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چکیده

مقدمه: مطالعات انجام گرفته در ســال های اخیر نشــان می دهد كــه حمایت اجتماعی از 

عوامل مهم و تأثیرگذار بر فرسودگی شغلی می باشد. با این حال مطالعات معدودی به میزان 

پیش بینی فرسودگی شغلی براساس حمایت اجتماعی ادراک شده در پرستاران  پرداخته اند. 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی 

شغلی و میزان پیش بینی این مؤلفه ها در میان پرستاران زن بود. 

مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل كلیه پرستاران 

زن شــاغل در بیمارستان های دانشگاهی خرم آباد در سال 1392 بود. برای انتخاب و حجم 

نمونه از هر بیمارســتان از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. جهت جمع آوری اطالعات از 

دو پرسشــنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران )1988( و فرسودگی شغلی 

ماسالچ )1996( استفاده شد. پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده 0/62 و پایایی 

درونی ابعاد پرسشنامه فرسودگی شغلی براساس ضریب آلفای كرونباخ 0/71 تا 0/90 گزارش 

شده است. اطالعات جمع آوری شده به كمک روش های شامل ضریب همبستگی و تحلیل 

رگرسیون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و كلیه مراحل توسط نرم افزارSPSS 16 محاسبه 

گردید. 

یافته ها: نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد كه ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده می توانند 

29 درصد واریانس فرســودگی شغلی پرستاران را تبیین كنند، كه در بین منابع حمایتی؛ 

مؤلفه های خانواده و دوســتان سهم معناداری داشــتند؛ یعنی توان پیش بینی فرسودگی 

شغلی را دارند اما اشخاص مهم در این پیش بینی سهم معنی داری نداشتند.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه حمایت اجتماعی تأثیر اجتناب ناپذیری بر كاهش فرسودگی 

شغلی دارد؛ لذا ایجاد سیستم های حمایتی قوی در محیط های شغلی و خارج از آن به عنوان 

روش مؤثری در جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی به حساب می آید. 

کلمات کلیدی: حمایت اجتماعی ادراک شده، فرسودگی شغلی، پرستاران
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یزدان موحدی و همكاران 
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 مقدمه

در میان كاركنان حرفه بهداشتی- درمانی پرستاران باالترین آسیب های 

شغلی از جمله فرسودگی شغلی را تجربه می كنند.  بررسی ها درباره ی 

فرســودگی شغلی در پرستاران نشــان می دهد كه در شرایط كاری 

یکسان، افراد به یك اندازه دچار فرسودگی نمی شوند. به عبارت دیگر 

فرســودگی از تعامل عوامل بی شماری از جمله عوامل فردی، میان 

فردی، شغلی پدید می آید )1(.

 فرسودگی شغلی در دهه 1970 توسط فرویدنبرگر با عنوان سندرم 

تحلیل قوای جسمی- روانی در تحقیقات روانشناسی بالینی وارد شد. 

فرسودگی شغلی سندرمی است متشکل از خستگی عاطفی )احساس 

تخلیه توان روحی(، مسخ شخصیت )واكنش منفی، عاری از احساس 

و توام با بی اعتنایی مفرط نســبت به گیرندگان خدمات( و كاهش 

احســاس موفقیت فردی )كاهش احساس شایستگی و موفقیت( در 

محیط شغلی است كه در بین كاركنان حرفه خدمات اجتماعی به ویژه 

پرستاران بروز می كند. این سندرم با ایجاد تصور منفی از خود، نگرش 

منفی نسبت به شغل و احســاس عدم ارتباط با مددجو هنگام ارائه 

مراقبت، به افت شدید كیفیت خدمات بهداشتی و درمانی می انجامد 

)2(. صاحب نظران فرســودگی شغلی در حرفه پرستاری را ناشی از 

مواجهه هر روزه پرســتاران با موقعیت های استرس زای برخاسته از 

ساختار سازمان مانند ابهام نقش، تعارض نقش و فشار كاری و از سوی 

دیگر فقدان شرایط مثبت در محیط كار می دانند. مشخص شده است 

كه فرسودگی شغلی در پرستاران شایع است )3(. فرسودگی شغلی 

كه از نظر معنا یك حالت خســتگی بدنی، هیجانی و ذهنی را در بر 

می گیرد، موضوعی است كه امروزه مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار 

گرفته است. از جمله كوری و همکاران معتقدند كه فرسودگی شغلی 

پدیده ای بسیار شایع در حرفه های یاری رسان است )1(.

