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Abstract
Background and Objectives: One of the stressors in human is work
environment. Individuals may be subject to professional burnout if they
have no necessary skills. The purpose of the present research was to
determine of the correlation between psychological empowerment and
professional burnout with mediator role of perceived stress among
nurses.
Methods: This descriptive-correlational study was performed on 254
nurses in hospitals of Rasht city, 2014. Samples were selected by
random cluster sampling. The data collection tools included Maslach
Burnout, Cohen Perceived Stress, and Spreitzer’s Psychological
Empowerment questionnaires. Data were analyzed using Pearson
correlation coefficient, regression analysis, and path analysis.
Results: The results of correlation test showed that there were
significant correlation between psychological empowerment and
perceived stress with professional burnout, respectively, with
correlation coefficient of -0.53 and -0.67, and also between
psychological empowerment and perceived stress with correlation
coefficient of -0.56 (p<0.01). Regression results showed that
psychological empowerment could predict 29% of professional burnout
variance and 32% of perceived stress variance. The results of path
analysis indicated that psychological empowerment indirectly, with the
mediator role of perceived stress, could explain 54% of professional
burnout variance.
Conclusion: According to the results of this study, psychological
empowerment is effective in the reduction of perceived stress and
professional burnout in nurses. Therefore, it is suggested that training
courses based on increasing psychological empowerment, should be
held for nurses.
Keywords: Burnout, Professional; Stress; Psychological; Psychological
empowerment; Nurses.
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بررسی همبستگی بین توانمندی روانشناختی و فرسودگی شغلی با نقش واسطهای استرس
ادراکشده در پرستاران
فرهاد اصغری ،1رضا قاسمی جوبنه ،2هادی سلیمی

*3

1گروه مشاوره ،دانشکده ادبیات و علوم

چکیده

انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.

زمینه و هدف :یکی از عوامل تنشزا در انسان ،محیط کاری است .درصورت عدم برخورداری

2گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و

از مهارتهای الزم ،افراد ممکن است درگیر فرسودگی شغللی شغوند .هغدز از پغ وهش ا غر

روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،

تعیغغین همبسغغتگی بغغین توانمنغغدی روانشغغناختی و فرسغغودگی شغغللی بغغا نقغغش واسغ ای اسغغترس

اهواز ،ایران.

ادراکشده در پرستاران بود.

3گروه مشاوره ،دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس،
ایران.

روش بررسییی:ایغغن م العغغ بغغ روش توصغغی ی از نغغوه همبسغغتگی بغغر روی  254پرسغغتار از
بیمارستان های شهر رشغت در سغال  1393انجغام شغد .نمونغ هغا بغ روش نمونغ گیغری خوشغ ای
تصغادفی ،انتخغغا شغغدند .ابغزار مغ آوری اطالعغغات شغغامل :پرسشغنام هغغای فرسغغودگی شغغللی
مازالک ،استرس ادراکشده کوهن و توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر بود .دادهها با اسغت اده
از ریب همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر آنالیز شدند.
یافتهها :نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین توانمنغدی روانشغناختی و اسغترس ادراکشغده بغا
فرسغغودگی شغغللی بغغ ترتیغغب بغغا غغریب همبسغغتگی  -0/53و  ،0/67همچنغغین بغغین توانمنغغدی
روان شناختی و استرس ادراک شده با ریب همبستگی  ،-0/56همبسغتگی معنغی دار و غود دارد
( .)p>0/01براساس نتایج رگرسیون ،توانمندی روانشناختی توانست  %29از واریانس فرسغودگی

*
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شللی و  %32از واریغانس اسغترس ادراکشغده را پغیشبینغی کنغد .نتغایج تحلیغل مسغیر نشغان داد
توانمندی روانشناختی ب صورت غیرمستقیم ،با نقش واس ای استرس ادراکشده میتوانغد %54
از واریانس فرسودگی شللی را تبیین کند.
نتیجهگیری :طبق نتایج این م الع  ،توانمندی روان شغناختی در کغاهش اسغترس ادراکشغده و
فرسودگی شللی در پرستاران مؤثر است .بنابراین ،پیشنهاد میشود دورههغای آموزشغی مبتنغی بغر
افزایش توانمندی روانشناختی برای پرستاران برگزار گردد.
کلید واژهها :فرسودگی شللی؛ استرس ،روانشناختی؛ توانمندی روانشناختی؛ پرستاران.

