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چکیده

زمینه و هدف :پرستاری از جمله حرفه ای هست که استرس شغلی و خستگی از مشکالت رایج آن است؛ و در دراز مدت ممکن است
باعث کاهش توانایی فردی شود .لذا هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین توانایی فردی و استرس شغلی در پرستاران استان لرستان
بود.
روش کار :این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی ،در سال  4931روی  411نفر از پرستاران استان لرستان انجام گرفت .روش
نمونه گیری ،تصادفی ساده بود .جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه اطالعات فردی و دو ابزار شامل پرسشنامه استرس شغلی و
پرسشنامه اندازه گیری توانایی فردی استفاده گردید .داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،آنالیز رگرسیون خطی چندگانه و
آزمون  tمستقل تحلیل شدند.
یافته ها :ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین استرس شغلی کلی و توانایی فردی رابطه معکوس وجود داشت
( r=-1/194و  .) p<1/114همچنین بین استرس شغلی با احساس خستگی رابطه مستقیم ( r=1/9و  ،) p<1/119ولی بین استرس
شغلی با حیطه های انگیزه ( r=-1/984و  ،) p<1/114تمرکز ( r=-1/933و  ) p<1/114و فعالیت بدنی ( r=-1/212و  )p =1/11رابطه
معکوس وجود داشت.
نتیجه گیری :استرس شغلی می تواند به صورت غیر مستقیم بر روی میزان توانایی فردی در جمعیت پرستاران موثر باشد ،همچنین
کاهش توانایی فردی می تواند به عنوان یک پیش آگهی در بروز استرس های شغلی مطرح باشد.

کلید واژه ها :پرسشنامه توانایی فردی ،استرس شغلی ،پرستاران
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مقدمه
مسـﺆلین و مـدیران سازمان ها ﻗرار میگیرد عامل نیروی

