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Aims: Quality of work life and mental health are among the important factors affecting staff 

performance in organizations. The purpose of this study was to investigate the effect of quality 

of work life on mental health of airline staff. 

Materials & Methods: This research is an applied and descriptive survey method that was 

conducted in one of the airline centers of Naja in Tehran, Iran between September 2018 and May 

2019. The statistical population of the study consisted of all Naja air flight staff including 400 

pilots and flight engineers 196 of whom were selected by stratified random sampling of the study 

center. Data were collected using two standard questionnaires of Walton Quality of Work Life 

and Goldberg and Hiller Mental Health Questionnaire. The Kolmogorov-Smirnov test was used to 

check the normality of the observations and to investigate the causal relationship between 

independent and dependent variables and to confirm the whole model, the structural equation 

modeling and path analysis method was used in Lisrel 8.5 software. 

Findings: The component of social cohesion in the work organization with a factor of 0.91 was 

the most important component of quality of work life and anxiety with a factor of 0.90 was the 

most important variable of mental health. Independent variables of quality of work life including 

safe working conditions, ability to develop human abilities, opportunity for permanent growth, 

social cohesion in work organization, work environment and social dependence of work life were 

effective with path coefficient above 0.5 on mental health dependent variable of study group. 

Conclusion: Improvements in the quality of work life including social cohesion, work 

environment, social dependence of work life, the possibility of expanding human capabilities, 

providing permanent growth opportunities and safe working conditions are effective in 

improving the mental health of airline staff. 

  KEYWORD: Mental Health; Quality of Life; Pilots 

CITATION LINKS   

[1] Investigating the relationship between organizational … [2] Quality of work life in doctors working … [3] Quality of 
working Life. [4] Relationship between mental health and quality … [5] The effect of job strain on British general …                        
[6] Quality of work life and mental health in primary … [7] Quality of work life of rural emergency department …                                  
[8] Physical exercise, fitness, cognitive functioning, and psychosocial variables … [9] The survey of quality of work life 
dimensions and components of naja preventative … [10] An investigation of the relationship between quality work life … 
[11] Association between psychosocial risk factors … [12] Employee mental health based on work-life balance … [13] The 
impact of quality of work life on social status …  

 

 

 

 

 

Copyright © 2018,  Journal of Police Medicine | This open access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

 
 

http://teb.police.ir/teb/index.php?slc_lang=en&sid=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68008603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68011788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2016247
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=267756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22039092
https://www.adinehbook.com/gp/product/6007284212
http://mshsj.ssu.ac.ir/article-1-54-en.html
https://www.researchgate.net/publication/232068820_The_effect_of_job_strain_on_British_general_practitioners'_mental_health
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915006356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25889231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32050482
http://journals.police.ir/article%2012381.html
http://journals.police.ir/article%2014462.html
https://www.scirp.org/html/3-6902190_78134.htm
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-369-fa.pdf
http://semnan.jrl.police.ir/article_19578_9b30fd44ceb169ecc9717ea35df0b466.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


ISSN: 2383-3483; Journal of Police Medicine. 2020;9(2):79-84 
 

 

 

 

 مجله طب انتظامی

 /http://teb.police.ir/teb سایت مجله:وب
 

   

 دسترسی آزاد مقاله اصلی

 هوا ناجا یبر سالمت روان کارکنان پرواز یکار یزندگ تیفیک ریتأث

 3یمحمد ی، مهد*2ی، شعله صالح1فرد یاکرم یمحمدعل

 رانیتهران، ا ن،یام یو ستاد، دانشگاه علوم انتظام یدانشکده فرمانده ،یگروه فرمانده  1
  رانیتهران، ا ن،یام یدانشگاه علوم انتظام ،یدانشکده علوم و فنون منابع انسان ت،یریگروه مد  2
 رانیتهران، ا ن،یام یو اطالعات، دانشگاه علوم انتظام تیدانشکده امن ،ینظام یشناسگروه روان  3

 

 چکیده

 
 نحوه استناد به این مقاله

Akramifard MA, Saleh S, 
Mohammadi M. Effect of Quality 
of Work Life on Mental Health of 
Flight Crew Staff of Havanaja J 
Police Med. 2020;9(2):79-84. 