تاریخ یافت95/6/20:
تاریخ پذیرش95/11/12:

ل اً ب این مقال ب صورت زیر استناد نمایید:
Asgari F, Ghasemi Jobaneh R, Salimi H. Investigation of the Correlation
between psychological empowerment and professional burnout
with mediator role of perceived stress among nurses.
]Qom Univ Med Sci J 2018;11(12):92-102. [Full Text in Persian
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مقدمه

کاهش فرسودگی شللی مؤثر و م ید واق شود .م العات نشان

پرستارانیک در محیط کار خود درگیر فشارهای روانی هستند،

داده است پرستارانیک ب لحاظ روانشناختی توانمند هستند ،از

ممکن است درگیر فرسودگی شللی نیز بشوند ( .)1فرسودگی

بهزیستی روانشناختی باالتری برخوردار بوده و در نتیج کمتر

شللی :خستگی روانی ناشی از کار زیاد و استرسهای مزمن در

دچار فرسودگی شللی میشوند (.)17،16

طول مدتزمان بوده ک باعث پیامدهایی همچون مشکالت

ازعوامل مؤثر بر فرسودگی شللی ،ب وی ه در محیطهای بالینی

سمی ،عاط ی ،رفتاری و روابط میانفردی میشود .فردیک

همچون بیمارستان ،میتوان ب استرس ادراکشده اشاره کرد

دچار فرسودگی شللی است ،ارتباطش را با کار از دست داده و

( .)18استرس از مل مسائلی است ک هم انسانها ،ب خصوص

انجام وظایف شللی برای او معنایی ندارد ( .)2فرسودگی شللی

پرستاران با آن درگیر هستند ( .)20،19شدت استرس ادراکشده

زمانی رخ میدهد ک کار انجامشده پس از مدت کوتاهی برای

دیبودن استرس دارد .فرد زمانی

اشاره ب باور فرد در زمین

یا

اقدام ب اتخاذ راهبرد مقابل خاص میکند ک تأثیرات فیزیکی،

گوناگونی در کارهای مربوط ب فرد و یا نتیج عوامل فردی باشد

روانشناختی و ا تماعی من ی ناشی از استرس و پیامدهای آن را

( .)3رف پرستاری ب دلیل ماهیتی ک دارد مستعد فرسودگی

باور داشت باشد ( .)21یلمی و اصلرزاده نشان دادند استرس

است و تحقیقات داخلی ( )5،4و خار ی ( ،)7،6نشاندهنده میزان

شللی ک پرستاران با آن دست و پنج نرم میکنند از مل عوامل

باالیی از فرسودگی شللی در پرستاران است .فرسودگی شللی

مؤثر بر افزایش فرسودگی شللی در پرستاران است ( .)22انجام

اثرات مخربی بر روی پرستاران ایجاد میکند؛ ب طوریک باعث

تحقیقات مربوط ب استرس و فرسودگی شللی ،ب وی ه در افراد

تمایل ب ترک خدمت ( )4و کاهش سالمت روانشناختی آنان

شاغل در مراکز و خدمات درمانی بیمارستان من مل پرستاران،

میشود (.)8

اهمیت وی های دارد ( .)23استرسهای طوالنیمدت در رف

فرد نام هوم

لوه کند ،همچنین میتواند نتیج ا

را

فرسودگی شود.

