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   چکیده 

 ، مار ی ب  ت ی وضتتت    بینی پیش غیرقابل  رات یی تغ   و  ی کار نوبت  مانند   ی پرستتتتار   کار   ی ها ی ژگ ی و   ل ی دل   به   پرستتتتاران 
  به   ای صتتدمه  تواند می   ها بیمارستتتان   در   گستتترده   و   مکرر   رات یی تغ  . کنند می   تجربه   را  یی بال   ی شتتغ    استتتر  
  کمتر   و   شتتده  واقع   غف ت   مورد  ی اد ی ز   حد   تا   که  شتتود  ر یی تغ   از   ی ناشتت  ی خستتتگ   باعث   و   کند   وارد   پرستتتاران 

  استتر   بین   رابطه   در  آوری تاب   گری ت دیل  نقش   بررستی  پژوهش   این   از   هدف   استت.   قرارگرفته  موردپژوهش 
  تحقیق   حاضتر،  تحقیق   روش   بود.  اصتفهان   شتهر   ) (   الزهرا   بیمارستتان   پرستتاران   در  ی التزام شتغ    و  شتغ ی 

  ) (   الزهرا   بیمارستتان   پرستتاران   از   نفر   1700  شتامل   آماری   جام ه   بود.   همبستتگی  - پیمایشتی  نوع   از  توصتیفی 
  140  و   مرد   60)   نفر   200  دستتر    در   گیری نمونه   روش   با   و  کارلو مونت   روش   استا    بر   که   بود   اصتفهان   شتهر 
  گردید.   اجرا  نمونه   روی   بر  ی شتغ    التزام   و   آوری تاب   ، HSEشتغ ی  استتر    های نامه پرستش  شتدند.  انتخاب   زن( 
و رگرستیون   ضتری  همبستتگی پیرستون   روش   از   استتفاده   با   SPSS-24 افزار نرم   توست   شتده آوری جمع  های داده 

و التزام    ی استتر  شتغ    ن ی ب  ی همبستتگ    ی ضتر  نتایج نشتان داد،   . شتد   وتح یل تجزیه  ، ستاده به روش همزمان 
و   ی استتر  شتغ    ن ی ب  ی همبستتگ    ی از ضتر (، کمتر  p   ،28 /0 -=   r< 0/ 01)  آوری تاب   ی در ستط  بال  ی شتغ  
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استتتر   این که   رغم ی ن ع  ی بنابرا  . باشتتد ی ( م = p  ،38 /0 -  r  < 0/ 01)   آوری تاب   ن یی در ستتط  پا   ی التزام شتتغ  
استتر  در کارکنان، افزایش   بال  آوری تاب استت، اما با وجود  ی  التزام شتغ  یک عامل مهم در کاهش   ی شتغ  
 را چندان کاهش دهد.   ی التزام شغ  تواند ، نمی ی شغ  

 

 یشغ  التزام آوری،تاب شغ ی، استر   :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
 تأمین  هستتند. کارآمد و ستالم شتهروندانی نیازمند  پویایی  و  پیشترفت  برای  امروزی  جوامع

 برای ستالمت  هاینظام  استت.  کشتورها ستالمت   هاینظام  عهده بر شتهروندان ستالمتی از بخشتی

 تأمین  (.Fotoohi et al., 2020)  دارند  انستانی نیروی به  زیادی  وابستتگی  خود  اهداف  به  دستتیابی

 ستتالمت   مراقبت   هایستتازمان  والی  هدف خطا بدون ایمن  مراقبت   و بهداشتتتی  هایمراقبت 

(organizations care health)   استتتت  (2015 Bayoumi, & Bassuni.)  از  درصتتتد 50 حدود 

  پرستتاران  و  گیردمی ت  ق  هابیمارستتان به درمان و  بهداشتت  بخش در  دولت  جاری  هایهزینه

  نقش و  (؛Vatankhah et al., 2020) آیندمی  حستتاب به ستتالمت   نظام  عضتتو  ترینبزرگ نیز

 سالمت  خدمات ارائه سیستم مخت ف  سطوح در سالمت   حفظ و ارتقا مراقبت،  تداوم  در  اساسی

  (.Najafpour et al., 2015)  کنندمی ایفا را

  گروه   پذیرترین آسی    دارند،   قرار   بهداشتی   های مراقبت   مقدم   خ    در   که   کسانی   عنوان به   پرستاران 

  های مراقبت  کارکنان  میان   در   حقیقت،   در   (. De los Santos & Labrague, 2021)  هستند   درمان   کادر 

  (. Mo et al., 2020)   دارند   بیماران   درمان   و   مراقبت   در   را   فشار   و   اضطراب   بیشترین   پرستاران   بهداشتی، 

  در   نگرانی   جم ه   از   است،   شده گزارش   بهداشتی   کارکنان   اضطراب   شماری بی   موارد   مثال،   عنوان به 

  مرگ   حال   در   ویروسی   بیمار   یک   از   مراقبت   و   دیگران   ناخواسته   شدن   آلوده   یا   خود   شدن   آلوده   مورد 

 (Pappa et al.,  2020 .)   فرسا، طاقت   و   نامنظم   کاری   برنامه   مانند   کاری   های موق یت   این،   بر   عالوه  

  افزایش   موارد   جم ه   از   ناآشنا،   های ایستگاه   در   اجباری   استقرار   و   کارکنان   محافظتی   تجهیزات   کمبود 

  که   است   این   کارکنان   این   دیگران   های نگرانی   از   یکی این   بر   عالوه   است.   کارکنان   این   روی   بر   فشار 

 ,Maben & Bridges)   دهند می   قرار   مدنظر   را   کارکنانشان   زندگی   رفاهی   وض یت   ها آن   کارفرمایان   آیا 

  از  پس  ( stress disorder)  استر    اختالل   بروز  و  عاطفی  خستگی   افزایش   از  هایی گزارش   (. 2020
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  بیمارستان،   پرستاران   (. Pappa et al., 2020; Lee et al., 2020)   دارد   وجود   پرستاران   میان   در   سانحه 

  افسردگی   و (  lack of sleep)   خواب   کمبود   ، ( anxiety)   اضطراب   مانند   شناختی روان   اختاللت 

 (depression  ) اند داده   نشان   نیز   را   (Lee et al., 2020 .) 