 

 
 :*نویسنده مسئول

تهران، بزرگراه همت : یآدرس پست
دانشگاه  ،یلیاردب یجد ابانیغرب، خ

 .یعلوم انتظام
 1949114441: یکدپست

 04161011191تلفن همراه: 
 99491986تلفن ثابت: 

 99491910فکس: 
 پست الکترونیک:

salehi_sh2010@yahoo.com  
 

 
 تاریخچه مقاله:

 06/09/1949دریافت: 
 61/10/1949 پذیرش:
 11/01/1944چاپ: 

 

 نیها و مؤسسات است. هدف از او سالمت روان ازجمله عوامل مهم اثرگذار بر عملکرد کارکنان در سازمان یکار یزندگ تیفیکاهداف: 
 هوا ناجا بود. یبر سالمت روان کارکنان پرواز یکار یزندگ تیفیک ریتأث یپژوهش، بررس

 ماهبهشتیارد یال 1331است که در مهرماه سال  یشیمایپ -یفیو از لحاظ روش توص یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیاها: و روش مواد
هوا ناجا شامل خلبانان  یکارکنان پرواز یپژوهش، تمام یناجا در شهر تهران انجام شد. جامعه آمار ییمایاز مراکز هواپ یکیدر  1331سال 

 یانتخاب شدند. ابزار گردآور یتصادف -یاطبقه یریگنفر با روش نمونه 131نفر بود که  044به تعداد  لعهپرواز مرکز مورد مطا نیو مهندس
آن مورد  ییایو پا ییروا دییبود که بعد از تأ لریوالتون و سالمت روان گلدبرگ و ه یکار یزندگ تیفینامه استاندارد کها دو پرسشداده

مستقل  یارهیمتغ نیب یرابطه عل یبررس یو برا رنوفیاسم -مشاهدات از آزمون کولموگروف ودنبلنرما یبررس یاستفاده قرار گرفت. برا
 .استفاده شد Lisrel 8.5افزار در قالب نرم ریمس لیو تحل یکل مدل از روش مدل معادالت ساختار دییو وابسته و تأ

 34/4 یو اضطراب با بار عامل یکار یزندگ تیفیمؤلفه ک نیترمهم 31/4 یبا بار عامل یدر سازمان کار یانسجام اجتماع مؤلفه: هاافتهی
سترش امکان گ من،یا یکار طیشامل شرا یکار یزندگ تیفیمستقل ک ریمتغ یهاسالمت روان برآورد شد. مؤلفه ریمؤلفه متغ نیترمهم
با  یکار یزندگ یاجتماع یکار و وابستگ یکل یفضا ،یدر سازمان کار یانسجام اجتماع ،یرشد دائم رصتف نیتأم ،یانسان یهاتیقابل
 .وابسته سالمت روان گروه مورد مطالعه مؤثر بودند ریبر متغ 5/4 یباال ریمس بیضر

امکان  ،یرکا یزندگ یاجتماع یکار، وابستگ یکل یفضا ،یشامل انسجام اجتماع یکار یزندگ تیفیک یهابهبود مؤلفه: یریگجهینت
 ستند.هوا ناجا مؤثر ه یسالمت روان کارکنان پرواز یدر ارتقا منیا یکار طیو شرا یفرصت رشد دائم نیتأم ،یانسان یهاتیگسترش قابل

 خلبانان ،یزندگ تیفیسالمت روان، کها: کليدواژه 

   های استنادلینک
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 08     ناجا هوا یپرواز کارکنان روان سالمت بر یکار یزندگ تیفیک ریتأث
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 مقدمه
 نیترمهم از یکی عنوان به کار طیمح یروان سالمت یارتقا امروزه
 محققان توجه ،هاسازمان در یانسان منابع یبهساز و توسعه ابعاد