پرستاری منجر ب فرسودگی شللی شده و از کارایی پرستاران

توانمندی روانشناختی منجر ب قدرتمندترشدن افراد شده و با

میکاهد ( .)24همچنین عالوه بر تأثیرات مثبت ذکرشده در

افزایش اعتماد ب ن س همراه است .توانمندی روانشناختی ،نب

ارتباط با نقش مهارتهای مهم روانشناختی همچون توانمندی

انگیزشی دارد و مو ب گرایش فعاالن و داوطلبان فرد در انجام

روانشناختی در پیشگیری از بروز فرسودگی شللی ،یافت های

امور شللی میگردد ( .)10،9توانمندی روانشناختی در پرستاران

پ وهشگران نشان داده است بین توانمندی روانشناختی و کاهش

نیز منجر ب اعتماد و تعهد سازمانی ،ر ایت شللی ،بهرهوری،

استرس ادراکشده ،ارتباط معنیداری و ود دارد ( .)25بخش

مشارکت در تصمیمگیری ،مراقبت با کی یت عالی ،ر ایت

مهمی از میزان باالی استرس در افراد ب این دلیل است ک آنها

بیماران ،خودک ایی ،ا ساس استقالل ،اعتماد ب ن س،

خود را در برابر مدیریت و برخورد با رویدادهای استرسزا ناتوان

مسئولیتپذیری ،کنترل کار و کاهش تنش شللی میشود (.)11

میبینند ( .)27،26با تو

ب م الب ارائ شده ،فرسودگی شللی در

همچنین توانمندی روانشناختی تأثیر مثبتی بر ر ایتمندی شللی

کارکنان درمانی از مل پرستاران باعث افزایش مشکالت

برخی خصوصیات در افراد میتواند مان

پرستاران ( )12و ر ایت بیماران ازآنان دارد ( .)13ر ایی و

سمی  -روانی ،غیبت از کار ،کاهش کی یت خدمات ارائ شده

همکاران نشان دادند برخورداری کارکنان از توانمندی

ب بیماران و نار ایتی از خدمات پزشکی میشود؛ ازاینرو

روانشناختی مو ب تعهد سازمانی میشود ( O'Brien .)14در

پ وهش در وزه فرسودگی شللی ایز اهمیت است .همچنین

م الع خود مشخص کرد بین توانمندی روانشناختی و رشد

ب نظر میرسد توانمندی روانشناختی میتواند با کاهش استرس

رف ای ،همبستگی و ود دارد ( .)15عالوه بر این ،توانمندی

پرستاران ،س ح فرسودگی شللی آنان را کاهش دهد .لذا ب علت

روانشناختی در افزایش تعهد سازمانی پرستاران مؤثر است (.)11

کمبود پ وهشهای مربوط در بررسی نقش غیرمستقیم توانمندی

از طرفی ،توانمندی روانشناختی در غرف پرستغاری میتوانغد در

روانشنغاختغی و نقغش واس غ ای استغرس در فغرسغودگی شللغی،
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همچنین یافتن مدلی م هومی ب منظور ا رای کارهای آزمایشی،

گردید .برای سنجش فرسودگی شللی از پرسشنام فرسودگی

ا ر با هدز تعیین همبستگی بین توانمندی

شللی  Maslachاست اده شد .این پرسشنام شامل  22سؤال بوده

روانشناختی و فرسودگی شللی با نقش واس ای استرس

ک س بُعد خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و ک ایت فردی را

ادراکشده در پرستاران صورت گرفت.

میسنجد .نمرههای باال در خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و

پ وهش

نمرههای پایین در ک ایت فردی ،نشاندهنده فرسودگی شللی

روش بررسی

است .پرسشنام براساس مقیاس  7در ای لیکرت تنظیم شده و

این پ وهش ب روش توصی ی و با طرح همبستگی انجام شد.

با مقیاس  0تا  6نمرهگذاری میشود.

ریب آل ای کرونباخ

امع آماری را تمامی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر

توسط  Maslachو  Jacksonدر هر س بُعد فرسودگی هیجانی،

رشت در سال  1393تشکیل میدادند .در این پ وهش ،نمون ای

مسخ شخصیت و ک ایت فردی ب ترتیب  0/71 ،0/79 ،0/90و

جم  254ن ر از بین دود  745پرستار شاغل در بیمارستانهای

پایایی آن ب روش بازآزمایی با یکماه فاصل 0/60-0/80 ،

شهر رشت ،ب روش نمون گیری خوش ای تصادفی و با است اده از

گزارش شده است ( .)29پایایی این پرسشنام با است اده از ریب

شد ( .)28شیوه نمون گیری

آل ای کرونباخ در یک م الع داخلی 0/87 ،ب دست آمد (.)30

ب اینترتیب بود ک از بین  8بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی

این پرسشنام ب کرات توسط پ وهشگران ایرانی ب کار برده شده و

گیالن واق در شهر رشت ،در مر ل اول  3بیمارستان ب صورت

اعتبار علمی آن مورد تأیید قرار گرفت است ( .)32،31در این

تصادفی برگزیده شد ،سپس پ وهشگر با مرا ع ب بیمارستانهای

م الع پایایی این پرسشنام محاسب گردید ک

ریب آل ای

انتخا شده ،اخذ مجوز و انجام کارهای اداری ،پرسشنام های

کرونباخ 0/73 ،ب دست آمد .هت سنجش استرس ادراکشده،

تحقیق را ب صورت تصادفی در اختیار افراد شرکتکننده (ب عنوان

از مقیاس استرس ادراکشده  Cohenو همکاران است اده شد .این

پرستار در بخشهای مختلف بیمارستان) قرار داد .همچنین ب

مقیاس  14آیتم دارد و هر آیتم براساس یک مقیاس لیکرتی

شرکتکنندگان اطالعات الزم در مورد داوطلبان بودن و عدم

پنجدر ای (از هرگز تا همیش ) تنظیم شده و با مقیاس  0تا 4

ا بار در پاسخگویی ب ابزار پ وهش ،عدم نوشتن نام و مشخصات

نمرهگذاری میشود .با

نمرات ،نمره کلی استرس

اصلی ،محرمان بودن پاسخها ،نحوه پاسخگویی ب ابزارها ،عدم

ادراکشده ب دست میآید .در پ وهش  Cohenو همکاران،

یا بد و کمک در هت یک پ وهش

ریب همسانی درونی برای هریک از زیرمقیاسها و نمره کلی

اصیل داده شد .بدین ترتیب افراد شرکتکننده با بیان کالمی

استرس ادراکشده بین  0/84-0/86گزارش شده است ( .)33در

ر ایت از پ وهش ،همچنین آگاهی کامل از آن ،ب صورت

پ وهش سپهوند و همکاران نیز ریب پایایی این مقیاس از طریق

داوطلبان در پ وهش شرکت کردند .پرسشنام ها بعد از تکمیل

ریب آل ای کرونباخ 0/80 ،ب دست آمد ( .)34ص ایی و

ب

دول کر سی و مورگان انتخا

نشان دادن چهره خو

م آوری شد.
معیارهای ورد ب پ وهش شامل :اشتلال ب

م

شکری در اعتباریابی این مقیاس با است اده از تحلیل مؤل های
رف پرستاری در

اصلی و چرخش واریماکس ،ب و ود دو عامل خودکارآمدی

بیمارستانهای شهر رشت ،نداشتن مشکالت شدید روانشناختی،

ادراکشده و درماندگی ادراکشده اشارهکردهاند ،همچنین

تمایل و تعهد ب پاسخگویی کامل ب ابزارهای پ وهش بود.

مقادیر

ریب همسانی درونی برای عوامل خودکارآمدی

نداشتن زمان برای پاسخگویی ب ابزارهای پ وهش ،همچنین انجام

ادراکشده ،درماندگی ادراکشده و نمره کلی استرس

ناقص پرسشنام  ،از معیارهای خروج از م الع بود.

ادراکشده ب ترتیب برابر با  0/60 ،0/80و  0/76گزارش شده

در پ وهش ا ر برای م آوری دادهها ،از  4پرسشنام است اده

است ( .)35در پ وهش ا ر

شد .در بخش اطالعات دموگرافیک نمون های پ وهش ،از آنان

ب دست آمد .همچنین از پرسشنام

اطالعاتی در مورد نسیت ،سن ،و عیت تأهل و سابق کغار اخغذ

 Spreitzerبرای سنجش توانمندی روانشناختی است اده شد.

ریب آل ای کرونباخ0/81 ،
توانمندی روانشناختی
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این پرسشنام مشتمل بر  12عبارت است ک ابعاد شایستگی،

یافتهها

خودمختاری ،مؤثر بودن و معنیداری را میسنجد .با م این

در این م الع  ،نمون ای متشکل از  254پرستار با میانگین سنی

خردهمقیاسها ،نمره کلی توانمندی روانشناختی ب دست میآید.

 34/7±7/4شرکت کردند .از بین این افراد %92/2 ،مؤنث و

این پرسشنام براساس مقیاس  4گزین ای لیکرت تنظیم شده و

 %61/4متأهل بودند .همچنین از نظر سابق کار %31/6 ،زیر  5سال،

با مقیاس  1-4نمرهگذاری میشود (.)9

ریب پایایی این

 %32/5بین  5-10سال و  %4/3بیش از  10سال سابق کار داشتند.

پرسشنام با است اده از ریب آل ای کرونباخ در طی یک بررسی

میانگین فرسودگی شللی73±27/8 ،؛ توانمندی روانشناختی،

در داخل کشور 0/79 ،ب دست آمد ( .)11در این پ وهش پایایی

 30/6±13/2و استرس ادراکشده 36/1±12/3 ،ب دست آمد .بین

ریب آل ای کرونباخ0/91 ،

متلیرهای پیشبین (توانمندی روانشناختی) ،واس ای (استرس

این پرسشنام محاسب گردید ک
تعیین شد.

ادراکشده) و مالک (فرسودگی شللی) ،همبستگی معنیداری

دادهها با است اده از نرمافزار  SPSSنسخ  18ب روش ریب

و ود داشت .بر این اساس بین متلیرهای توانمندی روانشناختی

همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون ب شیوه همزمان و تحلیل

و استرس ادراکشده با فرسودگی شللی ب ترتیب با

ریب

مسیر در س ح معنیداری 0/01 ،تجزی و تحلیل شدند.

