .نمــره ایــن ابــزار بــا
جمــع کــردن نمــره گویــه هــا و میانگیــن گرفتــن از آنهــا بدســت
میآیــد ،لــذا دامنــه نمــرات بیــن یــک تــا هفــت میباشــد .آنــان
پایایــی پرسشــنامه را بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/92گــزارش
کردنــد [ .]30همچنیــن ســوری و عاشــوری ( )2015پایایــی آن
را بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/85گــزارش کردنــد [ .]31در ایــن
مطالعــه پایایــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/88محاســبه شــد.

گــذاری میشــود .نمــره ایــن ابــزار بــا جمــع کــردن نمــره گویــه
هــا و میانگیــن گرفتــن از آنهــا بدســت میآیــد ،لــذا دامنــه
نمــرات بیــن یــک تــا چهــار میباشــد .در ایــن پرسشــنامه هــر
چــه نمــره فــرد بیشــتر باشــد از ســامت روانــی کمتــر و هــر چه
نمــره فــرد کمتــر باشــد از ســامت روانــی بیشــتری برخــوردار
اســت .آنــان پایایــی پرسشــنامه را بــا روش آلفای کرونبــاخ 0/84
گــزارش کردنــد [ .]33همچنیــن حاجلــو ( )2009پایایــی آن را
بــا روش بازآمایــی  0/91گــزارش کردنــد [ .]34در ایــن مطالعــه
پایایــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/88محاســبه شــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از
روشهــای آمــار توصیفــی یعنــی شــاخصهای گرایــش
مرکــزی و پراکندگــی بــرای توصیــف توزیــع متغیرهــا و از
ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه بــا مــدل
گام بــه گام بــرای آزمــون فرضهــای آمــاری اســتفاده شــد.
همچنیــن دادههــا در ســطح اطمینــان  0/01و بــا اســتفاده از
نــرم افــزار  19-SPSSتحلیــل شــدند.
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متغیرها

1

2

3

4

 .1فرسودگی شغلی

1

-

-

-

 .2حمایت اجتماعی ادراک شده

**-0/34

1

-

-

 .3سرسختی روانشناختی

**-0/29

**0/31

1

-

**0/37

**-0/56

**-0/53

1

 .4سالمت روان
** P > 0/01

جدول  :3خالصه تحليل رگرسيون چندگانه با مدل گام به گام برای پیش بینی سالمت روان پرستاران
R
معناداری
تغییرات R2
R2
متغيرهای پيش بين

β

معناداری

حمایت اجتماعی ادراک شده

0/560

0/313

0/313

0/001

-0/335

0/001

سرسختی روانشناختی

0/674

0/454

0/141

0/001

-0/264

0/008

0/741

0/549

0/095

0/001

0/239

0/004

فرسودگی شغلی
 = βضریب استاندارد شده رگرسیون است.
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جدول  :2ضرايب همبستگي فرسودگی شغلی ،حمایت اجتماعی ،سرسختی و سالمت روان پرستاران ()n = 400
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در جــدول  1شــاخصهای توصیفــی میانگیــن ،انحــراف
اســتاندارد ،کمتریــن مقــدار و بیشــترین مقــدار متغیرهــای
متغیرهــای فرســودگی شــغلی ،حمایــت اجتماعــی ادراک
شــده ،سرســختی روانشــناختی و ســامت روان پرســتاران ارائــه
شــده اســت .بــرای بررســی ارتبــاط میــان فرســودگی شــغلی،
حمایــت اجتماعــی ادراک شــده ،سرســختی روانشــناختی
و ســامت روان پرســتاران از ضرایــب همبســتگی پیرســون
اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول  2ارائــه شــده اســت.
یافتههــای جــدول  2نشــان داد کــه فرســودگی شــغلی (= 0/37
 )rبــا ســامت روان پرســتاران ارتبــاط آمــاری مثبــت و معنــادار
و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده ( )r = -0/56و سرســختی
روانشــناختی ( )r = -0/53بــا ســامت روان پرســتاران ارتبــاط
آمــاری منفــی و معنــادار داشــتند ( .)P > 0/01از آنجایــی کــه
نمــره بــاال در پرسشــنامه ســامت روان بــه معنــای داشــتن
ســامت روان پاییــن و نمــره پاییــن در پرسشــنامه ســامت
روان بــه معنــای داشــتن ســامت روان بــاال اســت ،لــذا افــرادی
کــه از فرســودگی شــغلی کمتــر و حمایــت اجتماعــی ادراک
شــده و سرســختی روانشــناختی بیشــتری برخــوردار باشــند،
از ســامت روانــی مطلوبتــری برخوردارنــد .یافتههــای دیگــر
نشــان داد کــه فرســودگی شــغلی بــا حمایــت اجتماعــی ادراک
شــده ( )r = -0/34و سرســختی روانشــناختی ()r = -0/29
ارتبــاط آمــاری منفــی و معنــادار داشــتند .همچنیــن حمایــت
اجتماعــی ادراک شــده بــا سرســختی روانشــناختی (= 0/31
 )rارتبــاط آمــاری مثبــت و معنــادار داشــت (.)P > 0/01
بــرای بررســی اینکــه متغیرهــای فرســودگی شــغلی ،حمایــت
اجتماعــی ادراک شــده و سرســختی روانشــناختی توانایــی

