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 مقاله پژوهشی

  پرستاران یشغل یدر فرسودگ ینید يو عمل به باورها يآورتاب، يخودکارآمد نیبشیپنقش 
  

  ٤يمعصومه تنگستان، ٣ين فغانيرام، ٢يرسول حشمت، *١يجعفر يسيع
 

  06/03/1397تاریخ پذیرش  10/12/1396تاریخ دریافت 
 
 دهيچک

، ن اساسيت است. بر اياهم يدارا يبودن حرفه پرستار زااسترسپرستاران به علت  يشغل يمرتبط با فرسودگ يشناختروان يرهايمتغ يبررس: هدف و نهيزمشيپ
  در پرستاران بود. يشغل يبا فرسودگ ينيد يو عمل به باورها يآورتاب، يرابطه خودکارآمد يهدف پژوهش حاضر بررس

تهران  شهرينيخم(عج) و امام  اهللاهيبق، يطالقان يهامارستانيبه پرستاران مرد و زن مشغول به خدمت در يپژوهش عبارت بود از کل يجامعه آمار: مواد و روش
عمل به  پرسشنامهپژوهش از  يهاداده يدر دسترس انتخاب شدند. جهت گردآور يريگنمونهنفر به روش  ۱۸۰به حجم  يانمونهن جامعه يکه از ا ۱۳۹۳در سال 

استفاده ) MBI(مسلش  يشغل ي) و پرسشنامه فرسودگGSEشرر ( ياس خودکارآمديمق، CD-RIS)دسون (يويکونور و د يآورتاباس يمق، (معبد) ينيد يباورها
  شد.

 يودکارآمدن خيج پژوهش نشان داد که بيقرار گرفت. نتا ليون چندگانه مورد تحليل رگرسيو تحل يب همبستگيضر يآمار يهاروشبا استفاده از  هاداده: هاافتهي
) r ،۰۰۱/۰<p=-۳۲/۰( يشغل يبا فرسودگ ينيد ي) و عمل به باورهاr ،۰۰۱/۰<p=-۴۴/۰( يشغل يبا فرسودگ يآورتاب، )r ،۰۰۱/۰<p=-۴۵/۰( يشغل يبا فرسودگ
 يخودکارآمد و يآورتاب، ينيد يعمل به باورها يرهايچندگانه نشان داد که متغون يل رگرسيج آزمون تحلين نتايوجود دارد. همچن يداريمعنو  يرابطه منف

  .باشنديم يشغل يانس فرسودگيدرصد از وار ۵۵ن ييقادر به تب رفتههميرو
پرستاران  يشغل ين حوزه جهت کاهش فرسودگيل در ايران دخيسالمت روان و مد نيشود متخصصيشنهاد ميج پژوهش پيبا توجه به نتا: يريگجهينتبحث و 

  توجه کنند. يو خودکارآمد يآورتاب، ينيد يبر نقش عمل به باورها
 پرستاران، يشغل يفرسودگ، ينيد يعمل به باورها، يآورتاب، يخودکارآمد: هادواژهيکل

  
 ۱۸۸-۱۹۷ ص، ۱۳۹۷ دادخر، ۱۰۴ يدرپيپ، سومشماره ، شانزدهمدوره ، هياروم ييو ماما يمجله دانشکده پرستار

  
  ۰۹۱۲۴۳۴۸۰۵۵: تلفن، آستارا نور اميپ دانشگاه، ال فلکه يروبرو، آستارا: آدرس مکاتبه

Email: esa_jafary@yahoo.com 

  
  مقدمه

 تيماه ياست و دارا زااسترس يهاحرفهاز  يکي يپرستار
با تعارضات  باال و يساعات کار، ماريب يمرتبط با تقاضاها يجانيه
ر گيپرستاران نسبت به د، ن اساسي). بر ا۱همراه است ( يفردنيب

از استرس را گزارش  ييزان بااليم، مربوط به سالمت يهاحرفه
ه ب يتجمع صورتبه، نشود تيريکه استرس مد ي). زمان۲( کننديم

 جاديرفاه و ا، يبه سالمت يرسانبيآس ليکه پتانس رسديم يسطح
. اشدبيم امدهايپ نياز ا يکي يکه فرسودگ را دارد ديشد يشانيپر

وع يش دهديموجود دارد که نشان  يمتعدد يشواهد پژوهش

                                                             
 )سنده مسئوليران (نويتهران، ا ،، دانشگاه پيام نوريار گروه روانشناسيدانش ١
 رانيز، ايتبر ،زي، دانشگاه تبريار گروه روانشناسياستاد ٢
  رانيتهران، ا، )، دانشگاه پيام نوريحقوق اسالم يات (فقه و مبانيگروه اله يأت علميعضو ه ٣
  رانيتهران، ا ،ام نوري، دانشگاه پيارشد روانشناس يکارشناس ٤

نمونه مطالعات  يدر پرستاران باال است. برا يشغل يفرسودگ
ان پرستاران يدر م يوع فرسودگينه شيه در زميجريدر ن يمتعدد

 را در يفرسودگوع سندرم ين مطالعات شيصورت گرفته است و ا
ن ي). همچن۳( اندکردهگزارش  ۸/۵۳درصد تا  ۵/۲۱حدود 
وع يکه ش دهديمز نشان يانجام شده در داخل کشور ن يهاپژوهش
نژاد  ينيج پژوهش حسيدر پرستاران باال است. نتا يشغل يفرسودگ

 يدارا موردمطالعه) نشان داد که اغلب پرستاران ۴و همکاران (
ص ز مشخين يگريهستند. در پژوهش د يشغل ياز فرسودگ يدرجات

 ياسترس شغل يدارا موردمطالعهدرصد از پرستاران  ۴/۴۶شد که 
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 پرستاران شغلي فرسودگي در ديني باورهاي به عمل و آوريتاب خودکارآمدي، بينپيش نقش
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 يفرسودگ يوع بااليش دهندهنشانن موضوع ي). ا۵د بودند (يشد
 يعوامل مرتبط با فرسودگ يي. شناساباشديمدر پرستاران  يشغل
ه ک مطالعين حوزه است و در يازمند مطالعات گسترده در اين يشغل