پرســتارانی كه فرسودگی شغلی را تجربه می كنند، معمواًل از لحاظ 

جســمانی، عاطفی و ذهنی خسته هستند. این امر تأثیر گسترده ای 

در كیفیت مراقبت از بیمار بر جای می گذارد. به گونه ای كه پرستاران 

به تدریج احساس می كنند كه نمی توانند با بیمار مواجه شوند و كار 

كردن با بیمار برایشان سخت و دشوار می شود و در نتیجه نگرش های 

منفی نسبت به بیماران پیدا می كنند. به تدریج رابطه درمانی رنج آور 

می شــود و كار درمانی به جای این كه جالب، چالش انگیز، فعاالنه و 

خالق باشد بسیار خسته كننده می شود. این موضوع گاه باعث شکست 

و كاهش عزت نفــس آنها می گردد. فراهم كننــدگان مراقبت های 

بهداشتی به ویژه پرستاران عمومًا به عنوان گروه های با خطر باال در 

خصوص ابتال به استرس و فرسودگی شغلی شناخته می شوند )4(.

محیط های شغلی حمایتی، مهم ترین عامل ایجاد رضایت شغلی برای 

پرستاران است و برخورداری از حمایت اجتماعی در پرستاران، بر درمان 

بیماران، رضایت شغلی كاركنان و جذب و حفظ نیرو در سازمان تأثیر 

می گذارد. امروزه تحقیقات بســیاری نشان داده اند اثربخشی درمان 

هنگامی كه پرستاران از حمایت اجتماعی قوی برخوردار باشند افزایش 

می یابد. محیطی با سطح حمایت اجتماعی باال موجب كاهش تنش 

شغلی و حفظ پرستاران در سازمان گردیده و در نهایت كمبود تعداد 

پرستاران را جبران می كند )5(. 

بنابراین حمایت اجتماعی ادراک شده یکی از عوامل مهم مهاركننده 

اثرات منفی تنش های شغلی است )5(. شواهد حاكی از آن است كه 

حمایت اجتماعی ادراک شده می تواند در سازگاری با تنش تسهیل 

كننده باشد )6(. 

حمایت اجتماعی ادراک شــده تركیبی از سه عنصر عاطفه، تصدیق 

و یاری است. عاطفه یعنی ابراز عشق و محبت، تصدیق یعنی آگاهی 

از رفتار و بازخوردهای مناسب و یاری یعنی مساعدت مستقیم مانند 

مساعدت مالی و یاری دادن در انجام كارها است. یکی از ویژگی های 

افراد نسبتًا مقاوم در برابر رویدادهای تنش زا، برخورداری از حمایت 

اجتماعی است. سیستم های حمایت اجتماعی می توانند اثرات منفی 

تنش بر وضعیت بهداشت و سالمت روان را تعدیل نمایند. پرستاران 

عالوه بر اینکــه باید به حمایت از بیماران بپردازند، خود نیز نیازمند 

سیستم های حمایتی هستند )7(. 

به نظر می رســد در خصوص فرسودگی شغلی، حمایت اجتماعی از 

هر چیزی با ارزشتراســت. مشاهده حمایتی كه توسط همکاران در 

محیط كار و سایر سرپرستان انجام می شود، تأثیر نیرومند و مثبتی 

بر استرس شــغلی دارد )5(. شری )2004( در مقاله ای مروری بیان 

كرد كه چاپمن در مطالعه خود بر روی 200 پرســتار به این نتیجه 

دست یافته است كه پرستارانی كه حمایت كمتری از همکاران خود 

دریافت نموده اند، تنش شغلی بیشتری را تجربه كرده اند و به میزان 

بیشتری دچار فرسودگی شغلی می گردند )8(. میلر )2006( دریافت 

كه حمایت اجتماعی ادراک شده به عنوان عامل مهمی در زندگی افراد 

در سازمان ها شناخته شده و سبب كاهش فرسودگی شغلی افراد در  

سازمان ها و مؤسسات می شود )9(. آلروب )2004( براساس مطالعه ای 

كه بر روی 477 پرستار شــاغل در بخش های روانی انجام داد، بیان 

می دارد حمایت اجتماعی ادراک شده بهترین راه مواجهه با فرسودگی 

شغلی است )5(.
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حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی

29فصلنامه مدیریت پرستاري  سال سوم، دوره سوم، شماره اول، بهار 1393

مهم ترین تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شــده هنگام مواجهه فرد با 

تنش، بدون توجه به سطوح آن، بهبود وضعیت سالمتی است )10(. 

مطالعات هی هرست و همکاران )2006( نشان داده است، كه ارتباط 

با افراد صمیمی و قابل اعتماد خطر آشفتگی روانی در رویارویی با تنش 

را كاهش می دهد. همچنین حمایت همکاران، نشان دهنده برخورداری 

از حمایت اجتماعی و یکی از دالیل مهم ادامه كار پرستاران، علی رغم 

ایده آل نبودن سایر عوامل است )11(. 

پرستاران به دلیل مسئولیت های ســنگین شغلی بیش از هر گروه 

دیگری در بیمارستان در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند. همچنین 

محیط های كاری توأم با حمایت، مهم ترین عامل ایجاد رضایت شغلی 

برای پرستاران اســت. حمایت اجتماعی، بر درمان بیماران، رضایت 

شغلی پرستاران، جذب و حفظ آنان تأثیر می گذارد، بنابراین مسئولین 

پرســتاری باید ماهیت شبکه حمایت اجتماعی و تأثیر آن بر بهبود 

وضعیت درمان بیماران، رضایت شغلی و حفظ پرستاران را درك كنند. 

از ســوی دیگر هرچند شواهد پژوهشــی زیادی جنبه های مختلف 

سازه حمایت اجتماعی را تبیین نموده اند؛ اما در خصوص پیش بینی 

فرســودگی شغلی پرستاران براساس مؤلفه حمایت اجتماعی ادراک 

شده در كشور ما مطالعه مشابهی صورت نگرفته است؛ بنابراین انجام 

چنین پژوهشــی ضرورری به نظر می رسد.. بنابراین مطالعه حاضر با 

هدف بررسی رابطه مؤلفه حمایت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی 

شغلی و پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران زن انجام شد.

 مواد و روش ها

در این پژوهش به منظور گرداوری اطالعات از دو مقیاس زیر استفاده 

شد:

1( پرسشنامه فرســودگی شغلی: این پرسشنامه كه توسط ماسالچ 

)1996( ساخته شــده است، رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی 

شــغلی است كه از 22 گزاره تشکیل شده و هر سه جنبه فرسودگی 

شــغلی را می ســنجد. 9 گزاره آن مربوط به خســتگی هیجانی، 5 

گزاره مربوط به مسخ شخصیت و 8 گزاره مربوط به كاهش عملکرد 

شخصی است. ماسالچ )1996( بیان می دارد در بعد خستگی هیجانی 

نمره های 27 یا باالتر، بیانگر سطح باالی خستگی هیجانی است، نمره 

شانزده یا كمتر نشانه خستگی هیجانی پایین و نمرات 26-17 نشانگر 

خستگی هیجانی متوسط است )دامنه ی كلی نمره 54-0(. بعد مسخ 

شــخصیت نمرات سیزده یا بیشتر نشــان دهنده سطح باالی مسخ 

شخصیت، نمره های شش یا كمتر از آن نشانه مسخ شخصیت كم و 

نمرات هفت تا دوازده نشانه درج متوسط مسخ شخصیت است )دامنه 

كلی نمره 30-0(. در بعد عملکرد شخصی نمره های 31 یا كمتر بیانگر 

ســطح پایین عملکرد شخصی، نمره های 39 یا باالتر نشانه عملکرد 

شــخصی باال و نمرات بین 38-32 نشانه عملکرد شخصی متوسط 

است )دامنه كلی نمره تا 48-0(. خستگی هیجانی و مسخ شخصیت 

زیاد و عملکرد شــخصی كم نشان دهنده فرسودگی شغلی باال است 

و بالعکس. ماسالچ و همکاران )1996( پایایی درونی را برای هر یک 

از خرده مؤلفه ها محاســبه كرده است كه پایایی درونی پرسشنامه با 

ضریب آلفای كرونباخ 0/71 تا 0/90 گزارش شــده اســت و ضریب 

بازآزمایی آن 0/61 تا 0/80 می باشــد )12(. عبداله پور )2009( در 

پژوهش خود با عنوان سرمایه اجتماعی، روایی و پایایی  این پرسشنامه 

را مورد آزمون قرار داده است و مطلوب گزارش شده است)13(. پایایی 

این پرسشنامه در مطالعه حاضر 0/79 بدست آمد.

2( پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده: این مقیاس توسط زیمت 

و همکاران )1988( طراحی شــده و شــامل 12 ماده برای سنجش 

میزان حمایت اجتماعی ادراک شده از سه منبع خانواده، دوستان  و 

همسر می باشد و بر اساس مقیاسی 5 درجه ای از كامال مخالف تا كاماًل 

موافق پاسخ داده  می شود. 

پرسشــنامه حمایت اجتماعی قباًل دارای 8 ســؤال بود كه میزان 

حمایت اجتماعی دریافت شده پرستاران را از سوی همکاران اندازه 

می گرفت. 12 سؤال این ابزار بر اساس  گزینه های »اصال این طور 

نیست« )1 امتیاز(،( »این طور نیست« )2 امتیاز(، » نظری ندارم« 

)3 امتیاز( »این طور اســت« )4 امتیاز(، »كامال این طور است« )5 

امتیاز( محاسبه می شود. ضریب آلفای كرونباخ برای این ابزار 0/72 

گزارش شده است )5(. 

اعتبار ابزارهای فوق به روش اعتبار محتوا سنجیده شد؛ به این ترتیب 

كه در دو مرحله توســط 16 نفر از اســاتید صاحب نظر در دانشکده 

پرســتاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد مطالعه و پس 

از اصالحات الزم مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین اعتماد علمی از 

روش آزمون مجدد اســتفاده شد؛ به این منظور پرسشنامه ها توسط 

10 نفر از پرستارانی كه دارای مشخصات یکسان با نمونه های پژوهش 

بودند تکمیل و به فاصله 10-7  روز بعد مجدداً پرسشنامه ها توسط 

همان پرستاران تکمیل و سپس ضریب همبستگی آنها محاسبه شد.

 یافته ها

برای تجزیــه و تحلیل آماری داده های گردآوری شــده ابتدا از آمار 

توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و سپس از تحلیل رگرسیون چند 

 SPSS16 گانه استفاده گردید. و سپس كلیه مراحل توسط نرم افزار
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محاسبه گردید و به روش همبستگی و رگرسیون انجام شد. جدول 1، 

میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده و 

فرسودگی شغلی درج شده است. همانطور كه مشاهده می شود مؤلفه 

همکاران دارای باالترین میانگین )20/55( و مؤلفه سرپرستار دارای 

كمترین میانگین )17/35( می باشــد.همچنین میانگین فرسودگی 

شغلی 60/29 می باشد.

برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نرمال 

بودن داده ها و رابطه خطی بین متغیر های پیش بین و مالک به عنوان 

پیش فرض های اصلی این روشــهای آماری اســتفاده گردید. نتایج 

بررسی پیش فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون كالموگروف 

- اسمیرنوف  نشان داد، توزیع داده های حاصل از متغیر های پژوهش 

نرمال است و با توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد بنابراین پیش فرض 

نرمال بودن برقرار است. همچنین جهت بررسی خطی بودن رابطه از 

ضریب بتا و تحلیل واریانس رگرســیون استفاده شد كه نتایج نشان 

داد رابطه متغیر ها خطی است. بنابراین می توان از آزمون های ضریب 

همبستگی پیرسون و رگرسیون در پژوهش حاضر استفاده كرد.