خستگی در این کارکنان می توان شدت فرسودگی شغلی

انسانی اسـت .از دیدگاه کلی ،موفقیت هر سازمان ،بستگی

را کاهش داد ( .)8 ,3خستگی یک عالمت مهم ذهنی و

به تـالش و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان دارد (.)4

استرس مرتبط با کار می باشد و به عنوان یک پدیده چند

استرس یا فشار روانی شایع ترین ،فراگیرترین و مخرب ترین

بعدی شناخته شده و اندازه گیری می گردد .مطالعات بیان

نیروی موجود در جامعه امروزی ماست .بدین جهت بخش

داشته اند که خستگی در افراد ارتباط زیادی با پارامترهای

مهمی از زندگی که استرس فراوانی را برای انسان ها ایجاد

ذهنی ،اختالل در عملکرد و انواع بیماری های طوالنی مدت

می کند ،شغل آنهاست .استرس ناشی از شغل ،استرسی

دارد ( .)44-3اثرات ناشی از خستگی ممکن است آنقدر

است که فرد معینی بر سر شغل معینی دستخوش آن می

جدی باشد که در کارگران به صورت طوالنی مدت باعث

شود و از کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی

ناتوانی و غیبت های ناشی از کار گردد ( .)49 ,42یکی از

شاغل به وجـود مـیآیـد ( .)2به گونه ای که خواسته های

مشکالت جهان صنعتی کنونی خروج زودرس کارکنان از

محیط کار و فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است که فرد

محیط کار است ( .)41در سال های اخیر ارتقاء توانایی به

بتواند از عهده آن ها برآید .استرس شغلی نقش مهمی در

عنوان یکی از موثرترین روش هایی که از ناتوانی ناشی از

افزایش بهره وری ،تعهد نسبت به سازمان ،تضمین سالمت

کار و بازنشستگی زودرس جلوگیری می کند ،شناخته شده

فیزیکی و روانی ،تسریع در یادگیری مهارت های جدید

است .ارتباط استرس های شغلی و خطر بروز خستگی های

شغلی و افزایش روحیه فرد دارد ( .)9در بــین کارکنــان

زودرس و کاهش توانایی انجام کار به طور واضﺢ مشخص

مراﻗبــت هــای بهداشــتی و درمــانی ،پرستاران به عنوان

نشده است .با این وجود ارتباط بین الزامات کاری و ﻇرفیت

یکی از مهم ترین منـابع انسـانی و در عین حال سطﺢ اول

کارگر ممکن است در میزان بروز خستگی ،عدم آسایش و

خـدمات بهداشـتی درمـانی ،سـهم عمــده ای از منــابع

شدت آسیب های ناشی از کار موثر باشد .از این رو خستگی

ملــی را بــه خــود اختصــاص داده و مسﺆول بخش

وکاهش توانایی انجام کار می تواند به عنوان یک فاکتور در

وسیعی از کل هزینه های بخش بهداشت هستند لذا باید از

بروز استرس شغلی مطرح باشد .بنابراین در این جا این

انگیزه و شوق کافی برای کـار کـردن برخوردار باشند و از

سوال مطرح می گردد که آیا وﻇایف کاری که منجر به بروز

کار خود اﻇهار رضایت نمایند ( .)4 ,1استرس شغلی مسئول

کاهش توانایی انجام کار می شوند با افزایش خطر استرس

 %91از بیماری ها و غیبت های ناشی از کار در پرسنل

شغلی همراه می باشند؟ از طرفی پرستاران به دلیل اینکه

مراکز بهداشتی می باشد که ساالنه هزینه زیادی را در بر

نقش مهمی در کیفیت مراﻗبت های ارائه شده به بیماران

دارد .یکی از عوامل استرس زا ،شرایط موجود در محل کار

برعهده دارند بنابراین استرس شغلی و به طبع توانایی انجام

آنهاست که استرسورهای شغلی نامیده می شود که در

کار از مباحث بسیار مهم در بخش سالمت به حساب می

طوالنی مدت باعث ایجاد نتایج منفی در عملکرد افراد و

آید ،حرفه پرستاری به دلیل نیاز به مهارت باال و تمرکز باال

نهایتا سازمان می گردد ( .)1خستگی یکی از مهم ترین

در انجام کار و وجود شیفت کاری با تعداد زیادی از

عوامل ترک پرستاران از محیط های کاری می باشد،

استرسورهای فیزیکی و روانی روبرو هستند .به همین منظور
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از جملـه عـواملی کـه در بقای سـازمان هـا ،مـورد توجـه

به طوری که تحقیقات نشان داده است که با مدیریت
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این مطالعه با بررسی ارتباط بین توانایی فردی و استرس

جمعیت کاری ایران انجام گرفته شده و ضریب آلفای

شغلی در پرستاران استان لرستان گرفت.

کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه  1/81به دست آمده بود.

روش کار
این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی بود که در سال
 4931بر روی  411نفر از پرستاران در استان لرستان انجام
گرفت.
تعداد نمونه با توجه به رابطه  31 ،N = Z2 . S2 / d2نفر
بدست آمد.
-

 : Zضریب اطمینان  ، %34یعنی  4/31است.

-

 : Sانحراف معیار استرس شغلی.

-

 : dخطای نمونه گیری  d= 4 / 4 sدر نظر
گرفته شده است.

-

 : Nتعداد نمونه

روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.
در این مطالعه از دو ابزار جمع آوری اطالعات شامل ابزار
پرسشنامه استرس شغلی  HSEو پرسشنامه ارزیابی
خستگی و توانایی فردی استفاده شده است .با استفاده از
پرسشنامه استرس شغلی ،اطالعاتی در هفت زیر مقیاس
تقاضا (موضوعاتی مانند بار کاری ،خصوصیات و محیط
کاری) ،کنترل (تا چه اندازه می تواند فرد در مسیر کارهای
خود باشد) ،حمایت مسﺆلین (میزان حمایتی که فرد از
سوی مدیریت و نهاد خدمتی خود دریافت می کند)،
حمایت همکاران (میزان حمایتی که فرد از سوی همکاران
خود دریافت می کند) ،ارتباط ،نقش و تغییرات استرس
شغلی را مورد بررسی ﻗرار می دهد ( .)41 ,44روایی و
پایایی آن توسط اسفندیار آزاد ترجمه و آماده سازی شده
است که ضریب آلفای کرونباخ  1/38به دست آمده بود.
به منظور سنجش میزان توانایی فردی در میان
جمعیت کاری از پرسشنامه توانایی فردی