نه را مطرح کرد. ين زميگذار در اتأثير يرهايتمام متغ توانينمواحد 
ن يا ييدر شناسا يو شواهد تجرب ينظر يهامدلاز  يبرخ، حالنيباا

به مدل مطرح شده توسط  توانيم هاآنان ي. از ماندبوده مؤثرعوامل 
) اشاره کرد که بر نقش عوامل ۷) و مسلش و همکاران (۶مسلش (

ن يد دارد. از بيتأک ي) در فهم سندرم شغليرونيو ب ي(درون يفرد
 يتيبه عوامل شخص توانيم يشغل يمرتبط با فرسودگ يعوامل فرد

 يتيشخص يرهايکه متغ دهديمنشان  ياشاره کرد. شواهد پژوهش
بت مث يهاجنبه ويژه، بهدارند يند فرسودگيدر فرا يداريمعننقش 
از  يکي). ۸( کننديمعمل  يتيعوامل حما عنوانبه يتيشخص

  ت.اس يخودکارآمد، يشغل يدر فرسودگ مؤثر يتيشخص يرهايمتغ
است که بر نحوه  يتياز عوامل شخص يکي يخودکارآمد

که احساس  يگذار است. افرادتأثير يطيمح يبا فشارها ييارويرو
رل کنت يين باور هستند که توانايدارند بر ا ينييپا يخودکارآمد

، شونديمروبرو  يبا مانع هاآن يرا ندارند و وقت يزندگ يدادهايرو
، باشد ثمريببرخورد با مشکل  يبرا هاآن يچنانچه تالش مقدمات

دارند  ييباال ييکه احساساً کارا ياما افراد کننديمد يقطع ام عاًيسر
 يو فعاالنه در جستجو دهنديمدر کارها استقامت به خرج 

تا  کنديمبه افراد کمک  ي). خودکارآمد۹تازه هستند ( يهاتيواقع
ن رامويدر برابر مشکالت و مسائل پ، خود يهامهارت کارگيريبهبا 
 هاآندر  يت فرديعمل کنند و احساس موفق يمطلوب صورتبه
به  يخودکارآمد يتيابد. با توجه به نقش حمايش يا افزاي جادشدهيا

در  يدر کاهش فرسودگ يداريمعنر نقش ين متغيکه ا رسديمنظر 
 يديو جمش يکه در پژوهش برار طورهمانفا کند؛ يافراد شاغل ا

و  يجانين هوش هيدر رابطه ب يخودکارآمد يانجي) نقش م۱۰(
اد که ن دج نشايشد و نتا يبررس ييمعلمان ابتدا يشغل يفرسودگ

وجود دارد و  يداريمعنرابطه  يشغل يو فرسودگ ين خودکارآمديب
 ني. در همباشديم يشغل ين فرسودگييقادر به تب يخودکارآمد

 با يخودکارآمد و يجانيه يابرازگر رابطه يدر پژوهش، راستا

ن ينشان داد که ب هاافتهيشد و  يکارمندان بررس در يشغل يفرسودگ
وجود دارد  يداريمعنو  يرابطه منف يشغل يفرسودگ و يخودکارآمد

 يخودکارآمد ريمتغ يکه در آلمان رو يامطالعهن در ي). همچن۱۱(
اول و دوم  يهاهيپامعلمان  يسالمت روان رو يتيعامل حما عنوانبه

 ينيبشيپمثبت  طوربه يمشخص شد که خودکارآمد، صورت گرفت
 يودگکننده فرس ينيبشيپ يمنف طوربهو  يقلب يسازفعالکننده 

 کياز پژوهش اسکالو آمدهدستبهج ي). نتا۱۲در معلمان بود ( يشغل
باال در معلمان  ي) نشان داد که خودکارآمد۱۳ک (يو اسکالو

نان در آ يشغل ين عالئم فرسودگييکننده سطوح پا ينيبشيپ

 يند فرسودگيدر فرا مؤثر يتيشخص يرهايگر متغي. از دباشديم
  است. يآورتابر يمتغ، پرستاران در يشغل

افراد و  يدرون يهايرومنديننشان دادن  يبه معن يآورتاب
 ريپذبيآسدر مواجهه با عوامل خطرزا و  يرونيب يتيحما يندهايفرا

 ننده جهتک ينيبشيپ کي عنوانبه يآورتابت يظرف). ۱۴است (
 ياحرفه يهااسترساز  يناش يشغل ياهش فرسودگکو  يريجلوگ

و  يمؤمنومن به نقل از يدگاه نياز د يآورتاب. گردديممحسوب 
قرار  مورداشاره هايدشوارتطابق با  ييتوانا عنوانبه) ۱۵همکاران (

ر ن است که افراد دياعتقاد بر ا يماريب-گرفته است. در مدل استرس
، يستيز يانهيزمکه در ابتدا  شونديم يماريک بيدچار  يصورت
 يارميا بيابتال به آن اختالل  يبرا ياجتماع-يروانا ي شناختيروان

در  کهحاليدررند. يداشته باشند و سپس تحت استرس قرار گ
 اما همه، وجود هايماريباز  يارينه ابتال به بسياز افراد زم ياريبس

درآمدن افراد در مقابل  ي. آنچه مانع از پاشوندينم يمارين بيدچار ا
ل استرس به يتعد يبرا هاآناست که  ييهاروش شوديماسترس 

بروز  يآورتاب يژگيه ويکارآمد بر پا يهاروشن يو ا برنديمکار 
و همکاران  يمؤمننون به نقل از ي). مک آلستر و مک ک۱۵( کنديم
الزم  يت در شغل پرستاريموفق يرا برا يآورتابت ي) ظرف۱۶(
ار يط کار بسين صورت شراير ايدر غ هاآنچون به نظر ، داننديم

 يبرا يستيو ز يروان يهابيآسدشوار خواهد بود و منجر به 
نه يمطالعات انجام شده در زم، ن راستايپرستاران خواهد شد. در هم