پیــش بینــی ســامت روان پرســتاران را دارنــد از رگرســیون
چندگانــه بــا مــدل گام بــه گام اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در
جــدول شــماره  3ارائــه شــده اســت.
یافتههــای جــدول  3نشــان داد کــه ابتــدا متغیــر حمایــت
اجتماعــی ادراک شــده وارد معادلــه شــد و ایــن متغیــر
توانســت  31/3درصــد از تغییــرات ســامت روان پرســتاران
را پیــش بینــی کنــد ( )R2 = 0/313 ،P ≤ 0/001پــس
از حمایــت اجتماعــی ،سرســختی روانشــناختی وارد معادلــه
شــد و ایــن دو متغیــر بــا هــم توانســتند  45/4درصــد از
تغییــرات ســامت روان پرســتاران را پیــش بینــی کننــد
( .)R2 = 0/454 ،P ≥ 0/001سرســختی روانشــناختی
توانســت  14/1درصــد تــوان پیــش بینــی را افزایــش دهــد.
پــس از حمایــت اجتماعــی و سرســختی ،فرســودگی شــغلی
وارد معادلــه شــد و ایــن ســه متغیــر بــا هــم توانســتند 54/9
درصــد از تغییــرات ســامت روان پرســتاران را پیــش بینــی
کننــد ( .)R2 = 0/549 ،P ≥ 0/001فرســودگی شــغلی
توانســت  9/5درصــد تــوان پیــش بینــی را افزایــش دهــد.
همچنیــن در ایــن مــدل متغیــر فرســودگی شــغلی (0/004
≥  .)β = 0/239 ،Pنقــش مســتقیم و معنــاداری در پیــش
بینــی ســامت روان پرســتاران داشــت ،امــا متغیرهــای
حمایــت اجتماعــی ادراک شــده (= 0/335 ،P ≥ 0/001
 )βو سرســختی روانشــناختی ()β = 0/264 ،P ≥ 0/008
نقــش معکــوس و معنــاداری در پیــش بینــی ســامت روان
پرســتاران داشــتند .عــاوه بــر آن در ایــن مــدل حمایــت
اجتماعــی ادراک شــده بیشــترین نقــش را در پیــش بینــی
ســامت روان پرســتاران داشــت (.)β = 0/335 ،P ≥ 0/001