خستگی می باشد ( .)48 ,43چک لیست توانایی فردی از
بیست آیتم و  1حیطه تشکیل شده است .پارامترهای این
پرسشنامه شامل  8سوال جهت ارزیابی خستگی ذهنی4 ،
سوال جهت ارزیابی تمرکز 1 ،سوال جهت ارزیابی انگیزش
و  9سوال جهت ارزیابی فعالیت فیزیکی می باشد .هر آیتم
با یک مقیاس  3گزینه ای لیکرت از صفر (خیر اصال") تا 1
(بلی کامال") امتیاز بندی شده است و افراد به صورت خود
اﻇهاری میزان احساس خستگی خود در دو هفته گذشته را
بر روی مقیاس مذکور مشخص می سازند .همزمان با پر
کردن پرسشنامه نوردیک ،پرسشنامه توانایی فردی نیز ثبت
گردید .با آنالیز نتایج به دست آمده از دو ابزار ،نتایج حاصل
از دو پرسشنامه مورد بررسی ﻗرار گرفتند .روش تکمیل
پرسشنامه ها بدین صورت بود که پس از مراجعه به محل
کار ،پرسشامه ها از طریق محقق در اختیار فرد ﻗرار
می گرفت و پس از تکمیل آنها در همان محل و حصول
اطمینان از پاسخ گویی کامل به همه پرسش ها جمع آوری
می شدند.
معیار ورود به مطالعه پرستاران شاغل در استان لرستان با
داشتن سابقه کاری حداﻗل  2سال انتخاب شدند.
معیار خروج نیز در صورت عدم تمایل افراد به همکاری با
محقق از مطالعه حذف شدند.
به مطالعه شوندگان اعالم شد که کلیه اطالعات به صورت
محرمانه و در اختیار کسی ﻗرار نخواهد گرفت.
نحوه اندازه گیری شاخص توده بدنی ( )BMIبا
اندازه گیری ﻗد و وزن شرکت کنندگان و به صورت کیلوگرم
بر مجذور ﻗد محاسبه گردید.

) Checklist Individual Strength (CISاستفاده
شد که روایی و پایایی آن توسط حسین زاده و همکاران در
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این پرسشنامه ابزاری برای اندازه گیری ابعاد گوناگون

48

بررسی ارتباط بین توانایی فردی با استرس شغلی و خستگی در پرستاران استان لرستان

جهت تجریه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی
پیرسون ،آنالیز رگرسیون خطی چندگانه و آزمون t

یافته ها
به منظور بررسی ارتباط بین استرس با توانایی فردی

میانگین (انحراف معیار) سن پرستاران 23 /1±1/9

تعداد  411نفر از پرستاران انتخاب شدند که  94نفر

سال ،سابقه کار  4/2±9/3سال و شاخص توده بدنی

( )%94آنها مرد و  14نفر ( )%14زن  ،همچنین 21

 29/13± 2/12کیلوگرم بر متربع بود.

نفر ( )%21مجرد و  31نفر ( )%31متاهل بودند.

جدول . 1میانگین نمره ی حیطه های مختلف توانایی فردی در پرستاران
نمره از 111
حیطه های توانایی

انحراف معیار

میانگین

حداقل

حداکثر

فردی
احساس خستگی

44/4 41/8

انگیزه

14/4 44/8

تمرکز

41/1 3/1

فعالیت فیزیکی

13/2 44/1

توانایی فردی

49/4 8/1

24

32

23

32

49

89

43

31

28

89

جدول شماره 4یک میانگین نمره توانایی فردی وحیطه های مختلف آن را نشان داده و همان طور که می بینیم در اکثر
حیطه ها میانگین نمره نزدیک به ( 41حد متوسط) می باشد .ضمنا میانگین نمره استرس شغلی از  14/1 3/1با حداﻗل و
حداکثر  43و  19از  411به دست آمد .ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره استرس و نمره کلی توانایی فردی
رابطه معکوس وجود دارد ( r=-1/194و.) p<1/114
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مستقل و نرم افزار  SPSSنسخه  21تحلیل شدند.
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جدول . 2ضرایب همبستگی پیرسون بین نمره استرس با نمره حیطه های توانایی فردی
نمره استرس شغلی

احساس خستگی

1/9

1/119

انگیزه

-1/984

>1/114

تمرکز

-1/933

>1/114

فعالیت فیزیکی

-1/212

1,11

در جدول شماره 2ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که نمره استرس شغلی با نمره احساس خستگی پرستاران رابطه مستقیم
( r=1/9و  ) p<1/119داشت .اما بین نمره استرس شغلی پرستاران با نمره حیطه های انگیزه ( r=-1/984و  ،) p<1/114تمرکز
( r=-1/933و  ) p<1/114و فعالیت بدنی ( r=-1/212و  )p =1/11رابطه معکوس وجود داشت .ضمنا آنالیز رگرسیون خطی
چندگانه نشان داد که بین حیطه های مختلف توانایی انجام کار به ترتیب :انگیزه،