از کار  يناش يآن در کاهش فرسودگ يبر نقش محافظت يآورتاب
 يدگو فرسو يآورتابن يرابطه ب يدر پژوهش، مثال يد دارند. برايتأک
ج يتاشد و ن يشهر تهران بررس يپزشک يهاتيفوردر پرسنل  يشغل

و  يرابطه منف يآورتاببا  يشغل ين فرسودگينشان داد که ب
و  يآورتابرابطه  يگري). در پژوهش د۱۶وجود دارد ( يداريمعن

ج يتاشد و ن يبررس ينشانآتشدر کارکنان سازمان  يشغل يفرسودگ
رابطه مثبت و  يشغل يو فرسودگ يآورتابن ينشان داد که ب

 يمرتبط با فرسودگ يرهايگر متغياز د). ۱۷وجود دارد ( يداريمعن
  اشاره کرد. ينيد يبه عمل به باورها توانيم يشغل

ت و مذهب در يمعنو تأثيرنه يدر زم يمطالعات متعدد اخيراً
 عنوانبهت را يسازمان و بهبود عملکرد افراد انجام شده که معنو

و تطابق بهتر افراد در مواجهه با  يجهت سازگار يقدرتمند يروين
). ۱۸به نقل از ( يانگ و سقرواني، کرده است ولمن يمشکالت معرف

 ييهاپژوهشر وجود ياخ يهادههر نگرش در يين تغيل اياز دال يکي
 يمذهب يهاتيفعالو  ينيد يکه باورها دهديماست که نشان 

رابطه  يامطالعه). در ۱۹(با سالمت جسم و روان دارد  يارتباط مثبت
ان داد ج نشيشد و نتا يبررس يشغل يو فرسودگ ينيد ين باورهايب

رابطه وجود دارد و افراد با  يشغل يو فرسودگ ينيد ين باورهايکه ب
ج ي). نتا۲۰برخوردار هستند ( يترنييپا ياز فرسودگ ينيد يباورها
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 تنگستاني معصومه فغاني، رامين حشمتي، رسول جعفري، عيسي
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 يستيو بهز يمعنو يستي) نشان داد که بهز۲۱( يپژوهش جعفر
دارد  يداريمعنبا سالمت روان در پرستاران رابطه مثبت و  يمذهب

ل قاب يو وجود يمذهب يستيق بهزيپرستاران از طر يو سالمت روان
مشخص شد که  يگرين در پژوهش دياست. همچن بينيپيش
 و رابطه يبا استرس شغل يداريمعنو  يرابطه منف يمذهب يباورها

). به ۲۲در پرستاران دارد ( يبا سالمت روان يداريمعنمثبت و 
شده و  يش سالمت عموميموجب افزا يمذهب يباورها يعبارت

  .دهديمرا کاهش  ياسترس شغل
افت که يدر توانيمبه مطالعات صورت گرفته  يبا نگاه

بر  مؤثر يو مذهب يمعنو يهامؤلفهاز  يبرخ يقبل يهاپژوهش
 يعنيمذهب  يبعد عمل حالنيبااشده است؛  يبررس يشغل يفرسودگ

ه مطالعه نشد يشغل يو رابطه آن با فرسودگ ينيد يعمل به باورها
 نياز ايو ن يت و حساس بودن شغل پرستاريبا توجه به اهم است.

 يت استرس و به دنبال آن کاهش فرسودگيريقشر از جامعه به مد
ان مارينه ارائه خدمات بهتر به بيرد مناسب در زمکجهت عمل يشغل

پژوهش حاضر بر ، نهين زميدر ا يم بودن منابع پژوهشکن يو همچن
 ينيد يو عمل به باورها يآورتاب، يآن است تا رابطه خودکارآمد

  قرار دهد. يموردبررسدر پرستاران  يشغل يرا با فرسودگ
  

  هاروشمواد و 
 يبود. جامعه آمار يهمبستگ-يفيق حاضر توصيروش تحق

 شهرستان يهامارستانيزن شاغل در به پرستاران مرد و يشامل کل
 پرستاراننفر از  ۱۸۰بود. نمونه پژوهش را  ۱۳۹۳تهران در سال 

 يکه حداقل دارا داديمل يشهر تهران تشک يهامارستانيبشاغل در 
سال بود.  ۵ش از يز بين هاآنبودند و سابقه کار  يمدرک کارشناس

امام  (عج) و اهللاهيبق، يطالقان يهامارستانيبن ياز ب موردنظرنمونه 
 ،در دسترس انتخاب شدند. قبل از اجرا گيرينمونهبه روش ، ينيخم

پرستاران خوانده شد  يبه سؤاالت برا يدهپاسخدستورالعمل نحوه 
ر نگذارند. د پاسخيبرا  يخواسته شد که تا حد امکان سؤال هاآنو از 

ان مارستيب مسئوالنبا  يابتدا پس از اخذ مجوز از دانشگاه و هماهنگ
 يني(عج) و امام خم اهللاهيبق، يطالقان يهامارستانيببا مراجعه به 
الزم به پرستاران در خصوص اهداف  يهاييراهنما(ره) و دادن 

از  يبخشنانياطمن يو همچن هاپرسشنامهق و نحوه پر کردن يتحق
در  هاپرسشنامه، محرمانه خواهد ماند شدهيآورجمعنکه اطالعات يا

که حاضر به شرکت در پژوهش بودند قرار داده  يار پرستارانياخت
انحراف ، نيانگيم يآمار يهاروشاز  هادادهف يتوص يشد. برا

ل ين جهت تحلياستفاده شد و همچن يدگيو کش يکج، استاندارد

                                                             
1. Maslach Burnout questionnaire 

رسون و يپ يگشتاور يب همبستگيپژوهش از آزمون ضر يهاداده
  اده شد.ون چندگانه استفيل رگرسيروش تحل