 یبرا. است کرده جلب خود به کشور از خارج و رانیا در را یادیز
 یانانس یروین از دیبا ابتدا هانهیزم همه در کشور رشد و شرفتیپ

 و یآموزش ،یخدمات ،یاقتصاد مؤسسات در یفکر و یجسم سالم
 سالمت از منظور[. 9] کرد استفاده یوربهره سطح باالبردن در یصنعت
 یاجتماع مشکالت با مواجهه در فرد که است تعادل از یادرجه روان

 اررفت و کندیم برقرار خود رامونیپ طیمح با یاجتماع یسازگار و
 که یعوامل از یکی ،انیم نیا در .[2] دهدیم نشان خود از یمنطق

 تیفیک ،باشد رگذاریتاث کارکنان روان سالمت بر رسدیم نظر به
 طیشرا از یامجموعه ،یکار یزندگ تیفیک. است یکار یزندگ
 حقوق زانیم شامل که است سازمان کی در کار طیمح و کار یواقع

 در مشارکت، یمنیا ،یبهداشت ،یرفاه امکانات ا،یمزا و
 و تنوع خوب، و مناسب یسرپرست ،یدموکراس ،یریگمیتصم

 [.9است ] مانند آن و مشاغل بودنیغن
 ارتباط یبررس به یادیز یخارج و یداخل یهاپژوهش تاکنون

 یهاشغل کارکنان نیب در روان سالمت با یکار یزندگ تیفیک
 نشان یپژوهش در[ 4] همکاران و انیمحمود. اندپرداخته مختلف

 ینیبال پرسنل روان سالمت بر یکار یزندگ تیفیک که انددهدا
 و ردگذایم زد اثری یپزشک علوم دانشگاه منتخب هاینمارستایب

 به منجر یکار یزندگ تیفیک اصالح که است نیا پژوهش جهینت
 را کارکنان عملکرد قیطر نیا از و شودمی روان سالمتافزایش 

ای که در کشور انگلیس روی گروهی از در مطالعه .بخشدمی بهبود
پزشکان انجام شده است، ارتباط بین نارضایتی شغلی و عدم 

 بادر پژوهش دیگری  [.5سالمت روان ایشان مشخص شده است ]
 هایتمراقب پزشکان در روان سالمت و یکار یزندگ تیفیک" عنوان

 که دهدکه در کشور مکزیک انجام شده است، نتایج نشان می "ژهیو
 راتوخط یکار یزندگ تیفیک از یتینارضای باال زانیم ،کارکنان

 امر نیمسئول است الزم و کنندیم انیب را یروان یهایماریب
 و یارک یزندگ تیفیک اصالح منظور به یارانهیشگیپ یهابرنامه

 دکنن فراهم و اجرا سالمت مراقبت کارکنان انیم در روان سالمت
[6.] 

 تیفیک بر رگذاریثأت مسائل به توجه که یکارکنان ،انیم نیا در
 ،رسدیم نظر به یضرور شانیا یروان بهداشت و یکار یزندگ

 رب ،ریاخهای لسا در. است ناجا ییمایهواپ یپرواز و یفن کارکنان
 از یارسال یهاگزارش و سازمان احوال و اوضاع و شواهد اساس

 کارکنان یروان اختالالت و هایماریب بروز ناجا، هوا بهداد معاونت
 واسطههب رسدیم نظر به که است، داشته یصعودروندی  ،یپرواز
 لحاص آن نامناسب تیریمد و یکار یزندگ تیفیک به توجه عدم
 یهانهیهز است توانسته نامطلوب، جهینت کی عنوان به و اندشده
 لیحمت ناجا هوا و سیپل سازمان به را ینیسنگ اریبس یمال و یجان
 یدگزن تیفیک ریتأثبررسی میزان  ،پژوهشاز این  هدف لذا. دینما
 .هوا ناجا بود یپرواز کارکنان روان سالمت بر یکار

 

