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AIMS. Positive psychology, along with the repair of injuries, aims to improve the quality of life. 

The treatment staff's quality of life is very important. A high level of treatment staff's burnout can 

affect their quality of life and, consequently, the quality and quantity of care for the patients. The 

purpose of this study was to evaluation the relationship of job burnout, job motivation and 

resilience with the treatment staff's quality of life in one of the armed forces hospitals. 

MATERIALS & METHODS. This descriptive-correlation study was carried out on all hospital 

treatment staff in one of the armed forces hospitals in 2018. Using a random sampling method, 

300 persons were selected as samples. Questionnaires for quality of life, burnout, job motivation 

and resilience were used for data collection. Cronbach's alpha was used to measure scales' 

reliability. Data were analyzed using correlation and multiple regression tests in SPSS 20 

software. 

FINDINGS. There was a negative correlation between the components of emotional 
exhaustion and de-personalization with quality of work life (p<0.05) and There was a 
positive relationship between personal status and quality of work life (p <0.05). There 
was a positive relationship between components of skill diversity, task identity and 
feedback with quality of work life (p<0.05). There was a positive relationship between 
resilience and quality of work life (p<0.05). 

CONCLUSION. Job burnout, job motivation and resilience of employees are effective in their 

quality of work life. 
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 7931، زمستان 7، شماره 3دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 کادر یارک یزندگ تیفیک با یآورتاب و یشغل زشیانگ ،یشغل یفرسودگ ارتباط

 7531 سال در مسلح یروهاین یهامارستانیب از یکی درمان
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 چکیده

 مهم اریبس یدرمان ادرک یزندگ تیفیک. داردیم بر گام یزندگ تیفیک ساختننهیبه سمت به ها،بیآس میکنارترم در نگر،مثبت یروانشناس اهداف:

 هدف. بگذارد ریتأث ارمیب از مراقبت تیکم و تیفیک جهینت در و آنها یزندگ تیفیک بر تواندیم یدرمان کادر یکار یفرسودگ از ییبالا سطح. است
 مسلح یروهاین یاهمارستانیب از یکی در درمان کادر یزندگ تیفیک با یآورتاب و یشغل زشیانگ ،یشغل یفرسودگ ارتباط یبررس حاضر پژوهش

 .بود

 انجام 7931 سال در مسلح یروهاین یهامارستانیب از یکی یدرمان کادر کارکنان هیکل در یهمبستگ -یفیتوص پژوهش نیا ها:مواد و  روش

 ،یزندگ تیفیک یهانامهپرسش از هاداده یگردآور منظور به. شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 933 ،یتصادف یریگنمونه روش از استفاده با. شد
 انگریب جینتا که شد استفاده کرونباخ یآلفا روش از هااسیمق نیا ییایپا یبررس یبرا. شد استفاده یآوروتاب یشغل زشیانگ ،یشغل یفرسودگ

 .شدند لیتحل و هیتجز SPSS 20 افزارنرم در چندگانه ونیرگرس و یهمبستگ روش از استفاده با هاداده. بود هااسیمق نیا تیمطلوب

 تیفیک با یفرد تیموقع مؤلفه نیب و( >30/3p) یمنف رابطه یکار یزندگ تیفیک با ییزداتیشخص و یعاطف یخستگ یهامؤلفه نیب ها:یافته

 رابطه یکار یزندگ تیفیک با بازخورد و فهیوظ تیهو مهارت، تنوع یهامؤلفه نیب ن،یا بر علاوه(. >30/3p) داشت وجود مثبت رابطه یکار یزندگ
 (.>30/3p) داشت وجود مثبت رابطه زین یکار یزندگ تیفیک و یآورتاب نیب و( >30/3p) مثبت

 .است مؤثر شانیا یکار یزندگ تیفیک زانیم در کارکنان یآورتاب و یشغل زشیانگ ،یشغل یفرسودگگیری: نتیجه

 اینیرسی ا،یبورخولدر ولا،یوار سلا،یفرانس ،یسازهمسانه حامل ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 بخش ارکان نیترمهم از یکی هامارستانیب در یدرمان کادر