  : پژوهش يابزارها
ن يا: )MBI( ١مسلش يشغل يفرسودگ نامهپرسش

را در سه بعد  يکه فرسودگ شوديمه را شامل يگو ۲۲ نامهپرسش
 يت فرديت و کاهش موفقيمسخ شخص، يجانيه يخستگ
ه يگو ۵، يجانيه يه مربوط به خستگيگو ۹. کنديم يريگاندازه

ه مربوط به برآورد کاهش يگو ۸و ، تيمربوط به برآورد مسخ شخص
قات يدر تحق يشغل يفرسودگ نامهپرسشاست. ابعاد  يت فرديموفق

ق بولز و همکاران به نقل از يشده است. در تحق يبررس يمختلف
سه سه يرا با مقا ي) ابعاد فرسودگ۲۳( يو صالح يآبادضيف، يزيعز

تار و ساخ يساختار سه عامل، يساختار تک عامل يعني يساختار عامل
ج نشان داد که يشد و نتا يمرتبه دوم در دو نمونه مختلف بررس

شته افته داين مدل برازش يبهتر نامهپرسشن يا يبرا يساختار عامل
 يو اکتشاف يدييتأ يل عامليبا عنوان تحل ياست. در پژوهش

ان ن کارکنان دانشگاه تهريمسلش در ب يشغل ينامه فرسودگپرسش
). در ۲۳د قرار دادند (ييرا مورد تأ نامهپرسشن يا يساختار سه عامل

، ۷۹/۰، ۹۰/۰ بيبه ترتک از سه بعد يهر  يبرا ياعتبار درون يپژوهش
کرونباخ  ين در پژوهش حاضر آلفاي). همچن۲۴گزارش شد ( ۷۱/۰

  به دست آمد. ۸۵/۰ن پرسشنامه يا
اس توسط ين مقيا: (معبد) ينيد ياس عمل به باورهايمق

ه يگو ۲۳ل عوامل ساخته شده است و يبا روش تحل )۱۹۹۵لسون (ين
 کامالً(از  يادرجهپنجاس يک مقيه با يگو ۲۳ن يبه ا يدارد و آزمودن

آزمون در چهار حوزه  يهاهيگو. دهديمموافق) پاسخ  کامالًمخالف تا 
ا ر ينيو د يرفتار عمل، يجمع يرفتار مذهب، يشخص يرفتار مذهب

ب يضر، که توسط سازندگان آزمون انجام شد ي. در پژوهشسنجديم
اس شفق بر خود يبا مق ينيد ياس عمل به باورهايمق يهمبستگ

ران ي). در ا۲۵بود ( داريمعن) -۳۳/۰( ياس سنگدلي) و مق۲۸/۰(
کردند و  يابين آزمون را هنجاري) ا۲۶به نقل از ( يو غفار يميابراه
 يب آلفايبه دست آوردند. ضر ۸۷/۰کرونباخ آزمون را  يب آلفايضر

 يرفتار مذهب، ۹۲/۰مان يو ا ياس رفتار مذهبيکرونباخ خرده مق
گزارش  ۸۹/۰ يو رفتار عمل ۸۸/۰ ينيرفتار مراسم د، ۸۸/۰ يشخص

کل  کرونباخ يب آلفايضر زينپژوهش ن يادر ). ۲۶شده است (
  گزارش شد. ۸۱/۰ اسيمق

 اسيمقن يا: RIS)-(CD ٢دسونيويد –کونور  يآورتاباس يمق
 يهاسال ي) با مرور منابع پژوهش۲۰۰۳دسون (يويد -توسط کونور

ن ي). ا۲۷ه شده است (يته يآورتاب) در حوزه ۱۹۷۹-۱۹۹۱(
 نادرست) و کامالًن (يکرت بياس ليه دارد که در مقيگو ۲۵ اسيمق

2. Connor-Davidson Resilience Scale 
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حداقل  و ۱۰۰. حداکثر نمره شوديم يگذارنمرهشه درست) ي(هم
در افراد با اختالل  ۴/۸۰ يافراد عاد ينقطه برش آن برا و ۰نمره 

ران توسط ياس در اين مقي. اباشديم ۸/۴۷استرس پس از سانحه 
 اسيمق نيا يين رواييتع يشده است. برا يابي) هنجار۲۸( يمحمد

 روش از سپس و ل محاسبهک نمره با هيگو هر يهمبستگ نخست

 نمره با نمره هر يمحاسبه همبستگ شد. گرفته بهره عامل ليتحل

 را نشان داد. سپس ۶۴/۰تا  ۴۱/۰ن يب يهابيضر، ۳ هيگو جزبه لک

 قرار يعامل ليتحل مورد ياصل يهامؤلفهروش  به اسيمق يهاهيگو

نمونه  يکه رو ياس در پژوهشين مقيا يياينه پايدر زم گرفتند.
). ۲۹را نشان داد ( ۸۷/۰کرونباخ  يب آلفايضر، ان انجام شديدانشجو
 ۷۹/۰ اسين مقيا کرونباخ يب آلفايضر حاضرپژوهش ن يهمچن

  محاسبه شد.
پرسشنامه : )GSE( ٣يعموم ياس خودکارآمديمق

) ساخته شده است. ۳۰توسط شرر و همکاران ( يعموم يخودکارآمد
ن شده است که يسؤال تدو ۱۷کرت و با ياس لين پرسشنامه در مقيا

مخالفم وجود  کامالًموافقم تا  کامالًنه از يگز ۵ سؤالدر مقابل هر 
سؤاالت  يگذارنمره. کنديمر ييتغ ۵تا  ۱ز از ين هاآندارد و نمرات 

 صورتبهه سؤاالت يمثبت و بق صورتبه ۱۵و  ۱۳، ۹، ۸، ۳، ۱
ن يدر ا ين نمره خودکارآمدي. باالترشوديم يگذارنمرهمعکوس 

 دهندهنشان. نمرات باال باشديم ۱۷نمره  نيترنييپاو  ۸۵اس يمق
ف يضع يانگر خودکارآمدين بييو نمرات پا تريقو يخودکارآمد