احساس خستگی ،تمرکز و فعالیت بدنی

بیشترین ﻗدرت پیشگویی را در مورد نمره استرس شغلی پرستاران دارا می باشند .در معادله خطی رگرسیون (پیش بینی) نمره
استرس بر حسب حیطه های توانایی انجام کار به صورت زیر می باشد:
Y=1.48+0.37X1-0.21X2-0.13X3-0.08X4
که در این رابطه  Yنمره استرس و  X3 ،X2 ، X1و  X4به ترتیب نمره های احساس خستگی ،انگیزه ،تمرکز و فعالیت بدنی
می باشد.
جدول شماره .3میانگین نمره استرس و حیطه های مختلف و توانایی فردی بر حسب جنس پرستاران
آقایان
متغیر
نمره احساس خستگی
نمره انگیزه
نمره تمرکز

میانگین

خانم ها
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

22/2 22/2

22/2 9/6

62/2 22/2

29/2 22/0

25/2 7/3

22/2 20/2
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p-value

0/66
0/006
0/002
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حیطه های توانایی فردی

r

p-value
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نمره فعالیت جسمی

66/5 26/6

20/2 26/2

66/2 7/2

66/2 7/6

نمره استرس شغلی

0/26
0/22

خستگی ( )p=1/11و فعالیت بدنی( )p=1/21بین خانم ها و آﻗایان تفاوت معناداری نداشته است ،اما در حیطه های انگیزه
( )p=1/111و تمرکز ( )p=1/112میانگین نمره آﻗایان به طور معناداری بیشتر از خانم ها بود.
جدول شماره  1میانگین نمره استرس شغلی و حیطه های مختلف توانایی فردی به تفکیک وضعیت تاهل در افراد مورد مطالعه
ارائه شده است.

جدول شماره .4میانگین نمره استرس شغلی و حیطه های مختلف توانایی فردی به تفکیک وضعیت تاهل در پرستاران
مجردین
متغیر

میانگین

متاهلین
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

نمره احساس خستگی

20/5 23/3

22/7 20/0

نمره انگیزه

62/3 22/3

62/3 22/5

نمره تمرکز

26/7 9/2

23/9 9/5

نمره فعالیت جسمی

65/6 26/2

69/69 22/6

نمره استرس شغلی

62/2 20/2

66/7 6/6

p-value

0/72
0/73
0/23
0/76
0/02

آزمون  tمستقل نشان داد (جدول ) 1که میانگین نمره ی حیطه های مختلف توانایی فردی بین پرستاران مجرد و متاهل تفاوت
معناداری وجود نداشت ( ،)p <1/14اما میانگین نمره استرس شغلی در متاهلین بیشتر از مجردین بود ( .)p =1/12به عبارت
دیگر وضعیت تاهل پرستاران با نمره استرس شغلی آنها رابطه معنادار داشت اما با توانایی فردی رابطه نداشت.
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آزمون  tمستقل نشان داد (جدول )9که میانگین نمره ی استرس ( )p =1/42و همچنین توانایی فردی در حیطه های احساس
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جدول شماره .5ضرایب همبستگی بین سن ،سابقه کار و  BMIبا نمره استرس شغلی و حیطه های توانایی فردی
سن