 -0/53و  ،0/67همبستگی معنیدار بود .همچنین بین توانمندی
روانشناختی و استرس ادراکشده با ریب  ،-0/56همبستگی
معنیداری و ود داشت .برای تمامی این

رایب ،س ح

معنیداری  0/01در نظر گرفت شد ( دول شماره .)1
جدول شماره  :1میانگین ±انحراف معیار و ماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

M

SD

1

فرسودگی شغلی

73

27/8

1

توانمندی روانشناختی

30/6

13/9

استرس ادراکشده

36/1

12/3

2

**-0/53
**

3

1
**

0/67

-0/56

1

**

p>0/01

برای بررسی نقش واس ای استرس ادراکشده در ارتباط بین

روانشناختی از مر ل اول ب مر ل سوم کاهش یابد ،نشانگر

توانمندی روانشناختی و فرسودگی شللی ،از روش رگرسیون

نقش واس ای استرس ادراکشده در ارتباط بین توانمندی

ب مرا ل  Baronو

چندگان ب صورت همزمان با تو

Kenny

روانشناختی و فرسودگی شللی است .در دول شماره  2نتایج

است اده شد ( .)36بدین ترتیب در مر ل اول ،فرسودگی شللی

تحلیل رگرسیون آمده است.

براساس توانمندی روانشناختی پیشبینی میشود؛ در مر ل دوم،

براساس میزان همبستگی پیرسون ،بین توانمندی شناختی و

استرس ادراکشده طبق توانمندی روانشناختی بوده و در مر ل

فرسودگی شللی 0/53 ،همبستگی و ود داشت .همچنین نتایج

سوم نیز فرسودگی شللی براساس توانمندی روانشناختی و

رگرسیون نشان داد توانمندی روانشناختی میتواند  %29از

استرس ادراکشده پیشبینی میشود .سرانجام مرا ل اول و سوم

واریانس متلیر مالک ،یعنی فرسودگی شللی را ب صورت

با هغم مقغایسغ شغده و چنغانچغ

غریغب مسیغر ) (betaتوانمندی

معنیدار پیشبینی کند ( ( )p<0/001دول شماره .)2

جدول شماره  :2پیشبینی فرسودگی شغلی براساس توانمندی روانشناختی
متغیر
توانمندی روانشناختی
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R

r2

T

B

Beta

sig

0/53

0/29

-10/1

-1/07

-0/53

0/001
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بغغین توانمنغغدی روانشغغناختی و اسغغترس ادراکشغغده براسغغاس

همچنین نتایج رگرسیون نشان داد توانمندی روان شناختی می تواند

همبستگی پیرسون 0/56 ،همبستگی و ود داشت.

 %32از واریغغانس اسغغترس ادراکشغغده را بغغ صغغورت معنغغیدار
پیشبینی کند ( ( )p<0/001دول شماره .)3

جدول شماره  :3پیشبینی استرس ادراکشده براساس توانمندی روانشناختی
متغیر
توانمندی روانشناختی

R

r2

T

B

Beta

sig

0/56

0/32

-10/9

-0/50

-0/56

0/001

براساس نتایج ب دستآمده از دول شماره  ،4میزان همبستگی

همانطور ک در دول شماره  2و  4مشخص است با ورود متلیر

استرس ادراکشده و توانمندی روانشناختی با فرسودگی شللی،

استرس ادراکشده ،میزان پیشبینی متلیر مالک افزایش یافت

 0/70بوده است .همچنین نتایج رگرسیون نشان داد توانمندی

( )r2= 0/49و ریب مسیر توانمندی روانشناختی کاهش پیدا

روانشناختی و استرس ادراکشده میتوانند  %49از واریانس

کرده است ( .)beta= -0/23در واق  ،متلیر استرس ادراکشده

متلیر مالک ،یعنی فرسودگی شللی را پیشبینی کنند

توانست ب طور معنیداری بین توانمندی روانشناختی و فرسودگی

(.)p<0/001

شللی نقش واس ای ای ا کند؛ ازاینرو توانمندی روانشناختی

مر ل چهارم شامل ترکیب رایب رگرسیون ب دستآمده از

ب تنهایی  %23و با میانجیگری استرس ادراکشده %54 ،از

داول قبلی است؛ بدینصورت ک برای مشخص کردن اثر

واریانس فرسودگی شللی را پیشبینی میکند .مدل نهایی

مستقیم و غیرمستقیم متلیر توانمندی روانشناختی و نقش میانجی

پ وهش ا ر در شکل نشان داده شده است.