 دييتأ) ۳۰اس در پژوهش شرر و همکاران (ين مقيا يي. رواباشديم
 يهانمره، اسين مقيسازه ا ييروا يبررس يشده است. برا

 يتيشخص يژگين ويچند يريگاندازهاس با ين مقياز ا آمدهدستبه

با  ييباال ياس همبستگين مقيج نشان داد که ايهمبسته شد و نتا
اس کنترل يخرده مق، راتر يرونيو ب ياس منبع کنترل درونيمق

 روزنبرگ ين فرديب يستگيو شا ياس درجه اجتماعيمق، يشخص
 کردن مهيدوناس با استفاده از روش ين مقيا ييايب پايدارد. ضر
گزارش شده است  ۷۹/۰کرونباخ  يق آلفايو از طر ۷۶/۰گاتمن 

 ۷۹/۰ن آزمون يا ييايب پاي) ضر۳۲( يرامي). در پژوهش ب۳۱(
 يب آلفايضر زينپژوهش ن يادر ن يگزارش شده است. همچن

 محاسبه شد. ۷۸/۰ اسين مقيا کرونباخ
  

  هاافتهي
 ۶۰نفر مرد بودند.  ۳۹نفر زن و  ۱۴۱، موردمطالعهاز کل افراد 

 ۵۲سال و  ۳۱-۴۰نفر  ۶۸، سال ۲۰-۳۰، موردمطالعهنفر از افراد 
 يسابقه کار ينفر دارا ۱۰۵ن يسال داشتند. همچن ۴۱-۵۰ز ينفر ن
سابقه  ينفر دارا ۳۱، ۱۰-۱۵ يسابقه کار ينفر دارا ۳۷، سال ۱۰-۵
سال به باال  ۲۰ يسابقه کار يز داراينفر ن ۷سال و  ۱۵-۲۰ يکار

  بودند.
آورده  ٢در جدول  موردمطالعه يرهايمتغ يفيتوص يهاشاخص

و  يچولگ، هادادهع ينرمال بودن توز يبررس يشده است. برا
ارائه شده است. با توجه  ٢شد که در جدول  يبررس هاداده يدگيکش
، يهآگاذهن يرهايمتغ يدر تمام يدگيو کش يه مقدار چولگکنيبه ا

قرار  +٢و  -٢ن يو ولع مصرف مواد ب يآورتاب، به خود يدلسوز
 يرهايه متغيلکع نمرات يه توزکتوان گفت يلذا م، داشت

 ل نرمال برخوردار بودند.کاز ش موردمطالعه

  
= ۱۸۰( موردمطالعهدر نمونه  يشغل يو فرسودگ ينيد يبه باورهاعمل ، يآورتاب، يخودکارآمد يرهايمتغ يفيتوص يهاشاخص: )۱(جدول 

n(  
  يدگيکش  يچولگ  اريانحراف مع  نيانگيم  يفراوان  ريمتغ

  -۴۴/۱  ۳۵/۰ ۴۰/۷  ۴۱/۴۶ ۱۸۰  يخودکارآمد

  -۳۵/۱  -۴۵/۰ ۶,۲۲ ۶۸/۴۵ ۱۸۰  يآورتاب
  -۱۸/۱  -۲۵/۰ ۱۸/۹ ۴۰/۷۰ ۱۸۰  ينيد يعمل به باورها

  ۲۸/۱  -۳۶/۰ ۵۲/۶ ۲۳/۲۴ ۱۸۰  يشغل يفرسودگ
 
عمل ، يآورتاب، يخودکارآمد يرهاين متغيآزمون روابط ب يبرا

سون ريپ يب همبستگياز ضرا يشغل يفرسودگ، ينيد يبه باورها
 يل آماريآورده شده است. تحل ۲ج آن در جدول ياستفاده شد که نتا

ل رسون شاميپ يهمبستگ بيط استفاده از ضرينشان داد که شرا
، يريمتغو بودن رابطه د يخط، يريع نمرات دو متغينرمال بودن توز

 احراز شده است.، پرت يهادادهو فقدان 
  

 
                                                             

3. General Self-efficacy Scale 
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  )n= ۱۸۰پژوهش ( يرهايمتغ يهمبستگس يماتر: )۲(جدول 
 يشغل يفرسودگ -۴ ينيد يعمل به باورها -۳ يآورتاب -۲ يخودکارآمد -۱ 

    -  يخودکارآمد -۱

    - ۶۶/۰** يآورتاب -۲

   - ۶۱/۰** ۴۹/۰**  ينيد يعمل به باورها -۳

 - -۳۲/۰** -۴۴/۰** -۴۵/۰** يشغل يفرسودگ -۴
 **۰۰۱/۰ < P  

، يخودکارآمد يرهايمتغ تکتک ۲ه با توجه به جدول شمار
 يهمبستگ يشغل يبا فرسودگ ينيد يبه باورهاعمل ، يآورتاب
با  يلشغ يفرسودگ ين همبستگيشتريدارند. ب يداريو معن يمنف

ود. ب ينيد يآن با عمل به باورها ين همبستگيترکمو  يخودکارآمد

 يودگن فرسييدر تب نيبشيپ يرهايک از متغين سهم هر ييجهت تع
ارائه  ۳آن در جدول ج يون استفاده شد که نتايل رگرسياز تحل يشغل

 شده است.