 هامواد و روش
 -توصیفیاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش 

 ماه سالالی اردیبهشت 9991در مهرماه سال  پیمایشی است که
 شد. انجامدر شهر تهران  ناجا ییمایهواپدر یکی از مراکز  9991

 شامل ناجا هوا یپرواز کارکنانتمامی  پژوهش، یآمار جامعه

 بود نفر 444 تعداد بهمرکز مورد مطالعه  پرواز نیمهندس و خلبانان
 روشبرآورد شد.  نفر 996 ،مورگان جدول اساس بر نمونه حجم که

 بر وبود  9 جدولبا  مطابق یتصادف -یاطبقه پژوهش یریگنمونه
 هر تعداد نسبت به سپس و بودن پرواز مهندس و خلبان اساس
 یتصادف صورت به و نییتع نمونه حجم از کل تعداد به درجه

داشتن حداقل مدرک  ،مطالعه معیار ورود بهشدند.  انتخاب
ج از و معیار خرو دیپلم و ستبقه کاری بیش از پنج سالتحصیلی 

 بود. عدم تمایل به ادامه همکاری مطالعه 
 

 ایگیری تصادفی طبقهتوزیع و نمونه (9جدول 
 تعداد نمونه تعداد کل درجه گروه

 خلبانان
 46 99 افسران ارشد
 26 51 افسران جزء

 مهندسین پرواز
 44 14 افسر ارشد
 14 994 افسر جزء
 24 44 درجه دار

 996 444  جمع کل

 
 یزندگ تیفیک استانداردنامه ها، دو پرسشابزار گردآوری داده

 بود. که با [1] لریه و گلدبرگ عمومی سالمت و[ 1] والتون یکار
 .دش ارائهکنندگان شرکت به یالئوس62 نامهپرسش کیآنها  عیتجم

ه در ناماین پرسش :والتون یکار یزندگ تیفیک نامهپرسش
 94 یدارا[ و 1توسط والتون تهیه و تنظیم شده است ] 9919 سال

 انعنو با یکار یزندگ تیفیک ابعاد شامل بخش هشت در الئوس
 ،(الئوس 5) منیا یکار طیشرا ،(الئوس 4) منصفانه خدمت جبران

 یدائم رشد فرصت نیمأت ،(الئوس 5) یانسان یهاتیقابل گسترش
 اعتقاد ،سئوال( 4) یکار سازمان در یاجتماع انسجام ،(الئوس 4)

 و (الئوس 9) کار یکل یفضا ،(الئوس 4) قانون تیحاکم لزوم به
 نامه( است. این پرسشالئوس 5) یکار یزندگ یاجتماع یوابستگ

 9) امیناراض کامالا  صورت به یانهیگزپنج کرتیل فیط اساس بر
 ،(امتیاز 9) امیراضنه نا و یراض نه ،(امتیاز 2) امیناراض، (امتیاز

 شود.گذاری مینمره (امتیاز 5) امیراض کامالا  و (امتیاز 4) امیراض
دست به 996/4 کرونباخ یآلفا آماره از استفاده با نامهپرسش ییایپا

 با بطمرت خبرگان نظر نامه با استفاده ازپرسش ییمحتوا ییرواآمد. 
 ،موجود ینظر یهایتئور و اتیادب همراه به مطالعه تحت موضوع

 .تأیید شد
امه ناین پرسش: زیلرنیه و گلدبرگ روان سالمت نامهپرسش

 الئوس 21 یدارا و [1توسط گلدبرگ و هیلرنیز تنظیم شده است ]
 معالئ ،یخوابیب و یاضطراب عالئم ،یجسمان عالئم بخش چهار در

 الئوس 1 بخش دارای هراست.  یافسردگ عالئم و یاجتماع کارکرد
 9) اصالا  ،صورت به یانهیگزپنج کرتیل فیط اساس براست که 

 شتریب، (امتیاز 9) ندارم ینظر، (امتیاز 2) معمول حد در ،(امتیاز
( امتیاز 5) معمول حد از شتریب یلیخو  (امتیاز 4) معمول حد از