استرس ادراکشده بر روی فرسودگی شللی ،میبایست نتایج
ب دستآمده در داول قبلی ترکیب شود.
جدول شماره  :4پیشبینی فرسودگی شغلی براساس توانمندی روانشناختی و استرس ادراکشده
متغیر
استرس ادراکشده
توانمندی روانشناختی

R

r2

0/70

0/49

بحث
هدز از پ وهش

T

B

Beta

Sig

9/ 9

1/22

0/54

0/001

- 4/ 2

-0/46

-0/23

0/001

میزان فرسودگی شللی گزارششده توسط پرستاران کاهش یافت
ا ر تعیین همبستگی بین توانمندی

ک با نتایج سایر م العات همسو بود ( O'Brien .)16،15،12در

روانشناختی و فرسودگی شللی با نقش واس ای استرس

پ وهش بر روی  233پرستار شاغل در بخشهای دیالیز سرپایی،

ادراکشده در پرستاران بود .در پ وهش ا ر ،بین توانمندی

ب این نتیج رسید ک توانمندی روانشناختی مو ب کاهش

روانشناختی و فرسودگی شللی ،همبستگی من ی و معنیداری

فرسودگی میشود ( .)15همچنین در پ وهش  Rashkovitsو

و ود داشت؛ بدینمعنیک با افزایغش توانمنغدی روانشنغاخغتغی،

 Livneنتایج ب دستآمده نشغان داد بین توانمنغدی روانشناخغتغی
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با فرسودگی شللی ،همبستگی من ی و معنیداری و ود دارد

رفتارهای خود مییابند ،بیشتر از شلل خود لذت برده و کمتر

( .)16در تبیین این یافت میتوان چنین استدالل کرد همانطور ک

دچار فرسودگی شللی خواهند شد .همچنین نتایج اکی از آن

اشارهشده ،ابعاد توانمندسازی روانشناختی شامل شایستگی،

است ک بین استرس ادراکشده با فرسودگی شللی ،همبستگی

خودمختاری ،مؤثر بودن و معنیداری است ( .)10،9بنابراین،

مثبت و معنیداری و ود دارد .در واق  ،زمانیک پرستاران از

پرستارانیک ب لحاظ روانشناختی توانمند باشند ،ا ساس

استرس بیشتری رنج میبرند ،فرسودگی شللی آنها افزایش پیدا

میکنند در انجام کارها شایستگی دارند و کارهایی را انجام

میکند .این یافت با سایر تحقیقات انجامشده در ارتباط با نقش

میدهند ک دارای معنا بوده و با ارزشهای آنها م ابقت دارد،

استرس در فرسودگی شللی پرستاران در بیمارستان م ابقت داشت

آنها در تحقیق اهداز سازمانی ک در آن مشلول ب کار هستند،

( .)22،7،6یلمی محمدی و اصلرزاده قیقی در پ وهش خود

سهیم بوده و بر کاری ک انجام میدهند کنترل الزم و کافی دارند.

بر روی  90پرستار شاغل در بیمارستان البرز کرج ب این نتیج

در واق  ،توانمندیهای روانشناختی پرستار ب عنوان راهبردهای

رسیدند ک استرس شللی میتواند باعث فرسودگی شللی شود

مقابل ای مؤثر در هت مقابل با عوامل فرسایشدهنده و تنشزای

( .)22شرایط محیط کار پرستاران توأم با استرسهای مختل ی

بیمارستان عمل میکند و آنان را در هت پیوند ،مؤثرتر و

است ک بر سم ،روان و عملکرد فرد و بهرهوری سازمان تأثیر

کارآمدتر با شللشان سوق میدهد .در نتیج  ،این عوامل باعث

من ی دارد .همچنین ب نظر میرسد مشکل در ت ابق با شرایط

میگردد تا پرستاران ب عنوان کارکنان بیمارستان ،از استرس شللی

استرسزای محیطکار میتواند بر سالمت رو ی و روانی

کمتری رنج ببرند و فرسودگی شللی پایینتری را گزارش کنند.

پرستاران تأثیر من ی گذاشت و آنها را با س درماندگی و

توانمندی روانشناختی یک م هوم شناختی است .در نظریات

افسردگی موا

کند ( .)22در پ وهش  Xieو همکاران مشخص

شناختی ،شناختهای من قی و مناسب باعث ایجاد رفتارها و

گردید استرسهای شللی مو ب ایجاد افسردگی در پرستاران

هیجانهای مناسب میشود و در واق  ،رفتار و هیجان تابعی از

شده و افسردگی ایجادشده ب دلزدگی و فرسودگی شللی منجر

شناخت افراد است؛ بنابراین افراد با توانمندی شناختی باالتر،

میشود ( .)6در واق  ،میتوان اینگون تبیین کرد ک استرس،

توانایی کنترل ،ت سیر و پردازش موقعیتهایی با فرسودگی شللی

توانمندی طبیعی افراد را دچار مشکل میکند .افراد در شرایط

باال را نیز دارند و این توانمندی شناختی باعث ایجاد توانمندی

استرسزا ،ا ساس درماندگی و ناتوانی کرده و بازده کاری آنها

کلی ،ا ساس مؤثر بودن و خودکارآمدی در فرد میشود ک از

پایین میآید و خ اهای شللیشان بیشتر میشود؛ بنابراین با

میگردد (.)37

افزایش استرس ادراکشده توسط فرد ب شکل مداوم ،فرسودگی

مؤل های توانمندی روانشناختی محسو

پرستاران با داشتن توانمندی روانشناختی ،ا ساس ر ایت شللی

شللی فرد نیز باال میرود ( .)12میزان استرسیک پرستاران تجرب

باالیی میکنند ک این عمل سبب کاهش فرسودگی شللی در

میکنند هم سیستم سمی و هم روانی آنان را درگیر میکند.