  و   کار   محی    در   استر    منفی   اثرات   کاهش   برای   زیادی   جهانی   توجه   گذشته،   ی ها دهه   طی 

 ,.Delgado-Verde et al)   است   شده   پرستاران   بین   در   اجتماعی   روانی   های آسی    نتایج   از   ج وگیری 

  ازجم ه   کار،   محی    روانی   های آسی    بتوانند   که   هستند   متغیرهایی   و   ها مؤلفه   دنبال   به   محققان   (. 2011

 ت ریف   Lazarus and Folkman  (.Jame & Rabbani, 2020کنند)   بینیپیش  را  شغ ی  استر 

  و   ها توانمندی  برای  تهدیدکننده  فرد،  همان  ت بیر  به   که  محیطی  برابر  در  فرد  واکنش  را   استر 

 (.Farrokhi & Ahmadard, 2020)  کندمی  بیان  هست،  خطرناک   اش سالمتی  برای   و   وی  منابع

 باشد؛  تکراری  یا  مداوم  شدید، استر   چنانچه  اما  هستند،  لزم و  طبی ی  هااستر   برخی  اگرچه

 ت قی  منفی  پدیده  یک  استر   باشند،  اندک   حمایتی  منابع  یا  نباشد  آن  با  مؤثر  مقاب ه  به  قادر  فرد

  در   استر   متوس   میزان.  شود  روانی  اختاللت  و  جسمی  هایبیماری  باعث   تواندمی  که   شودمی

 ها،شانه  و  گردن  در  سفتی  کمردرد،  مانند  تنیروان  هایبیماری  است.  شده  دیده  پرستاران  اکثریت 

  استر    از  بالتری  نمره  که  پرستارانی  در  ایمالحظهقابل  طوربه  نگرانی  و  عصبانیت   فراموشی،

  (.Hassani et al., 2013)  است  بیشتر دارند،

 سازمانی،  کفایتیبی  در  کارکنان   فردی  مشکالت  بر  عالوه(  job stress)  شغ ی  استر 

  افزایش   مراقبت،  کیفیت   و  کمیت   کاهش بیماری، از  ناشی  کار  از غیبت   کارمندان،  بالی جابجایی

  محققان   (.Wang et al., 2011)   است   مؤثر  شغ ی  رضایت   کاهش  و   بهداشتی  مراقبت   هایهزینه

  استر    همچون  کار  محی   روانی  هایآسی    بتوانند  که  هستند  متغیرهایی  و  هامؤلفه   دنبال  به

  مفاهیمی   و  گرامثبت   هایجریان  تأثیر   تحت   شناسی روان  اخیر   هایسال  در   کنند.  بینیپیش  را  شغ ی

 فرد  که  پردازدمی  مسئ ه  این  به  آوریتاب  است.  قرارگرفته  ( Resilience)  آوریتاب  چونهم 

  خود   اجتماعی   توانش  تواندمی   خطر  عوامل   و  شدید  فشارهای  م رض  در  گرفتن  قرار   رغمع ی

  و دشوار  شرای   در  فرد  که  شوندمی  باعث   آورتاب  عوامل  کند. غ به  مشکالت  بر  و   داده  بهبود  را

  استفاده   زندگی  رشد  و  موفقیت   به   دستیابی  در  خود  موجود  هایظرفیت   از  خطر  عوامل   باوجود

 بیرون   سرب ند  آن  از  و  جوید  بهره   خود  کردن  توانمند  برای  فرصتی  عنوانبه  هاچالش  این  از  و  کند
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  پیشرفت   و  رشد  تسهیل  جهت   را   ایامیدوارکننده  بینش  آوریتاب  مفهوم  (.Masten, 2018)  آید

  (.Scheffers et al., 2020) کندمی ایجاد سخت  شرای  از ب د فرد

  شتتترای    مقتابتل  در  م نوی  و  روانی  زیستتتتی،  ت تادل  برقراری  در  فرد  قتاب یتت   آوریتتاب

 همراه  شتتناختی و عاطفی هیجانی،  مثبت  پیامدهای  با که  استتت   خود ترمیم نوعی  و آمیزمخاطره

  شتترای   یا  هاآستتی    برابر  در  پایداری  م نی  به صتترفاً  و  (Bahrami & Zahedi, 2018)  استتت 

 و ف ال  شترکت  ب که  نیستت، خطرناک   شترای   با  رویارویی  در انف الی  حالت  و  نبوده تهدیدکننده

 ترجمان  واقع در آوریتاب  (.Fortunato & Furey, 2011) است   پیرامونی محی  در فرد سازنده

 افراد در اختالل  آمدن  وجود به از پس  ت ادل از ستطحی به  رستیدن  و  پذیریانطباق  مثبت، رشتد