 یآلفا آماره از استفاده با نامهپرسش ییایپا .ستا شده یطراح
نامه نیز با پرسش ییمحتوا ییروا .آمد دستبه 945/4 کرونباخ

 .تأیید شد خبرگان نظر استفاده از
 گردان مختلف یهاقسمت در یحضور صورت به محققان

 یکار ساعات در ناجا ییمایهواپ راتیتعم و ثابت بال ،بالگردان
رار قکنندگان پژوهش ها را در اختیار شرکتنامهحاضر شدند و پرسش

کنندگان کامالا توضیح داده دادند. فرآیند پژوهش به تمامی شرکت
 کامالا  شانیا یهاپاسخ که اطمینان داده شد افراد تمام به شد و



 و همکاران فرد یاکرم یمحمدعل     08

 9999 بهار، 2، شماره 9دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 استفاده نظر مورد پژوهش یراستا درصرفاا  و خواهد ماند محرمانه
 .شودمی

 لیتحل یبرا مناسب یآمار روش نییتع از شیپ آنالیزآماری:
 فادهاست با یاستنباط صورتبه مشاهدات بودننرمال هیفرض ها،هددا
 طهراب یبررس یبرا. شد یبررس رنوف،یاسم -کولموگروف آزمون از
 مدل روش از مدل کل دییتأ و وابسته و مستقل یرهایمتغ نیب یعل

 Lisrel 8.5 افزارنرم در قالب ریمس لیتحل و یساختار معادالت
 .شد استفاده

 
 هایافته

 جینتا خلبان و مهندس پرواز بررسی شدند. 996مطالعه در این 
 یمعنادار سطحکه  داد رنوف نشانیاسم-کولموگروف آزمون

 رهایمتغ بودننرمال هیفرض و بود 45/4 از شتریب پژوهش یرهایمتغ
 شد.  دییتأ
 

 بارهای عاملی و مقادیر معناداری (2جدول 
 معناداری بار عاملی مؤلفه متغیر

 کیفیت
 زندگی
 کاری

 21/9 49/4 جبران خدمت منصفانه
 99/1 16/4 شرایط کاری ایمن

 29/9 14/4 یانسان هایقابلیت امکان گسترش
 99/1 19/4 دائمی رشد فرصت تأمین

 19/94 99/4 کاری سازمان در اجتماعی انسجام
 99/9 91/4 قانون حاکمیت لزوم به اعتقاد
 46/94 16/4 کار کلی فضای

 14/9 19/4 کاری زندگی اجتماعی وابستگی

 سالمت
 روان

 21/9 19/4 عالئم جسمانی
 59/94 94/4 اضطراب

 91/1 12/4 کارکرد اجتماعی
 41/1 16/4 افسردگی

 
ها تمامی مؤلفه ،2 جدول در شدهارائه یعامل یبارها به توجه با

 تیحاکم لزوم به اعتقاد و منصفانه خدمت جبرانمؤلفه  جز هب
 نیبنابرا بودند. دییتأ مورد و دارامعن ،99/6بیشتر از  t، با مقدار قانون

 یهاتیقابل گسترش من،یا یکار طیشرا ،یریگاندازه مدل در
 سازمان در یاجتماع انسجام ،یدائم رشد فرصت نیتأم ،یانسان

 یهافهمؤل ،یکار یزندگ یاجتماع یوابستگ و کار یکل یفضا ،یکار
. بودند جامعه نیا در یکار یزندگ تیفیک متغیر دییتأ مورد

 ،یافسردگ و یاجتماع کارکرد اضطراب، ،یجسمان عالئم نیهمچن
 مورد یآمار جامعه در متغیر سالمت روان دییتأ مورد یهامؤلفه

انسجام اجتماعی در سازمان کاری با بار عاملی  مؤلفه بودند. مطالعه
 مؤلفه کیفیت زندگی کاری و اضطراب با بار عاملیترین مهم 99/4
 ترین مؤلفه متغیر سالمت روان برآورد شد.مهم 94/4