BMI

سابقه کار

نمره استرس شغلی

1/114

1/338

-1/13

1/93

1/23

1/111

نمره احساس خستگی

-1/11

1/41

-1/21

1/12

1/19

1/31

نمره انگیزه

1/11

1/11

1/11

1/43

1/14

1/3

نمره تمرکز

1/419

1/94

1/212

1/11

1/43

1/18

نمره فعالیت جسمی

-1/41

1/44

-1/12

1/82

1/13

1/93

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد (جدول )4که سن با

علت های آن می تواند بار کاری زیاد در میان پرستاران

نمره استرس شغلی و همچنین حیطه های مختلف توانایی

باشد که به عنوان یکی از استرسورهای اصلی در مطالعات

فردی رابطه معناداری نداشت ( .)p <1/14ضریب

مختلف ذکر شده است ( .)24-43همچنین نتایج نشان داد

همبستگی پیرسون نشان داد که سابقه کار با نمره احساس

که بین سابقه کار با نمره احساس خستگی رابطه معکوس

خستگی رابطه معکوس ( r=-1/21و ) p=1/12و با نمره

وجود دارد که با یافته های  Eriksenو همکاران مطابقت

تمرکز ( r=1/212و ) p=1/11رابطه مستقیم داشت ،اما با

دارد ( .)22به نظر می رسد که با افزایش سابقه کاری به

بقیه حیطه های توانایی فردی و همچنین نمره استرس

دلیل افزایش مهارت کاری و افزایش میزان کنترل بر شرایط

شغلی رابطه معناداری نداشت .ضریب همبستگی پیرسون

کاری بسیاری از تنش های شغلی برطرف می شود .در

نشان داد که بین  BMIپرستاران و نمره استرس شغلی

مطالعه ای که توسط  Changو همکاران انجام گرفت،

آن ها رابطه مستقیم وجود داشت .اما با حیطه های مختلف

نتایج نشان داد که اضافه وزن به عنوان یکی از عوامل موثر

توانایی فردی رابطه معناداری نداشت.

در بروز استرس شغلی می باشد ( .)29نتایج مطالعه حاضر

بحث:
نتایج نشان داد که بین حیطه های مختلف توانایی انجام
کار به ترتیب :انگیزه ،احساس خستگی ،تمرکز و فعالیت
بدنی بیشترین ﻗدرت پیشگویی را در مورد نمره استرس
شغلی پرستاران دارا می باشد .همچنین نتایج مطالعه نشان
می دهد که بین نمره استرس شغلی با نمره احساس
خستگی پرستاران رابطه مستقیم وجود دارد .یکی از
مجله ره آورد سالمت دوره  ، 2شماره  ، 3پاییز 9315

نشان داد که بین  BMIپرستاران و نمره استرس شغلی
آنها رابطه مستقیم وجود دارد ،مشکالت سالمتی منجر به
بروز استرس های شغلی می شوند .در این مطالعه ،بین
استرس شغلی و وضعیت تاهل رابطه معنیدار وجود داشت،
نمره خستگی ،فعالیت جسمی و استرس شغلی در بین
متاهلین بیشتر از مجردین بود و با نتایج مطالعه
 Khaganizadeکه نشان میدهد زنان مجرد شاغل
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متغیر

R

p

r

p

r

p
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هم خوانی ندارد ( .)21در این خصوص میتوان گفت

می شد ( .)28طبق نتایج ،خستگی به عنوان یک عامل خطر

حمایتهای اجتماعی از جمله روابط خانوادگی با ایجاد

برای بروز استرس شغلی به شمار می رود و بین حیطه های

استرس شغلی نسبت عکس دارد و پرستاران مجرد تا اندازه

مختلف توانایی انجام کار به ترتیب :انگیزه ،احساس

ﻗابل توجهی احساسات ناشی از افسردگی را کمتر تجربه

خستگی ،تمرکز و فعالیت بدنی بیشترین ﻗدرت پیشگویی

میکنند ،زیرا حمایتهای بیشتری از طرف خانواده خود

را در مورد نمره استرس شغلی پرستاران دارا می باشد.