 (.Pourhossein et al., 2018)  است 

  ازجم ه   پزشکی  به  وابسته  مشاغل  چراکه  است،   شده  نیز  پرستاری  حوزه  وارد  سازه  این

  عوامل  تأثیر  تحت   بیماران،  مداوای  و  آسایش  راحتی،  تأمین  مسئولیت   ع ت   به  که  هستند  مواردی

  است  پزشکی  هایحرفه  سایر  از  بیش  پرستاری  حرفه  در  تنش  این  میزان  گیرند.می  قرار  زاتنش

(Momeni et al., 2013.) (1997) بار اولین Polk  است.  کرده پرستاری حوزه وارد را آوریتاب  

 این   از  هرکدام  که  است   گرفته  نظر  در  آوریتاب  برای  را  زیرساختی  الگوی  4  خود،  نظریه  در  وی

 Oriented)  دارجهت   الگوهای  از:   اندعبارت  الگو   4  این  دارند.   نقش   افراد  به  دادن   انرژی  در  الگوها

patterns)،   ای رابطه   الگوهای   (relationship patterns ) ،   موق یتی   الگوهای   (Situational patterns )   

و    Vane and Hull(  2008)   (.Polk, 1997)  (philosophical patterns)  ف سفی  الگوهای  و

(2006  )McGee   چنینهم .  اندکرده  ارائه  را  هاییدیدگاه  پرستاری،  در  آوریتاب با  ارتباط  در  نیز 

Scholes  است  کردهتهیه  پرستاران  آوریتاب  برای  مرح ه  10  طی  را  هاییبرنامه  2008  سال  در  

(Scholes, 2008 .) 

(2020)  Warelow and Edward   منظور   به  یکم  و  بیست   قرن  پرستاران  که  کنندمی  اظهار  

  را  آوریتاب  ایماهرانه  طوربه  باید  خود  روانی  سالمت   تأمین  و  ایحرفه  مشکالت  با  رویارویی

  کندمی  کمک   افراد   به  بالقوه  طور به  آورانهتاب  رفتارهای  و  آوریتاب  زیرا  دهند،  گسترش   خود  در

 Warelow) کنند تبدیل خود  در مثبت  تجارب به را تجارب این و کنند  غ به منفی تجارب بر تا

& Edward, 2007.)   خود  سازگارانه  مهارت   از  بتواند  که   دهدمی  را  امکان  این   فرد  به   آوریتاب  
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  بر   تمرکز  با  و  کند  تبدیل  رشد  و  یادگیری  جهت   فرصتی  به  را   زااستر   شرای   و  جسته  سود

  شغ ی  استر  بین رابطه مخت ف های پژوهش در چند هر .کند  کنترل  فرد در را  استر  ،مشکل

  است  شده   یدأیت  هاپژوهش  در   سازه  دو   این  ارتباط   و   است   شده  سنجیده  آوریتاب  و

(Pourhossein et al., 2018; Pourhossein et al., 2018; Volvi & Hosseini, 2015;،)   مطال ات  

 حافظه،  در  اختالل  پرتی،حوا   تمرکز،  کاهش  طریق  از  شغ ی  استر   هایمؤلفه  دهد،می  نشان

  مؤثر  شغ ی  وریبهره  و  آوریتاب  کاهش  در  گیریتصمیم   قدرت  کاهش  و  کارها  انجام  در  تردید

  فردی   عوامل  به  مربوط  شغ ی  استر   عوامل  از   تأثیر  بیشترین  و  (Ahmadi et al., 2018)  است 

  فرد   درگیری   میزان  فردی   عوامل  این  از  یکی  (.Mahdieh & Dervishi Ghazanchi, 2017)  است 

  مثبت  ذهنی  موق یت   یک  (job engagement)  شغ ی  التزام  همان  یا  شغ ی  درگیری  است.  شغل  در

 سط   و شده  مشخص آن در شدن ذوب و شغل در شدن وقف صورتبه که است  کار با مرتب 

 (. Mir Hashemi, 2008) سازدمی میسر را کردن کار زمان در روانی آوریتاب و انرژی بالی

  کار  و  داندمی  خودش   م رف  را  شغ ش  فرد   که  میزانی  یا  درجه   از   است   عبارت  شغ ی  التزام

  مهم   متغیری  شغ ی  التزام  داند.می  اعتبارش  و  حیثیت   کس    و  سرب ندی   موج    را  عم کردش  یا

 صورتبه  فرد   که   است   ایدرجه  شغ ی  التزام  کند.می  کمک   سازمانی  کارایی   افزایش  به  که  است 

  وقتی  دهد.می  نشان  عالقه  و  اهمیت   آن  به  شده،  کارش  به  مشغول  شناختیروان  و  شناختی  ذهنی،

 & Talibpour) شودنمی خسته آن از و بردمی لذت خود کار از شود،می عجین خود کار با فرد

Emami, 2006.)  دهند، می  انجام  شغ شان  در  زیادی  گذاریسرمایه  که  افرادی  ک مه،  دقیق  م نای  به  

 کارشان  درباره  و  دهندمی  قرار  بررسی  مورد  خویش  زندگی  از  مهمی   بخش  عنوان  به  را  خود  شغل

 (.Lambert Eric et al., 2016) هستند نگران

  مثبت  سازمانی  نتایج  استخراج  برای  پیشینه  یک  عنوانبه  را  شغ ی  التزام  مطال ات،  از  بسیاری