برای بررســی رابطه ی مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شــده با 

فرســودگی شغلی از ضریب  همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج 

مربوط به این تحلیل در جدول2 ارائه شده است. طبق نتایج حاصل از 

این جدول می توان نتیجه گرفت بین حمایت اجتماعی ادراک شده و 

فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد.

برای پیش بینی فرسودگی شغلی از روی مؤلفه های حمایت اجتماعی 

ادراک شده، متغیر حمایت اجتماعی ادراک شده به عنوان متغیر پیش 

بین و شــاخص فرسودگی شــغلی به عنوان متغیر مالک در معادله 

رگرســیون وارد تحلیل شــدند. همانطور كه در جدول 3 مشاهده 

می شود، حدود 29 درصد واریانس مربوط به فرسودگی شغلی توسط 

متغیر حمایت اجتماعی ادراک شده و مؤلفه های آن تبیین می شود.

تجزیه و تحلیل رگرســیونی داده ها نشان داد كه مؤلفه های خانواده 

و دوســتان در پیش بینی نتایج مؤثر هستند، یعنی توان پیش بینی 

فرسودگی شــغلی را دارند اما اشخاص مهم در این پیش بینی سهم 

معنی داری نداشت. خالصه این نتایج در جدول 4 آمده است.

 بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک 

شده با فرسودگی شغلی و پیش بینی این مؤلفه ها در میان پرستاران 

زن در بیمارستان دانشــگاهی خرم آباد انجام شد. در مجموع نتایج 

پژوهش حاضر نشان داد كه بین ابعاد حمایت اجتماعی و فرسودگی 

شغلی در پرســتاران زن مورد مطالعه همبستگی معنی داری وجود 

دارد، به طوری كه مؤلفه های حمایت اجتماعی )خانواده و دوستان( 

سهم معناداری داشتند؛ یعنی توان پیش بینی فرسودگی شغلی را دارند 

اما مؤلفه اشخاص مهم در این پیش بینی سهم معنی داری نداشتند.

جدول1. داده های توصیفی مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده و فرسودگی شغلی

انحراف استانداردمیانگینمقیاس
20/554/71خانواده
17/355/60دوستان

19/924/01اشخاص مهم
60/2914/02فرسودگی شغلی

جدول2. ضرایب همبستگي میان مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی شغلی

سطح معناداریضریب همبستگیمتغیرها
0/4090/001-خانواده
0/4810/001-دوستان

0/3770/001-اشخاص مهم
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نتایج برخی از مطالعات صــورت گرفته با یافته های پژوهش حاضر 

مطابقت نمی كند. به عنوان مثال صاحب الزمانی )2010( و بوساری 

)1995( هیچ گونه ارتباطی میان حمایت همکار و ابعاد فرســودگی 

شغلی نیافتند )15-14(. آنها در تبیین یافته های خود بیان می دارند 

كه با تعامل كمتر بین پرستاران و سوپروایزرها، پرستاران از حمایت 

اجتماعی كافی از جانب سوپروایزرها برخوردار نمی شوند و این امر به 

نوبه خود در افزایش فرســودگی شغلی و سایر مشکالت ناشی از آن 

در محیط كار و رابطه بین پرستاران با همکاران خود تأثیر می گذارد.

اما مطالعات  مک فی و اسکات )2002(؛ آلروب )2003( و هی هرست 

و همکاران )2006( كامال همسو با یافته ای پژوهش حاضر است. مک 

فی و اســکات )2002(؛ آلروب )2003( و هی هرســت و همکاران 

)2006( در مطالعات خود نشان داده اند كه حمایت اجتماعی دریافت 

شده از جانب همکاران باالتر از حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی 

سوپروایزرها است )11-5-16(.