بابایی امیری و همکاران
بحث
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نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه فرســودگی شــغلی بــا ســامت
روان پرســتاران ارتبــاط آمــاری مثبــت و معنــادار داشــت .از آنجایــی
کــه نمــره بــاال در پرسشــنامه ســامت روان بــه معنــای داشــتن
ســامت روان پاییــن و نمــره پاییــن در پرسشــنامه ســامت روان بــه
معنــای داشــتن ســامت روان بــاال اســت ،لــذا افــرادی که فرســودگی
شــغلی کمتــری دارنــد ،از ســامت روانــی مطلوبتــری برخوردارنــد.
ایــن یافتــه بــا یافتــه پژوهشهــای قبلــی در ایــن زمینــه همســو بــود
[ .]14-10بــرای مثــال  Rossiو همــکاران ( )2012ضمــن پژوهشــی
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا افزایش فرســودگی شــغلی ،ســامت
روانــی افــراد کاهــش مییابــد [ .]12همچنیــن ناســتی زایــی و
همــکاران ( )2006ضمــن پژوهشــی دربــاره فرســودگی شــغلی بــا
ســامت روانــی ارتبــاط مثبــت و معنــادار داشــت .بــا توجــه بــه نحــوه
نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه یعنــی بــا افزایــش فرســودگی شــغلی،
میــزان ســامت روان کاهــش مییابــد و بالعکــس بــا کاهــش
فرســودگی شــغلی ،میــزان ســامت روانــی افزایــش مییابــد [.]14
در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت افــرادی کــه دچــار فرســودگی
شــغلی هســتند اســترس زیــادی را تجربــه کردنــد و میکننــد،
کیفیــت زندگــی نامطلوبتــری دارنــد ،بیشــتر بــه بیماریهــای
جســمی مبتــا میشــوند ،روحیــه همــکاری و مســئولیت پذیــری
پایینتــری دارنــد و بیشــتر بــه اختاللهــای روانــی مثــل اضطــراب،
افســردگی و غیــره مبتــا میشــوند کــه ایــن عوامــل نخســت باعــث
افزایــش احســاس بــی تفاوتــی ،ناخرســندی و نارضایتــی از شــغل و
همــکاران شــغلی و در نهایــت باعــث کاهــش ســامت روانــی آنــان
میشــود .تبییــن دیگــر اینکــه امــروزه هــر کــس در هــر مــکان
و موقعیــت شــغلی کــه باشــد درجاتــی از اســترس را در محیــط
کار احســاس میکنــد و ایــن واقعیــت امــری ملمــوس و انکارناپذیــر
اســت .فرســودگی شــغلی نتیجــه اســترسهای گوناگونــی اســت کــه
بــه صــورت عالئــم جســمانی (ســردرد ،زخــم معــده و غیــره) ،عالئــم
روانــی (افســردگی ،خشــم و غیــره) و عالئــم رفتــاری (غیبــت ،افــت
کارکــرد و غیــره) ظاهــر میشــود .عمدهتریــن مشــکل قربانیــان
فرســودگی شــغلی ایــن اســت کــه قــدرت آنــان بــرای کار کــردن
کــم اســت ،بیشــتر اوقــات خســته و ناتــوان هســتند ،از نشــانههای
مرضــی فیزیولوژیکــی مثــل ســردردهای مکــرر ،تهــوع ،اختــال در
خوابیــدن و تغییــر عــادات غــذا خــوردن رنــج میبرنــد ،احســاس
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بررســی وضعیــت ســامت روان پرســتاران بــا توجــه بــه اینکــه
پرســتاران مســئول حفــظ و ارتقــاء ســامت بیماران میباشــند،
بســیار مهــم و ضــروری اســت .لــذا ایــن پژوهــش بــا هــددف
بررســی ارتبــاط فرســودگی شــغلی ،حمایــت اجتماعــی ادراک
شــده و سرســختی روانشــناختی بــا ســامت روان پرســتاران
بیمارســتانهای دولتــی شــهر تهــران انجــام شــد.