 Christian)   است   کرده  بررسی  کم،  غیبت   و   مالی  گردش   مشتری،  بال  وفاداری  بال،  عم کرد  مانند

et al.,  2011.) جسمی، ازلحاظ را خود هایویژگی شده،عجین کارکنان که دهدمی توضی  کان  

  برای  شغ ی  التزام  (.Khan, 1990)  کنندمی  ابراز  وظایف  انجام  طول  در  عاطفی  و   شناختی

  نگرش  زیرا   است،  ضروری   ها آن  روی  پیش  شماریبی  هایچالش  به  توجه   با  م اصر  های سازمان

  حتی   و  مالی  عم کرد  کارکنان،  حفظ  وری،بهره  سازمان،  عم کرد  بهبود  در  مؤثر  عامل  کارکنان
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  التزام   جهان  سراسر  از  سازمانی  پژوهشگران  (.Burton et al., 2010)   است   سهامداران  بازگشت 

  است   مؤثر  کارکنان  کاری  عم کرد  و  سازمان  برونداد  روی  بر  که  مهم  متغیر  یک  عنوانبه  را  شغ ی

  عنوان   به  را   شغل  آن  باشند  عجین  خود  شغل  با  توجه قابل  میزانی  به   که  کارکنانی  گیرند.می  نظر  در

  و   گیرندمی  نظر  در  خود   (the turning point of working life)  کاری  زندگی  عطف  نقطه

 التزام  چنینهم   (.Tedeschi et al., 1998)  نمایندمی  خود  شغل  به  م طوف  را  خود  توجه  تمام

  در  شغ ی  رضایت  و  سازمانی  ادراک   با  مثبت  طوربه  و   کار  از  خروج   با   م کو   طوربه  شغ ی

 (.Heydari et al., 2017)  است  ارتباط

  موردبررسی   و التزام شغ ی  شغ ی  استر    رابطه  چند  هر  دهدمی  نشان  پژوهشی  پیشینه   مرور

 دو  این  رابطه  تواندمی  که  کنندهت دیل  متغیرهای  نیز  و  فردی  متغیرهای  تأثیر  اما  است،  قرارگرفته

 خود  پژوهش  در  نیز  .Heydari et al  (2017)  است.  شدهگرفته  نادیده  کند،  تبیین  و  توجیه  را  سازه

  شغ ی  التزام با آوریتاب و ( efficacy) خودکارآمدی چون هاییویژگی که رسیدند  نتیجه این به

 دهندمی  نشان  .Rahati et al  (2015)  توس   گرفته  صورت  مطال ات  دارد.  دارییم ن  مثبت   رابطه

 سازمانی  وریبهره  ،(job quality)  شغ ی  کیفیت   ،(job outputs)  شغ ی  بروندادهای  بین  که

(organizational productivity)  دارد.  وجود رابطه شغ ی التزام و 

(2016)  Langri et al.  رفتار  با  داریم نی   رابطه  شغ ی  التزام  که  رسیدند  نتیجه  این  به  

 مدیران  اسا   این  بر  دارد  کارکنان،(organizational citizenship behavior)  سازمانی  شهروندی

 را  خود  شغل  با  کارکنان  بیشتر  التزام  زمینه  سازمان،  محتوایی  و  ساختاری  اب اد  مناس    طراحی  با

  در   نیز .Rastegar et al(2013)  .نماید  بروز  بیشتر  سازمانی  شهروندی  رفتارهای  تا  آورند   فراهم

  ترک  به   تمایل  با  م نادار  و  منفی  ایرابطه  شغ ی،  التزام  که  رسیدند  نتیجه  این  به   خود  پژوهش

  دارد.  کارکنان  شغ ی  خشنودی  با  داریم نی  و  مثبت   رابطه  شغ ی،  التزام  ،چنینهم  دارد.  خدمت 

(2013)  Kharazmi  پرداخته   شغ ی  استر   و  شغ ی  التزام  رابطه  بررسی  به  که  خود  پژوهش  در  

  نشان   را   کمتری  شغ ی   استر   شوند، عجین  بیشتر  خود  شغل  با  کارکنان  چقدر هر  داد  نشان   بود،

  ها پژوهش  بیشتر  که   دهد می  نشان  نیز  شغ ی   استر    و   آوری تاب  زمینه  در  پژوهش   ادبیات  دهند. می 

 Pourhossein et al., 2018  ،Sardarzadeh et al., 2016 ، Mahdieh)   کنند می   ید أی ت   را   ای رابطه   چنین 

et al., 2017 ،Volvi & Hosseini, 2015.) 
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هدف پژوهش حاضتر بررستی اثر استتر  شتغ ی بر التزام شتغ ی پرستتاران با    در مجموع،

 باشد.آوری میکنندگی تابنقش ت دیل

 

 روش 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

  توصیفی   تحقیق  مسئ ه،  ماهیت  و  نوع  به  توجه  با  و  کاربردی  تحقیقات  نوع  از  حاضر  تحقیق

 پرستاران  از   نفر  1700  را  حاضر  پژوهش  آماری  جام ه  است.  همبستگی  -پیمایشی   نوع  از

  کارلومونت   روش   کمک  به  نمونه  حجم  دهد.می  تشکیل  اصفهان  شهر   ) (   الزهرا  بیمارستان

  اریبى   که  اندکرده  پیشنهاد  نمونه  حجم  ت یین  براى  Muthan and Muthen  (2002)  شد.  محاسبه

  که  پارامترهایى  براى  البته  و  نرود  فراتر  پارامتر  هر  براى  0/ 10  از  پارامترها  استاندارد  برآوردهاى