  
  يشغل يبر فرسودگ، ينيد ين عمل به باورهايب، يآورتاب، يون خودکارآمديخالصه مدل رگرس: )۳(جدول 

 SS Df Ms F P R 2R SE  شاخص

  ۷۸/۱۹۱۳  ۷  ۵۶/۱۳۳۹۴  ونيرگرس
۴۸/۸  ۰۰۰/۰  ۷۳/۰  ۵۵۴/۰  ۸۹/۱۴  

  ۴۳/۲۲۴  ۱۷۸  ۲۴/۱۱۲۷۴  ماندهيباق
 

است  داريمعن شدهمشاهده Pزان يم، ۳ج جدول يطبق نتا
)۰۰۱/۰P< توسط يشغل يانس مربوط به فرسودگيوار درصد۵۵) و 

 نييتب يخودکارآمد و ينيد يعمل به باورها، يآورتاب يرهايمتغ

له ب مربوط به معاديضرا ونيبودن رگرس داريمعن. با توجه به شوديم
 ده است.يارائه گرد ۴در جدول  بينيپيش

  
  ينيد يو عمل به باورها يآورتاب، يبا استفاده از خودکارآمد يشغل يفرسودگ بينيپيش: )۴(جدول 

 
 ازنظر آمدهدستبه 2Rل نشان داد که ينکه تحليبا توجه به ا

 :قرار گرفت يموردبررسرها يمتغ يب جزئيضرا، است دارمعني يآمار
) نشان -۹۰/۴( tبا توجه به آماره ، )B=-۵۲/۰( يآورتاب تأثيرب يضر

رات مربوط به يينان تغياطم ۹۹/۰ر با احتمال ين متغيکه ا دهديم
 رتأثيب ين ضراي. همچنکنديم بينيپيشرا  يشغل يفرسودگ

عمل ، نانياطم ۹۵/۰) با -۴۵/۲( t) با آماره B=-۲۴/۰( يخودکارآمد
نان قادر ياطم ۹۹/۰) با -۲۶/۲(t آماره) با B=-۲۳( ينيد يبه باورها

 هستند. يشغل يرات فرسودگييتغ ينيبشيپبه 
  

  يريگجهينتبحث و 

ن يبودن چن زااسترسو  يت شغل پرستاريبا توجه به اهم
در سالمت روان و به  شناختيروان يرهاينقش متغ يبررس، يمشاغل

 يفراوانت يدر پرستاران از اهم يدنبال آن کاهش استرس و فرسودگ
 يرهايان متغيپژوهش حاضر از م، ن راستايبرخوردار است. در ا

و عمل به  يآورتاب، ينقش خودکارآمد شناختيروانمختلف 
داده  قرار يموردبررسپرستاران  يشغل يرا با فرسودگ ينيد يباورها

 يبا فرسودگ ين خودکارآمديه بکج پژوهش نشان داد ياست. نتا
وجود دارد و با توجه  يداريمعنو  يدر پرستاران رابطه منف يشغل

است  قادر يه خودکارآمدکگفت  توانيمون يل رگرسيتحل جيبه نتا
افته يند. ک ينيبشيپپرستاران را  يشغل يفرسودگ يداريمعن طوربه

ک و ياسکالو، )۳۳انگ (ي يهاپژوهشج يپژوهش حاضر با نتا

 B SEB Beta T P  شاخص

  ۰۰۱/۰  -۹۰۸/۴  -۵۲/۰  ۵۰/۰  -۴۸/۲  يآورتاب
  ۰۱۸/۰  -۴۵/۲  -۲۴۳/۰  ۲۰۶/۰  -۵۰۴/۰  يخود کارآمد

  ۰۲۸/۰  -۲۶/۲  -۲۳۴/۰  ۷۶۶/۲  -۲۵۷/۶  ينيد يعمل به باورها
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مقدم و پوراحمد  يميابراه، )۳۴هالوم (اسکوارزر و ، )۱۳ک (ياسکالو
 ين خودکارآمديج پژوهش نشان داد که بي. نتاباشديم) همسو ۱۱(

هرقدر که  يبه عبارت، وجود دارد يرابطه منف يشغل يو فرسودگ
 يغلش يبه همان نسبت فرسودگ، شتر باشديب يزان خودکارآمديم

) ۳۵ک (يک و اسکالويج اسکالويجه با نتاين نتي. اابدييمکاهش 
ک در پژوهش خود نشان دادند يک و اسکالوي. اسکالوباشديمهمسو 

 يرابطه منف هاآن يشغل يمعلمان با فرسودگ ين خودکارآمديکه ب
باال به حل  يوجود دارد. مطابق با مدل بندورا افراد با خودکارآمد

 تصوربه يدارند و هنگام مقابله با مشکالت روان خودباورمشکالت 
رو  شيدر برخورد با مشکالت پ ييباال ييرده و کاراعمل ک يمنطق

زان يمشکالت کاسته و م ياز بار اضاف ين نگرشيدارند و چن
اد که افر رسديمن به نظر ي. همچندهديمرا کاهش  يشغل يفرسودگ

باال معتقدند که توان حل مشکالت موجود را دارند  يبا خودکارآمد
ن يا، دهديمرا  روشيپ يهاچالشزه مقابله با يانگ هاآنن باور به يو ا

بر  ين حسيو چن کننديمافراد جهت بهبود وضع موجود تالش 
هم گذار بوده و ستأثير يط کاريدر مح يمقابله مؤثر با استرس شغل

. کنديمفا يدر پرستاران ا يشغل يدر مقابله با فرسودگ ياعمده
ر منج يسطح خودکارآمد يارتقا ياجتماع يريادگيه يهمسو با نظر

 يادهاديت و کنترل رويموفق يشتر و انتظارات باال برايبه تالش ب
نه هم به دنبال حفظ ين زميو پرستاران موفق در ا شوديم يطيمح

ماران يت ارائه خدمات به بيفيسالمت روان خود و هم بهبود ک
دا يکاهش پ يشغل يزان فرسودگيم يطين شرايو در چن شونديم
شتر انتظار داشته يگفت که هرچه افراد ب توانيم درمجموع .کنديم

 کهيدرصورت، سته انجام دهنديرا به نحو شا يکار تواننديمباشند که 
ت ل دارند تالش کنند و استقاميشتر تمايمواجه شوند ب يبا مشکالت

در مواجه با مشکالت و  يين نوع حس کارآي) و ا۳۶نشان دهند (
بوده و موجب مقاومت در برابر  کنندهکمکافراد  يبرا يهاچالش

  .گردديمدر افراد  يفرسودگ
 يشغل يو فرسودگ يآورتابن ين بود که بيگر پژوهش ايافته دي

ج ين نتايوجود دارد. همچن يداريمعنو  يدر پرستاران رابطه منف
 طوربهقادر است  يآورتابر يون نشان داد متغيل رگرسيتحل
 کهيطوربه، کند ينيبشيپپرستاران را  يشغل يفرسودگ يداريمعن