ناکارآمــدی ،درماندگــی و بــه دام افتــادن در شــغل میکننــد،
نســبت بــه دیگــران بدگمــان هســتند ،بــا دیگــران بیشــتر ماننــد
یکشــی رفتــار میکننــد تــا بــه عنــوان یــک انســان و نســبت بــه
آنــان نیــز نگــرش منفــی دارنــد .بــه طــوری کلــی افــرادی کــه
دچــار فرســودگی شــغلی هســتند جهــان اطــراف خــود را بیشــتر بــا
عینــک خاکســتری تیــره نــگاه میکننــد تــا بــا عینکــی کــه بتواننــد
زیباییهــای زندگــی را ببیننــد کــه ایــن عوامــل در نهایــت باعــث
کاهــش احســاس ســامت روانــی در آنهــا میشــود [.]14
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه حمایــت اجتماعــی ادراک
شــده بــا ســامت روان پرســتاران ارتبــاط آمــاری منفــی و معنــادار
داشــت .از آنجایــی کــه نمــره بــاال در پرسشــنامه ســامت روان بــه
معنــای داشــتن ســامت روان پاییــن و نمــره پاییــن در پرسشــنامه
ســامت روان بــه معنــای داشــتن ســامت روان بــاال اســت ،لــذا
افــرادی کــه از حمایــت اجتماعــی بیشــتری برخوردارنــد ،ســامت
روانــی مطلوبتــری دارنــد .ایــن یافتــه بــا یافتــه پژوهشهــای
قبلــی در ایــن زمینــه همســو بــود [ .]20-18 ,15بــرای مثــال
 Chengو همــکاران ( )2014ضمــن پژوهشــی دربــاره ارتبــاط
حمایــت اجتماعــی و ســامت روانــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه بــا افزایــش حمایــت اجتماعــی ،میــزان ســامت روانــی افــراد
افزایــش مییابــد [ .]18همچنیــن پورآقــا رودبــره و همــکاران
( )2012ضمــن پژوهشــی دربــاره ارتبــاط احســاس غربــت و حمایــت
اجتماعــی ادراک شــده بــا ســامت روان بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه هــر چقــدر احســاس غربــت کاهــش و حمایــت اجتماعــی ادراک
شــده افزایــش یابــد ،میــزان ســامت روان افــراد افزایــش مییابــد
[ .]20در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت حمایــت اجتماعــی
باعــث میشــود فــرد ادراک کنــد کــه مــورد عالقــه دیگــران اســت،
از وی مراقبــت میشــود ،قابــل ارزش و احتــرام و متعلــق بــه
شــبکهای از ارتباطــات اســت .هــر چقــدر ایــن شــبکههای حمایتــی
و ارتباطــی بیشــتر باشــد ،بــه افــراد در کنــار آمــدن بــا فشــارهای
محیطــی کمــک بیشــتری میکنــد و بــه لحــاظ روانــی افــراد را در
موقعیتهــای آرامــش بخــش تــری قــرار میدهــد کــه ایــن عوامــل
باعــث افزایــش میــزان ســامت روانــی افــراد میشــود .تبییــن
دیگــر اینکــه حمایــت اجتماعــی ماننــد ســپری در مقابــل حــوادث و
رویدادهــای فشــارآور هســتند ،انــزوا و تنهایــی را کاهــش میدهنــد
و در افــراد احســاس عــزت نفــس ایجــاد میکننــد .همچنیــن ایــن
حمایــت بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم تأثیــر مثبتــی بــر
مکانیســمهای شــناختی ،راهبردهــای مقابلــهای و غیــره دارد ،لــذا
افــرادی کــه دارای چنیــن خصوصیاتــی هســتند نــگاه خــوش بینانــه
تــری بــه زندگــی دارنــد و در زندگــی شــادتر و امیدوارتــر هســتند
کــه ایــن عوامــل باعــث بهبــود ســامت روانــی افــراد میشــود [.]35
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه سرســختی روانشــناختی بــا
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و فرســودگی شــغلی آنهــا را کاهــش و حمایــت اجتماعی و سرســختی
روانشــناختی آنهــا را افزایــش دهنــد .همچنیــن میتواننــد شــرایط
کاری را طــوری فراهــم کننــد کــه افــراد بــه کار خــود عالقمند شــده،
آن را ارزشــمند تلقــی کــرده ،بــه ارتباطــات انســانی در بیمارســتان
اهمیــت خاصــی دهنــد و روابــط همــکاری را دوســتانه ،خوشــایند،
خالقانــه ،برانگیزاننــده و تــوام بــا اعتمــاد بــه نفــس و احســاس
مســئولیت ســازند .عــاوه بــر آن مشــاوران ،درمانگــران و برنامــه
ریــزان بایــد بــه نشــانههای متغیرهــای فرســودگی شــغلی ،حمایــت
اجتماعــی و سرســختی توجــه کــرده و بــر اســاس آنهــا برنامههایــی
مثــل کارگاههــای آموزشــی متفــاوت بــرای بهبــود ســامت روان
پرســتاران طراحــی کننــد.
تضاد منافع