  اریبى   نرود.   فراتر  0/ 05  از  مقدار  این  دارد   وجود  آزمون  توان   تح یل   براى   اى ویژه  تمرکز

  نمونه  حجم  که  دهدمی  نشان  کارلو مونت   روش  از  گیرىبهره   مبناى  بر  شده  برآورد  پارامترهاى

   وسی هبه  شدهم رفی  م یارهاى  اسا   بر  و  دقت   لحاظ  به  قبولقابل  برآورد  به  تقریباً  موردمطال ه

(2002  )Muthan and Muthen  گاما  پارامترهاى  از  یکى  استثنایبه  .است   انجامیده  (Ksi 1 Ã 

Eta3)  مدل  اص ى  پارامترهاى  از  یکى  البته  و است   آمدهدست به  0/ 05 از  بیش  اندکى  آن  اریبى  که 

 توانمی  درمجموع  مطال ه   این  در  را  واحد  200  نمونه  حجم  که  دهدمی  نشان  شودمی  محسوب  نیز

  توجه   با  است.  شدهاستفاده  دستر   در  گیرینمونه  روش  از  تحقیق،  این  در  .کرد  ت قى  قبولقابل

  نامه پرسش  به   پاسخ  از  گوناگون   دلیل   به  کارکنان   از   ایعده  پژوهشی،  هر   انجام  در  که  اصل  این  به

 بین  نامهپرسش  220  ت داد  تا   شد  آن  بر  تصمیم  کنند،نمی  پر  درستی به  را  آن  یا  زنندمی  باز  سر

  هاینامهپرسش  گذاشتن  کنار  با  ها،نامهپرسش  گردآوری  از  پس  درنهایت،  شود.  توزیع  کارکنان

 انجام   آن  اسا   بر  ها تح یل  و شد داده  تشخیص   مناس    نامهپرسش  200  ت داد  استفاده،   غیرقابل

 شد.

 بودند.  زن (درصتد 70) نفر 140 و مرد (درصتد 30) نفر 60  بررستی مورد  هاینمونه میان از

 تا 10 بین نفر 45 ستال، 10 تا 5 بین نفر 50  ستال، 5 تا 1  بین  نفر ،68 پرستتاران  خدمت  ستابقه

  تحصتتیالت  بود. ستتال 20  بالی ستتابقه  با  نفر 19  و ستتال 20 تا 15  بین و  نفر  18 ستتال، 15
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  مقطع تا نفر 11 و  لیستتانسفوق  نفر 67  لیستتانس،  نفر 93 دیپ م،فوق نفر 28 نمونه،  پرستتتاران

 46/ 5  با لیستانس  به مربوط تحصتیالت میزان  بیشتترین بودند. گذرانده را  خود  تحصتیالت  یدکتر

 داشتند. سال 5 از  کمتر  سابقه با  پرستاران نیز را (درصد 34)  خدمت  سابقه  بیشترین و درصد

 

 پژوهش  ابزار

  لیکرت   ایگزینه  پنج  طیف  با  استاندارد  نامهپرسش  سه  از  موردنیاز  هایداده  آوریجمع  جهت 

 است.  شده استفاده 5 امتیاز با موافقم کامالً   تا 1 امتیاز با مخالفم کامالً از

  استفاده   HSE  شغ ی   استر    نامه پرسش   از   شغ ی   استر    سنجش   برای   : شغلی   استرس   نامه پرسش 

  Azad Marzabadi and Pressure Slavery  توس    و   طراحی   HSE  سسه ؤ م   توس    نامه پرسش   این   . شد 

  آن   پایایی   و   روایی   و   ترجمه   پژوهشگر   توس    مجدداً   و   است   شده   سازی آماده   و   ترجمه (  2010) 

  چنین هم   گرفت   قرار   نظر صاح    اساتید تأیید    مورد   نامه پرسش   محتوای   روایی   گردید.   محاسبه 

   نامه پرسش   دو   همراه   به   HSE  شغ ی   استر    آزمون   موازی   اجرای   از   حاصل   نمرات   همبستگی 

  برخوردارند(   قبولی  قابل   پایایی   و  روایی   از   دو   هر  )که (  OSIPOW)  اسپیو   و  استاینمتر  شغ ی   استر  

   در   نامه پرسش   این   کرونباخ   آلفای   ضری    Mackay et al .   ( 2004)   پژوهش   در   آمد. دست به   0/ 7

   Azadmarzabadi and Gholami Fesharaki   (2010 )  است.   شده   گزارش   0/ 83  تا   0/ 63  حدود 

   گزارش   0/ 65  و   0/ 78  ترتی  به   کردن   نیمه   دو   و   کرونباخ   آلفای   روش   از   استفاده   با   ایران   در 

  0/ 89  پژوهش،   این   در   کرونباخ   آلفای   ضری    محاسبه   از   استفاده   با   نامه پرسش   پایایی   کردند. 