در تبییــن این یافته می توان به ارتباط قوی پرســتاران با یکدیگر 

و سرپرستاران و فاصله دار شــدن ارتباط آن ها با سوپروایزر اشاره 

كرد، كه منجر به تشــکیل سازمان غیر رسمی مقتدر و جدایی آن 

از ســازمان رسمی می گردد. از عوارض مهم چنین وضعیتی شایعه 

پراكنی، عدم اعتماد متقابل بین كاركنان و مسؤوالن، همسو نبودن 

تالش ها، تضعیف تعهد ســازمانی كاركنــان و باالخره نارضایتی 

كاركنان است )11(.

بنابراین با توجه به اینکه حمایت مسؤوالن می تواند یکی از دالیل ایجاد 

رضایتمندی و كاهش تنش شغلی در افراد باشد؛  مسؤوالن پرستاری 

باید ماهیت شــبکه حمایت اجتماعی و تأثیر آن در بهبود وضعیت 

درمان بیماران، رضایت شغلی و حفظ پرستاران را درك كنند )17(.  

مطالعه حاضر نشان داد دوستان به عنوان یکی از مؤلفه های حمایت 

اجتماعی ادراک شده سهم معناداری در پیش بینی فرسودگی شغلی 

دارد. به طوری كه ارتباط مناســب بین كاركنان و دوســتان سبب 

افزایش دریافت حمایت كاركنان می شود. این یافته با مطالعات جنسن 

و همکاران )2002( مطابقت می كند. جنســن و همکاران )2002( 

عمده ترین منابع حمایتی را در پرستاران، مدیران پرستاری می دانند 

و معتقدند كه حمایت های مدیران پرستاری منجر به عملکرد شغلی 

بهتر و باعث پیشگیری از فرسودگی شغلی در میان پرستاران می گردد 

 .)18(

مک گراث )2003( بیان می كند عوامل استرس زای شغلی كه منجر 

به فرسودگی شغلی پرستاران می شود شامل حجم كاری زیاد، ساعت 

طوالنی و زیاد كار، كمبود حمایت و ناتوانی در رها نشدن از كار جهت 

استراحت است. جلوه اصلی فرسودگی شغلی در پرستارانی كه ساعت 

طوالنی را به كار اختصاص می دهند به شکل احساس كمبود موفقیت 

شــخصی در زندگی شغلی نمایان  می شــود )19(. بنابراین با ایجاد 

جدول3. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون فرسودگی شغلی با حمایت اجتماعی ادراک شده

SSdfMsFR2P

10444/3933481/460/0010/2924/70رگرسیون

24939/09177140/89باقیمانده

35383/48180کل

جدول4. خالصه نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده ها

BBetaTTمتغیرهای پیش بین
2/490/013-0/184-0/954-خانواده
4/740/001-1/930/359-دوستان

1/480/140-0/6260/121-اشخاص مهم
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سیستم های حمایتی قوی در محیط كار و خارج از آن و تالش برای 

ایجاد یك جوكاری مناسب از طریق حمایت كامل از پرسنل و كاهش 

حجم كاری و افزایش آزادی عمل در تصمیم گیری، می توان منجر به 

كاهش فرسودگی شغلی در پرستاران شد.

  نتیجه گیری

به طور كلی در پژوهش حاضر نشان داده شد كه ابعاد حمایت اجتماعی 

ادراک شده می توانند فرسودگی شغلی پرستاران را پیش بینی كنند، 

كه در این میان مؤلفه های خانواده و دوستان سهم معناداری داشتند؛ 

یعنی توان پیش بینی فرسودگی شغلی را داشتند اما اشخاص مهم در 

این پیش بینی سهم معنی داری نداشتند.  با توجه به اجتناب ناپذیر 

بودن برخی از عوامل استرس زا در حرفه پرستاری و لزوم پیشگیری از 

آثار روانی و رفتاری استرس بر شاغلین این حرفه بکارگیری تمهیداتی 

در جهت بهبود شرایط محیط كار و آموزش روش های مقابله ای از جمله 

وظایفی است كه بر عهده مدیران سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی 

می باشد. مدیران پرستاری با آگاهی از این نتایج می توانند با برقراری 

ارتباط صحیح و مطلوب با پرســتاران ضمن تدوین استراتژ ی های 

حمایت رسمی و غیررسمی، محیط مناسبی را برای ارائه فعالیت های  

حرفه ای پرستاران فراهم سازند. هم چنین برنامه مصونیت از استرس و 

فرسودگی شغلی را می توان جزو واحدهای دانشگاهی رشته پرستاری 

قرار داد و نیز برنامه مصونیت از استرس و فرسودگی شغلی را بصورت 

آموزش ضمن خدمت به كاركنان بیمارستان ها ارائه نمود.