آنان میشود .زمانیک پرستار ا ساس کند با انجام وظای ش در

پرستار وقتی در محی ی قرار میگیرد ک همواره دارای استرس

پیامدهای سازمان اثرگذار است ،تمایل زیادی ب مشارکت در

است ب علت فشارهای سمی و روانی ناشی از استرس ،عالق اش

فعالیتهای سازمانی از خود نشان خواهد داد .وقتی چنین فردی

نسبت ب این محیط شللی کمتر میشود و با کم شدن عالق و

ا ساس کرد در تعیین فعالیتهای الزم برای انجام وظایف شللی

انگیزش ،نار ایتی و خستگی وی نیز افزایش مییابد .در بررسی

و آزادی عمل برخوردار است ،خود را دا از شلل

استرس ،الزم است تجرب استرس را با فرآیند رویارویی یا برخورد

خویش در نظر نمیگیرد و شلل خود را ب عنوان بخشی از هویت

با عوامل تنیدگیزا ،از هم ت کیک کرد .پرستاریک در نحوه

خویش در نظر خواهد گرفت ک منجر ب عالق بیشتر ب آن شلل

مقابل با استرسهای شللی از روشهای کارآمد و راه لمدار بهره

میشود .در قیقت پرستارانیک در شلل پرمعنی خود درگیر

نگیرد ،از مکانیسمهایی چون دوریگزینی و دایی هیجانی

مغیشغونغد و کغار خغود را همغاهنغگ بغا نگغرشها ،اعتغقغادات و

است اده خواهد کرد ک ب مغرور نسغبت بغ شلغل خغود بغیانگغیغزه

از انتخا
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میشود .ب طورکلی ،استرس طوالنی ب مرور پرستاران را دچار

ناتوانیها و علل ایجاد تنش در محیط کاری لوگیری کند (.)39

افسردگی ،خستگی و بیتو هی ب همکاران و بیماران میکند و

ب عالوه Cheatham ،و  Gunnarدر بررسی عوارض ایجادشده

مو ب کاهش تمایل ب مراقبت ،عالق ب شلل و شایستگی

توسط تنشهای روانی بیان میکند استرس یا تنشهای شللی

رف ای میشود ک در نتیج آنان را دچار خستگی روانی و

طوالنیمدت باعث ایجاد فرسودگی شللی ،تعارض عاط ی،

فرسودگی شللی میکند .در این پ وهش استرس ادراکشده و

اختالل شخصیت و کاهش س پذیرش فرد نسبت ب کار و سایر

توانمندی روانشناختی ب عنوان متلیرهای پیشبین توانستند ب طور

افراد در محیط کار میگردد .از طرفی ،عدم توانمندی ب عنوان

معنیداری فرسودگی شللی را پیشبینی کنند .نتایج تحلیل مسیر

دلیل اصلی اینک چرا پرستاران رف را ترک میکنند ،شناخت

نیز نشان داد استرس ادراکشده میتواند ب طور مستقیم منجر ب

شده است ( .)40پرستاران توانمند ،مسئولیتپذیر بوده و ب زندگی

افزایش فرسودگی شللی در پرستاران شود و توانمندی

خوشبین هستند دیدگاه مثبتی درباره خود ،دیگران و محیط دارند

روانشناختی نیز عالوه بر تأثیر مستقیم ،ب طور غیرمستقیم در

و اساساً دیگران را ن ب عنوان رقیب ،بلک ب عنوان همکار و

کاهش فرسودگی شللی پرستاران مؤثر است .در پ وهش ا ر،

شریک در نظر میگیرند .هنگامیک تضاد یا تنشی در موقعیت

توانمندی روانشناختی توانست ب صورت غیرمستقیم و از طریق

شللی ات اق میافتد ،ب ای بیت اوت و من عل بودن ،مشکل را ب

کاهش استرس ادراکشده باعث کاهش فرسودگی شللی شود.

گردن دیگری انداختن ،در ستو وی راه لی برای آن هستند.