 آمد. دست به 

  Schaufeli and Bakker  ( 2003) توس   نامه استاندارد التزام شغ ی  پرسش   : نامه التزام شغلی پرسش 

سؤال(،    6سؤال است و شامل اب اد انرژی گرفتن )  17نامه دارای  این پرسشاست.    هتدوین شد

ای لیکرت است که  درجه  برحس  مقیا  پنجسؤال(    6سؤال(، جذب شدن )  5وقف شدن )

پژوهش در  آن  پایایی  کرونباخ،  Pourhossein et al., 2018)  میزان  آلفای  طریق  از  و    0/ 84( 

)هم  پژوهش  در  پرسش  .Cooper-Thomas et al(  2018چنین  این  کرونباخ    0/ 79نامه  آلفای 

نامه با استفاده از محاسبه ضری  آلفای کرونباخ در این پژوهش، آمده بود. پایایی پرسشدست به

 آمد.  دست به 0/ 93
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 این   شدهساخته  ،Connor and Davidson  (2003)  توس   این ابزار:  آوریتاب  نامهپرسش 

 است.  مخت ف  افراد  در  آوریتاب   میزان  سنجش  آن  هدف  و  بوده  سؤال  25  دارای  نامهپرسش

  از  ایدامنه امتیاز این شود.می گذارینمره 5 تا 1 بین  و بوده لیکرت نوع از آن پاسخگویی طیف

 نامهپرسش  پایایی  نیز  ،.Ranjbar Ezatabadi et al  (2011)   پژوهش  در  داشت.  خواهد  را  100  تا  0

 این  برای  0/ 84  آلفای  که  گرفت   قرار  آزمون  مورد  کرونباخ  آلفای  ضری    آزمون  از  استفاده  با

  مقیا   کرونباخ  آلفای  ضری    Connor and Davidson (2003)  آمد.دست به  نامهپرسش

  در   آزمایی  باز  روش  از  حاصل  پایایی  ضری    چنینهم   اند.کرده  گزارش  0/ 99  را  آوریتاب

 آلفای  ضری    محاسبه  از  استفاده  با  نامهپرسش  پایایی  است.  بوده  0/ 99  ایهفته  4  فاص هیک

 .آمددست به 96/0 پژوهش، این در کرونباخ

 

 هایافته
شتتده متغیرها نشتتان داده همبستتتگی میان و ضتترای   انحراف م یار  ،، میانگین1در جدول 

 است.

 
Table 1. Mean, standard deviation, and correlation coefficients between research 

variables 

Variable Mean SD 1 2 3 

Job stress 79.05 12.93 1   

Job engagement 64.37 10.96 -0.44** 1  

Resilience 93.67 11.49 -0.35** 0.69** 1 
 ** p<0.01  

 
از طریق  شغ ی    التزامبینی  به روش همزمان برای پیش  سادهنتایج حاصل از تح یل رگرسیون 

 نشان داده شده است.  2در جدول  شغ یاستر  

 
Table 2. Results of simple regression analysis to predict job engagement through 

job stress 
Criterion variable Predictor variable B S.E. β t p 

Constant 93.54 4.34 - 21.55 0.0001 

Job engagement Job stress -0.37 0.05 -0.44 -6.81 0.0001 

R= 0.44,                   R2= 0.19,                F= 46.35,                      p<0.0001 
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برابر با خطای استاندارد شی     .S.E)شی  خ (،    برابر با بتای غیراستاندارد  B،  2در جدول  

ی   داری ضربرای ت یین م نی  tآزمون    م ادل نتیجه  tم ادل ضری  استاندارد رگرسیونی،    βخ ،  

برابر با ضری  همبستگی    Rی  رگرسیونی است. همچنین  داری ضرم نی  سط   pرگرسیون و  

واریانس   2Rچندگانه،   مقدار  یا  ت یین  )ضری   چندگانه  همبستگی  ضری   مجذور  با  برابر 

تح یل واریانس رگرسیون برای    م ادل نتیجه  F( و  استر  شغ یشغ ی از طریق    التزام  شدهتبیین

اعتبار م ادله استر  شغ ی  شود،  مشاهده می  2که در جدول  باشند. چنانیون میرگرس  ت یین 

 (. p< ،44 /0- =β 0/ 0001)  دار برای التزام شغ ی است دگی م نیکننبینیدارای توان پیش

با   آوری بر رابطه بین استتر  شتغ ی و التزام شتغ یتابکنندگی  ت دیل نتایج اثراتدر ادامه، 

 .ارائه شده است  3 دولاستفاده از روش تح یل رگرسیون همزمان در ج
 

Table 3. The results of the moderating role of resilience in the relationship 

between job stress and job engagement 

Predictor variables B S.E. β t p 

Criterion variable: Job engagement 

Constant 78.59 27.05 - 2.91 0.004 

Job stress -0.87 0.33 -1.02 -2.61 0.010 

Resilience 0.01 0.28 0.01 0.03 0.976 

Job stress × Resilience 0.01 0.01 0.82 2.06 0.041 

R= 0.73,                    R2= 0.53,                 F= 73.17,                   p<0.0001 

 

 

Figure 1. Interaction between job stress and resilience in predicting job 

engagement 
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آوری و  تاب رای  استتاندارد رگرستیون ت امل ، ضت 3جدول    شتده در با توجه به نتایج ارئه 

آوری کنندگی تاب نقش ت دیل بنابراین،    ؛ دار بود ی م ن (  p  ،82/0 =β< 041/0)  استتتر  شتتغ ی 

آوری،  این رو، اثر استتر  شتغ ی بر التزام شتغ ی، در ستطوح مخت ف تاب شتود. از تأیید می 

چنین نتایج حاصتل از  نشتان داده شتده استت. هم   1متفاوت استت. رواب  ت دی ی در شتکل  

گر  همبستتتگی بین استتتر  شتتغ ی و التزام شتتغ ی در ستتطوح پایین و بالی متغیر ت دیل