را  يشغل يکاهش فرسودگ توانيمدر پرستاران  يآورتابش يبا افزا
 اينيرشاک يهاپژوهشج يافته پژوهش حاضر با نتاينمود.  ينيبشيپ

شجاع فرد و پورصادق ، )۱۷اکبرزاده و همکاران (، )۳۷و محمدپور (
ه يبرگرفته از نظر يآورتاب يه نظري. اصول و پاباشديم) همسو ۱۶(

 -يه شناختياست. نظر ياجتماع يريادگيه يو نظر يرفتار-يشناخت
ر يستف لهيوسبهو رفتار عمداً  وخوخلقن باور است که يبر ا يرفتار

 ريه بر تفسين نظري. اشوديمرامون حاصل يپ يايدن يشناخت
 شرفت و اجتنابيند پياطراف خود که در فرا يايافراد از دن يشناخت

. دکنيمد يتأک، باشديم مؤثرت خاص يک موقعيافراد در  يسازگار
ق ادراک افراد از ياز طر يآورتاب، يرفتار-يه شناختيد نظرياز د
افراد مشخص  يريادگيخچه تجارب يو تار يفعل يباورها، هاتيموقع

 يهامشخصهبه  يآورتابرشد  رسديم). به نظر ۳۸( شوديم
 يبلتجارب ق، تيموقع يشناخت يابيارز يير تواناينظ، افراد يشخص

ف يخاص تعر يهاتيموقعق يکه از طر يانهيزمافراد و عوامل 
 زمينهپيش هرچقدرگفت که  توانيم نيبنابراوابسته باشد؛ ، شوديم

 بداييمافراد ارتقا  يامقابله يهامهارت، باشد يمثبت و قو يآورتاب
 يهاهنيزمافته و يکاهش  شناختيروانمشکالت  يطين شرايو در چن

 زانيو به دنبال آن شاهد کاهش م شوديمبهبود سالمت روان فراهم 
  م بود.يدر افراد خواه يشغل يفرسودگ

 يسانکي يهاچالشر با ييدر برابر تغ آورتابافراد  کهيدرحال
عاً يل دارند که سرين افراد تماياما ا، شونديمگران مواجه ينسبت به د

و  ياز بازده ييخود را در سطوح باال، بازگردندبه حالت تعادل 
و ، بمانند ترسالم يو جسم يجانيبه لحاظ ه، نگه دارند يبارآور

 رومندتر از قبل به حالتين ير حتيياز به تغيدر موقع ن يکلطوربه
موجب  زااسترسن نوع برخورد با عوامل ي) و ا۳۹ه خود بازگردند (ياول
در مقابله با مشکالت  مؤثر يامقابله يتا افراد از راهبرها شوديم

ه ک طورهمانابد. يکاهش  يشغل يزان فرسودگياستفاده کرده و م
 نشان )۴۰و همکاران ( يمؤمنو ادوارد به نقل از  وارلو ج پژوهشينتا

 حفظ جهت ياحرفه مشکالت با ييارويرو در که يپرستاران داد

 ترکم رنديگيم بهره آورانهتاب يهاتيظرف و رفتارها از خود سالمت

 نيا ياحتمال يهانييتبگر ي. از دشونديم يشغل يفرسودگ دچار
با  شناختيروانو  يجسم يکپارچگياست که افراد تاب آور با 

در مواجهه با  يرشد شخص، تيدر موقع يکنترل شخص، تيموقع
ط يو انطباق با شرا يت فعال در موقع بروز گرفتاريريمد، شکست

رو  شيمواجهه با مشکالت پ يبرا ييباال يامقابلهتوان  آمدهشيپ
افراد شده و به دنبال  يموجب بهبود سالمت روان هامؤلفهن يدارند و ا

  .شوديمن افراد يدر ا يشغل يآن کاهش فرسودگ
 ينيد ين عمل به باورهايافته پژوهش نشان داد که بين يآخر

ارد وجود د يداريمعنو  يدر پرستاران رابطه منف يشغل يبا فرسودگ
 ه عمل بهکگفت  توانيمون يل رگرسيج تحليو با توجه به نتا

 يشغل يفرسودگ يداريمعن طوربهقادر است  ينيد يباورها
 ياش عمل به باورهيبا افزا کهيطوربه، کند ينيبشيپپرستاران را 

 ينيبشيپرا  يشغل يکاهش فرسودگ توانيمدر پرستاران  ينيد
 يجعفر، )۴۰تئودور ( يهاپژوهشج يافته پژوهش حاضر با نتاينمود. 

نگ و الرسون يکوئ. باشديم) همسو ۲۲مهداد و همکاران (، )۲۱(
 يو سالمت روان يمقابله مذهب يهاروشن يکه ب اندداده) نشان ۴۱(

 يمشخص شد که رفتارها ين در پژوهشيرابطه وجود دارد. همچن
 يو باال رفتن سرعت بهبود يباعث کاهش استرس روان يمذهب
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و  يآباديحاجدر پژوهش ). ۴۲( شوديم يو خلق يجانياختالالت ه
شد  يبررس کارکنان يشغل يفرسودگ و تيمعنو ) رابطه۴۳همکاران (

 يفرسودگ با کار طيمح در تيمعنو نيب داد نشان قيتحق هاييافتهو 
 تيمعنو باال رفتن با و دارد وجود دارمعني و معکوس رابطه يشغل
افته ين ين اييدر تب .يابدمي کاهش يشغل يفرسودگ، کار طيمح در
سپري در برابر  عنوانبه ينيد يگفت که عمل به باورها توانمي
ل گير عمضربه صورتبههاي افراد قرار گرفته و الت و ناراحتيکمش
اهش اختالالت رواني و ارتقاء سطح سالمت رواني کموجب ، ندکمي

نقش مهمي در کاهش تبعات استرس که  درواقعشود و افراد مي
ند. کايفا مي، باشدمياز عوارض بلندمدت آن  يکي يشغل يفرسودگ