در بررسی تأثیر غیرمستقیم توانمندی روانشناختی بر روی

پس ب طورکلی ،پرستارانیک از توانمندی روانشناختی مناسبی

فرسودگی شللی و با واس گری استرس ادراکشده ،پ وهشی

برخوردارند ب دلیل است اده از راهبرهای مقابل ای مؤثر در برابر

یافت نشد و عمدتاً م العات ب بررسی تأثیر مستقیم توانمندی

عوامل و مناب تنشزا میتوانند شدت و تأثیر استرس را کاهش

روانشناختی ( )16،15و استرس ادراکشده ( )22،7بر روی

داده و ب تب آن از گرفتار شدن در و عیت آزاردهنده فرسودگی

فرسودگی شللی پرداخت بودند .درصورتیک استرس ادراکشده

شللی دور باشند.

در محیط بیمارستان باال باشد ،پرستار ممکن است نتواند ب درستی

این پ وهش مانند سایر م العات با محدودیتهایی همراه بود

وظایف شللی خود را انجام دهد و توان مقابل کارآمد با

از مل

اینک این پ وهش بر روی پرستاران شهر رشت

رویدادهای استرسزا در محیط شللی را از دست بدهد .این مسئل

انجامگرفت؛ بنابراین تنها از پرسشنام برای م آوری اطالعات

عالوه بر اینک منجر ب کاهش بهزیستی روانشناختی میشود،

است اده شد و عدم است اده از ابزارهای دیگر و عدم کنترل

میتواند تأثیر ب سزایی در ایجاد فرسودگی شللی داشت باشد؛

متلیرهایی ک ب نوعی میتوانند نتایج را مخدوش کنند ،در نتایج

از توانمندی روانشناختی باالیی

مؤثر بود ک باید در تعمیم نتایج ،ا تیاط الزم را ب عمل آورد .لذا

دلیل وی گیهایی همچون شایستگی،

پیشنهاد میشود پ وهشگران با کنترل عوامل مخدوشکننده و با

خودمختاری ،مؤثر بودن و معنیداری قادرند ب صورت مؤثر و

است اده از طرح آزمایشی ،اثر علی توانمندسازی روانشناختی را بر

کارآمد با استرس برخورد داشت باشند و ب درستی از عهده انجام

روی استرس و تأثیر آن را بر روی فرسودگی شللی مورد بررسی

وظایف شللی خود برآیند و از سالمت و بهزیستی روانشناختی

قرار دهند.

در الیک

افرادیک

برخوردارند ،ب

باالتری نیز برخوردار باشند .در واق  ،توانمندی روانشناختی منجر
ب کاهش استرس ادراکشده میشود و در نتیج فرسودگی شلل

نتیجهگیری

کاهش پیدا میکند ( Wang .)38،37و  Liuدر پ وهش خود با

براساس نتایج این پ وهش ،توانمندی روانشناختی هم ب صورت

بررسی تأثیر توانمندی روانشناختی بر روی تنشهای شللی ب این

مستقیم و هم با واس گری استرس ادراکشده ،توان پیشبینی

نتیج رسیدند ک توانمندی روانشناختی با ایجاد ا ساس قدرت

فرسودگی شللی در پرستاران را دارد؛ ازاینرو میتوان اینگون

در شخص ،همچنین آمادهسازی محیط میتواند از بروز بسیاری از

نتیج گیری کرد ک توانمندی روانشناخغتغی میتواند در کغاهغش
99

مجل دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره یازدهم ،شماره دوازدهم ،اس ند 1396

فرهاد اصلری و همکاران

... بررسی همبستگی بین توانمندی روانشناختی و فرسودگی شللی با نقش واس ای استرس

تشکر و قدردانی
شخصی

مایت مالی و براساس مناب

ا ر بدون

مقال

.باشد

استرس ادراکشده و فرسودگی شللی پرستاران مؤثر

ب نتایج پ وهش ا ر میتوان با برگزاری دورههایی

باتو

 پ وهشگران برخود الزم، در پایان.نویسندگان انجام شده است

مبتنی بر ارتقای توانمندی روانشناختی در بیمارستانها برای

 مسئولین،میدانند از تمامی پرستاران شرکتکننده در پ وهش

 گام مهمی در هت کاهش استرس ادراکشده و در،پرستاران

،محترم دانشگاه علوم پزشکی گیالن و بیمارستانهای شهر رشت

نتیج کاهش فرسودگی شللی برداشت و در راستای افزایش

،سایر اساتید و دوستانیک ما در این پ وهش یاری کردند

سالمت روان پرستاران ب عنوان یکی از کارکنان مهم نظام خدمات

.صمیمان تشکر و قدردانی نمایند

.بهداشتی درمانی عمل کرد
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