 ارائه شده است.   4آوری(  در جدول  )تاب 

 
Table 4. Correlation coefficients between job stress and job engagement at low 

and high levels of resilience 

Variables 
Low level of 

Resilience 

High level of 

Resilience 

Correlation in total 

sample 

Job stress 
-0.38** -0.28** -0.44** 

Job engagement 
**p < 0.01 

 

، ضتری  همبستتگی بین استتر  شتغ ی و التزام شتغ ی در ستط  4با توجه به نتایج جدول 

(، کمتر از ضتری  همبستتگی بین استتر  شتغ ی و التزام p  ،28 /0- =r<0/ 01آوری )بالی تاب

 باشد.( میp ،38 /0-  =r<0/ 01آوری )شغ ی در سط  پایین تاب

 

 گیرینتیجه و بحث
التزام شغ ی رابطه    و  شغ ی  استر   بیناز یک سو    که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  هاییافته

  ،  .Pourhossein et al. ،   (2017 )Mahdieh et al( 2018)   های پژوهش   با   یافته   این .  منفی وجود دارد 

 (2017 )  Azizi and Nazemi ،   (2014 )  Tahmasebi ،   (2012 )  Khodabakshi Kolai et al. ،  

(2016)Hassanzadeh Peshang et al.   ،(2018)  Shakerinia and Mohammadipour    و 

(2016)  Sardarzadeh et al.   که  کا  است.  همسو دااستر   رکنانی  بالیی  از  شغ ی  التزام  رند، 

شوند ع ل و  شغ ی با آن روبرو میهای  تری برخوردارند. استرسی که افراد در محی شغ ی پائین

توان به شرای  بد شغ ی، حجم زیاد کار، انجام کار به مخت فی دارد که از آن جم ه میو منابع  

ارتباطص ات ض یف بین همکاران و مدیران و  ورت شیفتی، زمان کاری طولنی، تضاد نقش، 

آسی   عوامل  و  فاکتورها  ریسک  وجود  پائین،  رده  اشاره  کارکنان  کارکنان  به  کم  توجه  و  زا 
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دهنده وجود  های افراد به این عوامل نشانال ملها و عکس. پاسخ(Arshadi et al., 2014)کرد

کارکنان با شغ شان و افزایش التزام شغ ی   شدنعجین  ها نشان داده است  پژوهش  استر  است.  

تواند راه ح ی اساسی برای ایجاد پیوند میان اهداف فردی، شغ ی، سازمانی در نظر گرفته  می

هیجانات مثبتی به کار  شود  سط  استر  پایین در افراد، موج  می (.  Kharazmi, 2013شود )

افراد   درالتزام شغ ی بال  که به افزایش    این هیجانات مثبت خود عام ی است و    خود داشته باشند

 .کندکمک می

ها رابطه  آن   التزام شغ یپرستاران و    یاستر  شغ   نینشان داد که ب  هاهیآزمون فرض  جینتا

شغل است.    یزا در جام ه کنونعوامل استر   نیتراز مهم  یکیوجود دارد.    یداریم کو  و م ن

 International Institute for Occupational Safety) یو سالمت شغ  یمنیا یالم  نیمؤسسه ب 

and Health) یرزمانکه د  کندیم  فیت ر  یو روح   یصورت پاسخ مضر جسمرا به  ی ، استر  شغ 

و    یفرد شاغل همخوان  یازهای و ن  یتیمنابع حما   ها،ییبا توانا  یشغ    یهایازمندی که ن  دهدیرخ م

)  یهماهنگ باشد  -Emotion)  مدارجانیه  یامقاب ه  یهاوهی(. شKhatouni et al., 2011نداشته 

oriented coping techniques ی التزام شغ   ریمتغ  یبرا  یتریکننده قو ینیبشیپ  ،ی( استر  شغ 

از التزام   یناش  یشغ   یهااستر   دیتالش نما  کرد،یرو  نیا  برهی با تک  دیو لذا، سازمان با  باشندیم

  جتنابا  یامقاب ه  یهاوهیها نشان داد که شداده  لیو تح   هیتجز  ن،یچن. همدیرا حل نما  یشغ 

سازمان    جهیو درنت  باشندیبکار م  ادی اعت  ریمتغ  یبرا  یتریقو   کنندهینی بشیپ  ،یمدار استر  شغ 

 .دیبکار را حل نما ادیاز اعت یناش یشغ  یهااستر  دیتالش نما کرد،یرو نیا  برهیبا تک دیبا

تاب   ج ینتا   ت، ی نهادر  که  داد  ب  آوری نشان  رابطه  شغ   ن ی در  شغ    ی استر   التزام  نقش ی  بر 

 ی بر التزام شغ    ی استر  شغ    ن ی رابطه ب  زانی توانست م  آوریتاب گر  ل ی ت د   ر یکننده دارد و متغ ل ی ت د 

است، اما رابطه   ی شغ    التزام عامل مهم در کاهش    ک ی  استر  شغ ی کند.    ل ی ت د   مثبت را در جهت  

متفاوت است. در  گری کد یبا   آوری تاب  نیی در سطوح بال و پا میزان التزام شغ یو  یاستر  شغ  

در سطوح   یول   ابد یی کاهش م   میزان التزام شغ ی  ، استر  شغ ی   ش ی با افزا   ، آوری تاب   نیی سطوح پا 

 را چندان کاهش دهد.   التزام شغ ی تواند    ی نم   ، استر  شغ ی  ش ی افزا   ،آوری تاب   ی بال 

است    یواسطه استفاده از رفتارهای  صورت کاهش اثرات استر  بهدر محی  کار به  یآورتاب