با توجه به اینکه فرســودگی شــغلی مســئله ای ناهمگون است كه 

تحــت تأثیر متغیرهای متعــددی قرار دارد بی شــک عوامل ارثی، 

روان شــناختی و اجتماعی زیادی در بروز و تشدید آن نقش دارند و 

شاید یکی از مهمترین كاستی های این پژوهش، بررسی صرف ابعاد 

حمایت اجتماعی ادراک شده و نادیده گرفتن سایر متغیرهای موثر 

در بروز فرسودگی شغلی و انتخاب پرستاران زن به دلیل محدودیت 

نمونه گیری باشد. لذا پیشنهاد می شود پژوهش های دیگر همسو با 

این موضوع متغیرهای دیگر تأثیرگذار بر فرسودگی شغلی به عنوان 

مثال ابعاد ســرمایه اجتماعی را در پرستاران مدنظر قرار داده و تأثیر 

آن با ســایر عوامل روان شــناختی موثر بر فرسودگی شغلی را مورد 

بررسی قرار دهند. عالوه بر این پژوهش حاضر تنها بر روی پرستاران 

زن بیمارســتان های دانشگاهی شــهر خرم آباد انجام شده و تعمیم 

نتایــج باید با احتیاط صورت گیرد. پیشــنهاد می گردد در مطالعات 

بعدی پژوهشــگران، اثر مداخالت شناختی- رفتاری را در فرسودگی 

شغلی پرستاران مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین پیشنهاد می شود 

پژوهش های دیگری جهت بررسی نیازهای حمایتی پرستاران شاغل 

در بخش های روانپزشــکی جهت تعدیل فرسودگی شغلی آنان و نیز 

بررسی میزان تأثیر سیســتم های حمایت رسمی سازمان بر میزان 

فرسودگی شغلی پرستاران و همچنین بررسی میزان فرسودگی شغلی 

مدیران پرستاری شاغل در مراكز روانپزشکی و ارتباط آن با وضعیت 

حمایتی آنان صورت گیرد.

 تشکر و قدرانی

نویسندگان این مقاله بر خود الزم می دانند از كلیه پرستاران شركت 

كننده در این پژوهش و همچنین كاركنان مركز مشاوره دانشگاه علوم 

پزشکی لرستان تقدیر و تشکر بعمل آورند.
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The role of perceived social support in the prediction of 
burnout among nurses

Introduction: Studies in recent years indicate that social support is 
one of the important factors influencing burnout. However, only few 
studies have investigated predictors of burnout on perceived social 
support.
Aim: The present study was examined the relationship between  
perceived social support components and components of burnout and 
the predictors for that were assessed among nurses.
Method: The study was descriptive – correlation. The population 
in this study included all women nurses who working in teaching 
hospitals of Khorramabad in 2013.They were selected stratified  
randomly. For data gathering were used Perceived Social Support 
Questionnaires Zimet and et. al (1988) and the Maslach Burnout 
(1996). The reliability of the questionnaire; perceived social support 
was 0.62, and the internal reliability coefficient alpha for Burnout  
Inventory were between 0.71 – 0.90. The data collected were  
analyzed with correlation coefficient and regression analysis by  
using SPSS16 software.
Results: Multiple regression results showed that (29%) of the  
variance of burnout could be predict by perceived social support; 
family member and friends had a vital role in burnout as social  
support resources. In fact, these resources had significant  
contribution to predict burnout, but “significant others” as a social 
support resource,  had no significant contribution to the prediction of 
staff nurse burnout.
Conclusion: In regarding to social support impact on reducing staff 
nurse burnout is inevitable; so creating strong support systems in  
occupational environments and outside of it as an effective way to 
prevent burnout is considered.
Key words: perceived social support, burnout, nurses
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