) باورهاي مذهبي مانند يک سپر در برابر ۴۴به اعتقاد پارگامنت (
طريق به راهبردهاي  و از اين کندميزندگي عمل  فشارزايعوامل 
له ز بر نقش مقابي. در تعاليم اسالمي ننمايدميفرد کمک  ايمقابله

د شده است و يتأک زااسترسدر مواجهه با مشکالت و عوامل  يعمل
در  يکه نقش مهم زااسترسعوامل  توانمي يمختلف هايروشاز 

مونه ن يت و کنترل نمود. برايريمد، کنندميفا يا يشغل يفرسودگ
ش و ياين، دعا، ر نمازينظ يمذهب ياز راهبردها يدر اعمال مذهب

ال اعم گونهاينو  شودمياستفاده  ياديزان زيتوکل به خداوند به م
سالم جهت  ايمقابلهروش  ينوع در آرامش رواني انسان مؤثر بوده و

 مارشبهدر افراد  ير فرسودگياسترس نظ يامدهاياز پ يريشگيپ
افراد از طريق روي آوردن به معنويت و انجام اعمال مذهبي . رودمي

آورند و اين حس آرامش و حس آرامش دروني در خود به وجود مي
 يرف. از طگذاردمي يمنف تأثير يشغل يسالمت معنوي روي فرسودگ

و راز و نياز  دعا، نمازخواندنر ينظ يمعنو هايفعاليتق يافراد از طر
اين قدرت برتر آنان را و  برنديمبه يک منبع و قدرت معنوي پناه 

. در چنين شرايطي کندميها محافظت در برابر مشکالت و گرفتاري
ت يآيد و اين حس موجب تقوحس اميد و نشاط در فرد به وجود مي

 ين عمل به باورهاي. همچنشودميدر افراد  يمثبت روان هايسازه

 يک نوع مهارت عملي ينيد ضيفرانجام ق دعا و اياز طر ينيد
خود  نوبهبهاست که  يزندگ يمنف يدادهايمقابله با رو يمناسب برا

گر ي. از جهت دشوديمدر افراد  يزان فرسودگيموجب کاهش م
چارچوب جهت  کي کاز طريق تدار ينيد يگفت که باورها توانمي

ردن نوعي کآن فراهم  موجببهتفسير و توصيف تجارب زندگي و 
در ارتقاء سالمت رواني ، وجودي يوستگيپهمبهاحساس انسجام و 

ک ي عنوانبه ينيد يعمل به باورها درمجموع. کندميت کمشار
در برابر مشکالت و  يسپر عنوانبهمؤثر  يمذهب ايمقابلهروش 
عمل کرده و به دنبال آن موجب کاهش  يشغل زاياسترسعوامل 
 گفت که توانمي درمجموع. شودميدر پرستاران  يشغل يفرسودگ

 يخودکارآمد و يآورتاب، ينيد يعمل به باورها يرهايمتغ
 يانس فرسودگي شغليدرصد از وار ۵۵ن ييقادر به تب رفتههميرو

و  يمعنو يرهايج پژوهش نشان داد که متغي. نتاباشندمي
 يشغل يفرسودگ بينيپيشقادر به  يمؤثر طوربه شناختيروان

 آوريتاب، يموردبررس يرهاين متغي. از بباشندميپرستاران 
عمل به  ريو متغ يشغل ير فرسودگيرا با متغ ين همبستگيشتريب

. با دارد يشغل ير فرسودگيرا با متغ يترکمارتباط  ينيد يباورها
سالمت روان و  نيشود متخصصج پژوهش پيشنهاد مييتوجه به نتا

پرستاران  يشغل يجهت کاهش فرسودگ، حوزهن يل در ايران دخيمد
  توجه کنند. يو خودکارآمد يآورتاب، ينيد يبر نقش عمل به باورها

اجراي پژوهش در جامعه ، ن پژوهشيا هايمحدوديتاز  يکي
ل کان تعميم نتايج به ساير افراد را با مشکه امکآماري پرستاران بود 

پژوهش حاضر از نوع تحقيقات  کهييازآنجا، . همچنينسازدمي روبرو
در مورد تفسير رابطه علت و معلولي متغيرها بايد ، همبستگي بوده

 موردپژوهش يرهايبودن روابط متغ دارمعنياحتياط شود. با توجه به 
 هايجامعهر ين پژوهش در سايا شودميشنهاد يپ، جيم نتايجهت تعم

  رد.يو مشاغل پراسترس صورت گ يآمار
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THE PREDICTIVE ROLE OF SELF-EFFICACY, RESILIENCY AND 
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Abstract 
Background & Aims: Psychological variables associated with burnout, stress due to the nursing 
profession is important. This study examines the relationship between practice of religious beliefs, 
resiliency and self-efficacy and burnout in nurses. 
Materials & Methods: The population of the study consisted of all male and female nurses working in 
Taleghani, Baqiyatallah and Imam Khomeini hospitals in Tehran in 2014, from which a sample of 180 
were selected through available sampling method. Questionnaire to collect data for the study of religious 
orientation, Connor and Davidson Resilience Scale (CD-RIS), self-efficacy scale (GSE), Maslach 
Burnout Inventory responded (MBI). Data using correlation coefficient and multiple regression methods 
were analyzed. 
Results: The results showed that self-efficacy and burnout (p<001, r=-0/45), resiliency and burnout 
(p<001, r=-0/44) and practice of religious beliefs, and burnout (p<001, r=-0/32) there was a significant 
negative correlation. Also, the results of the multivariate regression analysis showed that the variables 
of practice of religious beliefs, resiliency and self-efficacy were able to explain 55% of the variance of 
job burnout. 
Conclusion: According to the results of the study, it is suggested that mental health professionals and 
managers involved in this area reduce the burnout of nurses' work on the role of practice of religious 
beliefs, resilience and self-efficacy. 
Keywords: Practice of religious beliefs, self-efficacy, resiliency, job burnout, nurses 
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