 کا مجذور نسبت که داد نشان Lisrel یخروج از حاصل جینتا
 برازش یبرازندگ یهاشاخص ریسابود و  9 از کمتر یآزاد درجه به

، IFI ،94/4=NNFI ،95/4=CFI=99/4گرفتند ) قرار دییتأمورد 
92/4=GFI ،441/4=RMR ،419/4=RMSEA .)مدل از استفاده با 

 ریتأث یبررس یبرا 9 جدولبا  مطابق ریمس لیتحلروش  از ،یخروج
 که دش استفاده پژوهش وابسته ریمتغ بر مستقل ریمتغهای مؤلفه

 تیحاکم لزوم و منصفانه خدمت جبرانهای مطابق با نتایج، مؤلفه
 بر متغیر وابسته تأثیرگذار نبود. 5/4 از کمتر ریمس بیضر با قانون
های متغیر مستقل کیفیت زندگی کاری شامل شرایط مؤلفه سایر

های انسانی، تأمین فرصت رشد کاری ایمن، امکان گسترش قابلیت
دائمی، انسجام اجتماعی در سازمان کاری، فضای کلی کار و 

بر متغیر  5/4 یباال ریمس بیضر با وابستگی اجتماعی زندگی کاری
 وابسته سالمت روان مؤثر بودند.

 وابسته ریمتغ بر مستقل ریمتغ یهامؤلفه ریتأث (9 جدول
 متغیر
 مستقل

 های متغیر مستقلمؤلفه
 متغیر 
 وابسته

 نتیجه تأثیرکل بارعاملی

 کیفیت
 زندگی
 کاری

 جبران خدمت منصفانه

 سالمت
 روان

 رد 21/4 49/4
 تایید 54/4 16/4 کاری ایمنشرایط 

 تایید 52/4 14/4 یانسان هایقابلیت امکان گسترش
 تایید 59/4 19/4 دائمی رشد فرصت تأمین

 تایید 59/4 99/4 کاری سازمان در اجتماعی انسجام
 رد 25/4 91/4 قانون حاکمیت لزوم به اعتقاد
 تایید 56/4 16/4 کار کلی فضای

 تایید 54/4 19/4 کاری زندگی اجتماعی وابستگی
 

 بحث
 المتس بر یکار یزندگ تیفیک ریتأث نییتع هدف با پژوهش نیا

 هدرج، پژوهش یهاافتهیمطابق با . شد انجام یپرواز کارکنان روان
 انسجام ،بیترت به یکار یزندگ تیفیک یهامؤلفه تیاهم

 مکانا ،یکار یزندگ یاجتماع یوابستگ کار، یکل یفضا ،یاجتماع
 طیشرا ،یدائم رشد فرصت نیتأم ،یانسان یهاتیقابل گسترش

 یبرا روان سالمت ریمتغ یهامؤلفه تیاهم درجه و منیا یکار
 و یافسردگ ،یجسمان عالئم اضطراب، بیترت به یپرواز کارکنان
 .بود یاجتماع کارکرد

 یکار سازمان در یاجتماع انسجام ،هاآزمون ایجنتمطابق با 
 ذاررگیتأث یمعنادار طورهب ناجا هوا یپرواز کارکنان روان سالمت بر

 در جامانس و یارچگکپی که گفت توانیم این نتیجه هیتوج در .بود
 ،قیتشو و سازمان در افراد منافع اصالت حفظ شامل کار سازمان

که [. 9] شودیم یاجتماع یهاگروه و هامیت یریگشکل به منجر
 زا ییرها، گرانید با ارتباط یبرقرار فرصت وجود مانند یقیمصاد

 انیم در گریکدی از تیحما و اشخاص نیب صراحت ،ضیتبع
 حسب بر شرفتیپ و باال سمت به شرفتیپ امکان، کارکنان

در نیروهای  [94] یاوری پژوهش با افتهی نیا ی، دارد.ستگیشا
در نیروهای [ 99] همکاران و لوپز ایسرابهمچنین پژوهش انتظامی و 