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
سپاسگزاری
در پایــان از کلیــه مســئولین و پرســتاران بیمارســتانهای دولتــی
شــهر تهــران کــه مــا را در انجــام ایــن پژوهــش حمایــت کردنــد،
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نتیجه گیری
در ایــن مطالعــه مشــخص شــد فرســودگی شــغلی ،حمایــت اجتماعی
ادراک شــده و سرســختی روانشــناختی بــا ســامت روان پرســتاران
ارتبــاط معنــادار داشــتند و در یــک مــدل به طــور همزمان توانســتند
 54/9درصــد از تغییــرات ســامت روانــی پرســتاران را پیــش بینــی
کننــد کــه حمایــت اجتماعــی ادراک شــده بیشــترین نقــش را در
پیــش بینــی ســامت روان پرســتاران داشــت .بنابرایــن پیشــنهاد
میشــود برنامــه ریــزان و مدیــران ارشــد بــرای ارتقــاء ســامت
روان پرســتاران برنامههــای مناســبی طراحــی کننــد کــه بــرای ایــن
منظــور بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد اســترس شــغلی
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ســامت روان پرســتاران ارتبــاط آمــاری منفــی و معنــادار داشــت.
از آنجایــی کــه نمــره بــاال در پرسشــنامه ســامت روان بــه معنــای
داشــتن ســامت روان پاییــن و نمــره پاییــن در پرسشــنامه ســامت
روان بــه معنــای داشــتن ســامت روان بــاال اســت ،لــذا افــرادی کــه
از سرســختی بیشــتری برخوردارنــد ،ســامت روانــی مطلوبتــری
دارنــد .ایــن یافتــه بــا یافتــه پژوهشهــای قبلــی در ایــن زمینــه
همســو بــود [ .]26-24بــرای مثــال  )2014( Tarimoradiضمــن
پژوهشــی دربــاره سرســختی و ســامت روانــی دانشــجویان بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه بــا افزایــش سرســختی ،میــزان ســامت روانــی
دانشــجویان افزایــش مییابــد [ .]24همچنیــن جعفــری و همــکاران
( )2012ضمــن پژوهشــی دربــاره رابطــه بهزیســتی معنــوی و
سرســختی روانشــناختی بــا ســامت روانــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه بــا افزایــش بهزیســتی معنــوی و سرســختی روانشــناختی ،میزان
ســامت روانــی افزایــش مییابــد [ .]26در تبییــن ایــن یافتــه
میتــوان گفــت سرســختی ترکیبــی از باورهــا در مــورد خویشــتن و
جهــان میباشــد کــه از مؤلفههــای تعهــد ،کنتــرل و مبــارزه جویــی
تشــکیل شــده اســت .فــردی کــه از تعهــد باالیــی برخــوردار اســت
بــه ارزش و اهمیــت خــود در انجــام فعالیتهــا واقــف اســت و بــر
همیــن مبنــا بــا تکیــه بــر خــود قــادر اســت در فعالیتهــا موفــق
شــود .همچنیــن فــردی کــه قــدرت کنتــرل باالیــی دارد ،رویدادهــای
زندگــی را قابــل پیــش بینــی و کنتــرل میدانــد و بــاور دارد کــه
میتوانــد بــا تــاش خــود آنچــه را کــه اتفــاق مــی افتــد تحــت تأثیــر
قــرار دهــد .عــاوه بــر آن فــردی کــه مبــارزه جوســت بــا تــاش و
پشــتکار خــود مشــکالت را یکــی پــس از دیگــری حــل میکنــد و
بــاور دارد کــه تغییــر جنبــه طبیعــی زندگــی اســت و موقعیتهــای
مثبــت و منفــی را فرصتــی بــرای رشــد و یادگیــری میداننــد ،تــا
تهدیــد کــه چنیــن بــاوری نخســت باعــث افزایــش انعطــاف پذیــری و
قــدرت تحمــل و در نهایــت باعــث افزایــش ســامت روانــی میشــود.
تبییــن دیگــر اینکــه افــراد سرســخت دارای گروهــی از ویژگیهــای
شــخصیتی هســتند کــه بــه عنــوان یــک منبــع مقاومــت در
مواجهــه بــا رویدادهــای اســترس زای زندگــی عمــل میکننــد.
افــراد سرســخت دارای قــدرت کنتــرل بیشــتری بــر وقایــع زندگــی
هســتند و بــه جــای دوری از مشــکالت آنهــا را بــه عنــوان فرصــت
پیشــرفت ارزیابــی میکننــد .همچنیــن آنــان رویدادهــای تنیدگــی
زا را مثبتتــر و قابــل کنتــرل تــر ارزیابــی میکننــد کــه ایــن
امــر نخســت باعــث کاهــش برانگیختگــی فیزیولوژیکــی و کاهــش
بــروز نشــانگان تنیدگــی و در نهایــت باعــث افزایــش ســامت روانــی
میشــوند [.]35
مهمتریــن محدودیــت ایــن پژوهــش اســتفاده از ابزارهــای
خودگــزارش دهــی و روش همبســتگی بــود .زیــرا افــراد ممکن اســت
هنــگام تکمیــل کــردن ایــن ابزارهــا خویشــتن نگــری کافــی نداشــته