دریافت مینمایند .از طرفی نمره انگیزه و تمرکز در میان

بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده این مطالعه می توان

مجردین بیشتر از متاهلین می باشد .در مطالعه ای که

گفت که بروز خستگی و کاهش توانایی فردی در افراد

توسط  Koji Wadaو همکارانش بر روی فاکتورهای

می تواند به عنوان یک عامل خطر برای بروز استرس شغلی

محیط کاری و وجود خستگی های طوالنی مدت بر روی

مطرح باشد و به عبارتی از آنجا که یکی از مهمترین

پزشکان ژاپنی انجام گرفت ،نتایج نشان داد که میزان

حوزههای توسعه پایدار سالمتی در جوامع بشری ،بخش

خستگی طوالنی مدت در مردان  %21و در زنان  %23بوده

بهداشت و درمان است ،بنابراین پیشرفت در سرویسدهی

و وجود شرایط محیطی مانند بار کاری ،روابط اجتماعی،

و حمایتهای کافی منجر به تامین پرستاران سالم و در

اوﻗات فراغت و مراﻗبت از بیماران نیز باید جهت پیشگیری

نتیجه ارتقای سالمت جامعه خواهد شد .انجام دورهای

از بروز بیماری در پزشکان در نظر گرفته شود ( .)24مطالعه

تحقیقات در مورد توانایی انجام کار و استرس شغلی

حاضر نشان داد که میانگین نمره ی خستگی ،انگیزه و

پرستاران امری ضروری و در راستا با تالش های پیشگیرانه

تمرکز در آﻗایان بیشتر ،میانگین نمره استرس شغلی و

نظام سالمت است .انجام تحقیقات مقایسهای این شاخصها

فعالیت جسمی در زنان بیشتر می باشد .در مطالعه ای که

بین پرستاران شاغل در کشورهای مختلف ،تفاوت سطﺢ

توسط  Safariو همکاران در خصوص ارتباط بین استرس

رفاهی و شغلی این ﻗشر را مشخص خواهد کرد و زمینهساز

شغلی و توانایی انجام کار در میان کارکنان پاالیشگاه انجام

رفاه شغلی و امنیت روانی این ﻗشر فعال و صبور خواهد بود.

گرفت ،نتایج نشان داد که بین نمره کلی استرس شغلی با

پرستارانی که به دلیل وﻇایف کاری باال در طول شیفت

توانایی انجام کار ارتباط معکوس وجود دارد ()21؛ که با

کاری دچار خستگی و کاهش توانایی فردی در انجام وﻇایف

نتایج مطالعه فوق هم خوانی دارد .نتایج آزمون همبستگی

می شوند احتمال بروز استرس شغلی در آینده در آنها بیشتر

پیرسون نشان داد که بین سابقه کاری افراد و نمره توانایی

است بنابراین پیشنهاد می شود در ارزیابی های پارمترهای

فردی رابطه معناداری وجود ندارد ،که با مطالعه Safari

شغلی ،خستگی و کاهش میزان توانایی فردی به عنوان یک

( )21هم خوانی ولی با مطالعه  )22( Mazlomiمغایرت

عامل خطر برای بروز استرس شغلی در آینده در نظر گرفته

دارد .اگر چه بین سن با نمره استرس شغلی و همچنین

شود .الزم به ذکر است که عدم انجام مطالعه مشابه در داخل

حیطه های مختلف توانایی فردی رابطه معناداری به دست

و خارج کشور از محدودیتهای این تحقیق بهشمار میرود

نیامد ،ولی در مطالعه ای که توسط  Rezaeeو همکاران

و به این دلیل مقایسه بین افراد مشابه مقدور نبود.

در میان جمعیت پرستاران انجام گرفت نتایج نشان داد که
بین سن و استرس شغلی ارتباط وجود دارد ،به این صورت
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نسبت به زنان متاهل شاغل بیشتر دچار افسردگی میشوند،

که با افزایش سن از میزان استرس شغلی فرد کاسته
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نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که استرس شغلی

شهرستان کوهدشت که در این مطالعه با نویسندگان مقاله
همکاری الزم را داشته اند ،اعالم می نمایند.
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می تواند به صورت غیر مستقیم بر روی میزان توانایی فردی
در جمعیت پرستاران موثر باشد ،همچنین کاهش توانایی
فردی می تواند به عنوان یک پیش آگهی در بروز استرس
های شغلی مطرح باشد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله مراتب تشکر خود را از همه پرسنل
به خصوص پرستاران محترم بیمارستان امام خمینی
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Abstract
Background and Objectives: Nurses are working with groups such as job stress and fatigue
of their common problems and in long year may reduce individual strength. The aim of this
study was to investigate the association between The relationship between individual strength
with job stress in nurses of lorestan city.
Materials and Methods: This descriptive - cross sectional study was carried out in 1394 on
100 nurses in Lorestan. The Checklist for Individual Strength (CIS) is an instrument for
measuring fatigue and job stress questionnaire was used. Using the Pearson correlation
coefficient, multiple linear regression analysis and t- Independent and Software SPSS20 was
examined.
Results: Pearson correlation coefficient showed that there is an inverse relationship between
job stress score and total score of Checklist for Individual Strength (CIS) (r= - 0.435, p<0.001).
Also, there are direct effect between job stress score with fatigue sensation (r=0.3, p<0.003),
but an inverse relationship between the nurses' job stress and the motivation of areas (r= 0.385, p<0.001), Concentration (r= - 0.377, p<0.001) and physical activity (r= - 0.202, p<0.04).
There are inverse relationship between work experience and fatigue sensation (r= - 0.24,
p<0.02) and direct relationship with concentration score (r= 0.202, p<0.04).
Conclusion: The results show that job stress can indirectly effective on individuals strength in
a population of nurses, also decreases the individual strength can be considered as a prognosis
of job stress.
Key words: Checklist Individual Strength (CIS), Job Stress, Nurses.
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