 راستا است.مراقبت پرواز کشور اکوادور در آمریکای جنوبی، هم
 نامحسوس و محسوس یفشارها وجود مانند کار یکل یفضا

 از ییرها امکان ، وجودکارکنان یفکر حالتبررسی  ی،شغل
 یبرقرار به ،آن از خارج ای کار نیح یهایافسردگ و هایناراحت
 املش که کارکنان یزندگ یهابخش گرید و یکار یزندگ نیب تعادل
ت اس مرتبط شود،یم یخانوادگ یزندگ و التیتحص ،فراغت اوقات

 طورهب ناجا هوا یپرواز کارکنان روان سالمت بر ،کار یکل یفضا .[9]
 همکاران و لوپز ایسراب پژوهش با این یافته بود. رگذاریتأث یمعنادار

یروهای ن که بیانگر تأثیرگذاری فضای کلی کار بر سالمت روانی[ 99]
 .دارد کینزد یلیخ ارتباط( p<4045مراقبت پرواز بود )

 یوابستگاز دیگر نتایج این پژوهش، تأثیرگذاری معنادار 
 با افتهی نیا ها بود.آزمودنی روان سالمت بر یکار یزندگ یاجتماع

[ 4] همکاران و انیمحمودو همچنین مطالعه [ 94] یاوری پژوهش
 رد .ستا همسوکه در کارمندان چند بیمارستان در یزد انجام شده، 

 ،یکار یزندگ یاجتماع یوابستگکه  گفت توانیم این یافته هیتوج
 یاجتماع تیمسئول مورد در کارکنان ادراک و برداشت یچگونگ به

 در خود یاجتماع تیمسئول به مانند عملکرد سازمان سازمان
 یابیبازار فنون استخدام، نحوه ها،نهیهز کاهش د،یتول هایزمینه

 .[9] دارد اشاره ،هاتیفعال ریسا و
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 انندم ییهافرصت نمودنفراهم به یانسان یهاتیقابل توسعه
 یهاازمهارت دیمنبهره کار، در یخودکنترل و استقالل از استفاده

 یبرا یزیربرنامه و کار با متناسب اطالعات به یدسترس گوناگون،
 یهاتیقابل گسترش امکانتأثیرگذاری  دییتأ[. 9] دارد اشاره کارکنان

مورد مطالعه، از دیگر نتایج این  کارکنان روان سالمت بر یانسان
که [ 6] همکاران و بالتازارا گنزالزپژوهش بود که با نتایج پژوهش 

کیفیت زندگی کاری و سالمت روان را در پزشکان اورژانس بررسی 
  .همسوستاند، کرده

 واه یپرواز کارکنان روان سالمت بر ئمیدا رشد فرصت نیتأم
و  لریبیگبود که با نتایج پژوهش  رگذاریتأث یمعنادار طورهب ناجا

[ که کارکنان ادارات ورزش استان خراسان را مورد 92همکاران ]
 تیامن و رشد فرصت نیتأمراستاست. مطالعه قرار داده است، هم

 ،یفرد یهاییتوانا بهبود نهیزم نمودنفراهم یمعنا به مداوم
 یهامهارت یریکارگبه یهافرصت و شرفتیپ یهافرصت
 .[9] است اشتغال و درآمد ت،یامن نیتأم و شدهکسب

 یکار طیشرا جادیا ،یبهداشت و منیا یکار طیمحاز  منظور
که  [9] است یمنطق یکار ساعات نییتع زین و یکیزیف نظر از منیا

 و یکیزیف طیمحی، منطق کار ساعاتداشتن  خطر بودن کار،بی
 یکار طیشراشود. در این پژوهش را شامل می کارمناسب  یروح

 نیا هبود ک رگذاریتأث مورد مطالعه کارکنان روان سالمت برنیز  منیا
 و بالتازارا گنزالز، [4] همکاران و انیمحمود مطالعات با افتهی

 .همسوست[ 92و بیگلری و همکاران ][ 6] همکاران
 لزوم به اعتقاد و منصفانه خدمت جبران مطابق با نتایج،