  ن یچن(. هم Mallack, 1998)  کندیو انطباق با آن را تسهیل م  یشدن با شغل و سازگار   ری که درگ 

  ا ی  ها   یدر برابر آس  یداریتنها پا  ،یآورگفت که تاب  توانیپژوهش م   نیا   یهاافتهی  نییدر تب

پایداری در برابر    نیاست. ا   ی ب که شرکت ف ال و سازنده فرد در مح  ست،ین  دکنندهیتهد   یشرا



 

 269گر ...                                                              : نقش تعدیلالتزام شغلی اثر استرس شغلی بر 

 

 

  زان یکه م  شودمی  منجر به کاهش استر کار در واقع     یدر محها  و آس    دکنندهیتهد   یشرا

 . دهدیم  افزایشها را  آن   یشغ   التزام  زانیمدر نهایت  و    کندیم  نیکارکنان را تضم  یسالمت روان

 یشناخت استر ، به نقش منابع روان   ت یتمرکز بر ماه   ی جابه   یدر روانشناس   د ی جد  ی هادگاه ی د 

به کاهش   ی امقاب ه   ی راهبردها   یر ی کارگ دارند و م تقدند که به   ی ادی ز  د ی فرد در مقاب ه با استر  تأک 

 کند ی م   مک که به فرد ک   ی ا مقاب ه   ی از راهبردها  ی ک ی(.  Rahimi et al.,  2020)  شود ی استر  منجر م 

شرا با  تاب استر      ی تا  گردد،  روبرو  )  یآور زا  هم Sardarzadeh et al., 2016است   ن یچن (. 

 خشنودی مذاکره کنند و    ، ی در مورد مسائل نظام مراقبت بهداشت   سازدی پرستاران را قادر م   یآور تاب 

 خود را کاهش دهند.   ی شغ   یها داده و استر    ش یو سالمت روان خود را افزا ی شغ  

کار  ییبال  آوریتابدارای  که    نیراپرستا فشار  ن  کمی  یهستند،  ادراک   زیرا  در شغ شان 

و قرار   ی شغل پرستار  ت یتوجه به حساس  ها نیز کمتر است.نتیجه استر  شغ ی آن ر  و د  کنندیم

  ی فوق، برا  یهاافتهی(، با توجه به  Mallack, 1998شغل جزو مشاغل با فشار بال )  نیگرفتن ا

ها با آن   شدننیدر شغ شان و عج  شانیکردن ا  ریبا درگ   توانیپرستاران، م   یکاهش استر  شغ 

ارتقاء    جهیو درنت  یآورتاب  شی افزاپرستاران، به    ی فرد  هایت ی و بال بردن ظرف   یحرفه پرستار

 کمک کرد.  شانیا یتیشخص

و    یتیعمده نارضا  لیاز دل  ی کیکار،    ادیو حجم ز  ا یپرستاران از حقوق و مزا  ت یعدم رضا

حوزه بهداشت    رانیو مد  نیمسئول  گرددیم  شنهادیمشکل پ  نیحل ا  یهاست. براآن  یاستر  شغ 

برنامه در  درمان،  ا  یهایزیرو  به  نماپژوهش  گونهنیخود،  توجه  روانشناسندیها  نام   ی.  به 

(Scholes, 2008  )راهکارها  ی امرح ه  10برنامه    کی را    یراب  یآورتاب  یآموزش  پرستاران 

که    ردیموردتوجه قرار بگ  دی در پرستاران با  یآورمنظور بال بردن تاببرنامه به  نینمود. ا  نیتدو

 هستند.  شنهادیپ نیا یمخاط  اص   یسازمان نظام پرستار زی و ن یع وم پزشک  یهادانشگاه

  نوبتنکردن سرپرستار   یهمکار ل یبود که به دل ن یپژوهش حاضر ا یها ت یاز محدود یکی

ها نشان داده شده  پژوهش یشد. در برخ   یآورعصر جمع نوبت  پرستاران از صرفاً  هاصب ، داده

باهم تفاوت دارند،   یشغ   یهمچون فرسودگ  ییهاصب  و عصر به لحاظ سازه  نوبت که پرستاران  

دوم    ت ینظر قرار دهند. محدودمسئ ه را مد  نیمحققان بهتر است ا  یب د  یهاهشدر پژو  نیبنابرا

  ر یپذامکان  ی جام ه آمار  نیرا صرفا در ا   جی نتا  یریپذمیمربوط به جام ه پژوهش هست که ت م  زین

شدن   ن یچون عج  ینیسازه با عناو  نیاز آنجا که ا  ،یدر رابطه با سازه التزام شغ   نیچن. همکندیم
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 های دهه دارد؛ اما پژوهش  کی حدود    یقدمت  رانیا  یپژوهش  پیشینهبا شغل، در    یریدرگ   وبا شغل  

 ی آت  یهااست که محققان در پژوهش   یدر رابطه با آن انجام شده است و ضرور  یاندک   اریبس

با متغ  نیا نظر بگ  ی گرید  یرها یسازه را  ن  رندیدر  را در    ی التزام شغ   شیافزا  یراهکارها  زیو 

 و مطال ه قرار دهند. یمورد بررس  گرید یشغ  یها گروه

 

 قدردانی   و   تشکر 

ما را در   ی الزهرا اصتفهان که در اوج مشتغ ه کار   مارستتان ی پرستتاران دلستوز ب   ژه ی و از کارکنان و به 

 . م ی سپاسگزار   مانه ی کردند صم   ی ار ی انجام پژوهش حاضر  
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