باشــند و مســئوالنه بــه گویــه هــا پاســخ ندهنــد و در پژوهشهــای
همبســتگی روابــط کشــف شــده را نمیتــوان بــه عنــوان روابــط
علــی فــرض کــرد .محدودیــت دیگــر محــدود شــدن جامعــه پژوهــش
بــه پرســتاران بیمارســتانهای دولتــی شــیفت صبــح شــهر تهــران
بــود .پیشــنهاد میشــود ایــن پژوهــش در پرســتاران شــیف شــب و
یــا پرســتاران ســایر بیمارســتانها انجــام شــود .همچنیــن بــا توجــه
بــه بــه اینکــه حمایــت اجتماعــی بیشــترین رابطــه را بــا ســامت
روانــی داشــت ،پیشــنهاد میشــود کــه مســئوالن بــه دنبــال ارتقــاء
حمایــت اجتماعــی پرســتاران خــود باشــند .عــاوه بــر آن انجــام
پژوهشهــای مقایس ـهای بیــن پرســتاران زن و مــرد و یــا پرســتاران
شــهرهای مختلــف میتوانــد زمینــه جدیــدی بــرای پژوهــش باشــد.
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Abstract
Introduction: Mental health is affected by several variables, among which the most
important ones could be considered job burnout, social support and psychological
Keywords:
hardiness. This study aimed to investigate the relationship of job burnout, social support
Burnout
and psychological hardiness with mental health among nurses.
Nurses
Methods: This was a descriptive–analytical research from the correlation type. The
Mental Health
statistical population included all the nurses of a governmental hospital in Tehran, Iran
Social Support
in 2015. Totally, 400 nurses were selected through multistep cluster sampling method.
Psychological Adaptation
All of them completed the questionnaires including job burnout by Maslach & Jackson
(2008), perceived social support by Zimet et al. (1988), Kobasa’s psychological hardiness
How to Cite this Article:
(1979) and Goldberg & Hillier’s mental health (1979). Data was analyzed using Pearson’s
Babaeiamiri N, Ashoori J. The correlation and multivariate regression with stepwise model using SPSS-19.
Relationship of Job Burnout,
Perceived Social Support and Results: Job burnout (r = 0.37) showed a statistically significant positive relationship with
Psychological Hardiness with mental health of nurses and perceived social support (r = -0.56), and psychological hardiness
Mental Health among Nurses . (r = -0.53) showed a statistical significantly negative relationship with mental health of
Sci J Hamadan Nurs Midwifery nurses (P < 0.01). In a predictor model, job burnout, social support and psychological
Fac. 2016;24(2):120-128.DOI: hardiness predicted 54.9% of variance of mental health of nurses (R2 = 0.549).
10.20286/nmj-24027
Conclusions: According to the findings of this research, it is suggested that counselors
© 2016 Scientific Journal of Hamadan and therapists decrease the rate of job burnout and increase the rate of social support and
psychological hardiness in order to increase the mental health of nurses.
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