 طورهب ناجا هوا یپرواز کارکنان روان سالمت بر قانون تیحاکم
 ختپردا ،یکاف و منصفانه پرداخت منظور. بود ریتأثیب یمعنادار

 یارهایمع با هاپرداخت تناسب زین و یمساو کار یبرا یمساو
[ 94] یاوریاست. در پژوهش  کار انواع گرید با آن تناسب و کارکنان

تأثیر نیز جبران خدمت منصفانه بر سالمت روان نیروی پلیس بی
 سازمان، در قانون تیحاکم لزوم به اعتقاد از منظوراست. 
 و باالتر مقام انتقام از ترس عدم و انیب یآزاد نهیزم نمودنفراهم

در مطالعه [. 9] است یانسان سلطه به نسبت قانون سلطه نافذبودن
در میان کارکنان انتظامی استان سمنان  که[ 99] فالحو  دارجبه

 زلتمن بر یریثأت ،قانون تیحاکم لزوم به اعتقادانجام شده است، 
 .تهمسوس که با این نتیجه از مطالعه حاضر ندارد کارکنان یاجتماع

بودن به مأموریتی توانیم حاضر پژوهش یهاتیمحدود از
های مورد مطالعه اشاره کرد که دسترسی به ماهیت شغل نمونه
 بودنمتفاوت به توجه باشود پیشنهاد می .کردایشان را محدود می

ی کیفیت زندگی کاری و میزان تأثیر آنها بر هامؤلفه تیاهم درجه
 نیرشتیب که یعوامل تیتقو باصالح سالمت روان، مسئولین ذی

 ،یاجتماع انسجام، مانند دندار کارکنان روان سالمت بر را ریتأث
 نحو به ،یکار یزندگ یاجتماع یوابستگو  کار یکل یفضا

 .نمایند کمک کارکنان یروان سالمت ارتقاء به یتراثربخش
 

 گیرینتیجه
 ،یاجتماع انسجام شامل یکار یزندگ تیفیک یهامؤلفهبهبود 

 ترشگس امکان ،یکار یزندگ یاجتماع یوابستگ کار، یکل یفضا
 منیا یکار طیشرا و یدائم رشد فرصت نیتأم ،یانسان یهاتیقابل

 هوا ناجا مؤثر هستند. یپرواز کارکنان روان سالمتدر ارتقای 
 

 هک دانندیم الزم خود بر مطالعه نیا پژوهشگران قدردانی: و تشکر
 هیته در که ناجا هوا محترم سهیرئ اتیه و یپرواز کارکنان تمام از
 داشته را یقدردان و تشکر کمال ،فرمودند یاری را ما پژوهش نیا

سنده اول نوی ارشد یكارشناس نامهپايان از برگرفته مقاله اين .باشند
 بود. امين یانتظام علوم دانشگاه در
 شگاهدان ستاد و یفرمانده دانشکده در این مطالعه .اخالقی: هیدییتأ

تصویب شده  داوران محترم تیئه حضور ن بایام یانتظام علوم
 .است

ایند که نموسیله نویسندگان مقاله تصریح میبدین  تعارض منافع:
 گونه تعارض منافعی در قبال مطالعه حاضر وجود ندارد.هیچ
 آوریاول(، جمع سندهیو)ن فردیاکرم یمحمدعل نویسندگان: سهم

راحی ط)نویسنده دوم(، ارائه ایده و  یصالح شعله داده، تفسیر داده ؛
 همه؛ آماری داده تحلیل)نویسنده سوم(،  یمحمدمهدی  مطالعه؛

 همه و بودند میسه آن یبازنگر و مقاله هیاول نگارش در سندگانینو
 ندرجم مطالب صحت و دقت تیمسئول حاضر، مقاله یینها دییتأ با
 .رندیپذیم را آن در

 ومعل دانشگاه یپژوهش اعتبارات این پژوهش از طریق مالی: منابع
 .بود یمال تیحما مورد یانتظام
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