 از یمهم فیوظا مسئول ،یشغل تیوضع به توجه با که است درمان
 تیارع عدم. است ماریب یکیزیف و یروان ،یروح یهامراقبت لیقب

 یحرو و یجسمان اختلالات بروز در ،یکار رفاه و آرامش ،یمنیا اصول
 یکیزیف یهابیآس خصوص در[. 7] دارد ییسزابه نقش قشر نیا

 0371 سال در یرانیا پرستاران بر مطالعه از حاصل آمار کار، از یناش
 اب مرتبط یجسمان یدردها از افراد چهارمکی باًیتقر دهد،یم نشان

 دچار نفر کی نفر، سه هر از و برندیم رنج کمر درد ازجمله کار
 یزندگ تیفیک ان،یم نیا در[. 0] شودیم کار با مرتبط یکمردردها

 وجهت مورد ت،یاهم لحاظ به راًیاخ که است ییرهایمتغ از یکی یکار
 خود یانسان منابع تیفیک یارتقا صدد در که یرانیمد از یاریبس

 که است یتیاهم بازتاب ،یتوجه نیچن. است گرفته قرار هستند،
 یزندگ تیفیک[. 9] هستند قائل یکار یزندگ تیفیک یبرا همگان

 در[. 1] است         خود شغل به نسبت افراد نگرش ینوع ،یکار
 ریغمت نیچند از که است مرکب مفهوم کی یزندگ تیفیک واقع

 ت،سلام تیوضع ،یزندگ طیشرا مردم، درآمد سطح در رییتغ شامل
 روابط و یخانوادگ یشادمان فراغت، ،یروان -یروح فشار ط،یمح

 از، است عبارت یکار یزندگ تیفیک[. 0] گرددیم متأثر یاجتماع
 یزشار و یفرهنگ ستمیس یمحتوا به توجه با یزندگ از افراد درک

 شانقیعلا و هاتوقع اهداف، با ارتباط در و کنندیم یزندگ آن در که
 گاهیاپ ،یکیزیف سلامت دهیچیپ روش در که است میمفاه از دامنه و

 یهامشخصه و یاجتماع روابط استقلال، سطوح ،یروانشناخت
 در که یعوامل از یکی[. 6] ردیگیم شکل اشخاص یطیمح برجسته
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 ارد،د ریتأث یدرمان کادر یکار یزندگ تیفیک بر هامارستانیب
 لتحا کی معنا نظر از یشغل یفرسودگ. است یشغل یفرسودگ
 رینظ یعوامل[. 1] ردیگیم دربر را یذهن و یجانیه ،یبدن یخستگ

 طیحم در ضیتبع ،یاجتماع ارتباط نداشتن اد،یز کار حجم استرس،
 باعث کار طیمح یهاارزش و فرد یهاارزش انیم تضاد و کار

 کارکنان در یشغل یفرسودگ[. 1] شودیم یشغل یفرسودگ
 وانر و جسم سلامت در اختلال به منجر تنها نه یدرمان -یبهداشت

 مارانیب هب شدهارائه خدمات تیفیک بلکه شود،یم کار از بتیغ و فرد
 شود؛یم یپزشک خدمات از یتینارضا باعث و دهدیم کاهش را

 تاس ممکن و کندیم مختل را مارانیب مراقبت و درمان ص،یتشخ
[. 3] گردد یدیناام و یروان و یجسم یازهاین با ماریب یرنجور باعث

 تیفیک و یشغل یفرسودگ انیم که دهدیم نشان مطالعات جینتا
 یزندگ تیفیک نیهمچن[. 73] دارد وجود یمنف رابطه ،یکار یزندگ
 یفرسودگ هرچند[. 77] دارد معکوس رابطه یشغل یفرسودگ با یکار
 زین یعوامل یول دارد معکوس رابطه یکار یزندگ تیفیک بر یشغل

 یزندگ تیفیک شیافزا سبب زین یآورتاب و یشغل زشیانگ ازجمله
 رد توانندیم یزمان مردم است معتقد ارلت اسکپت. شودیم یکار

 سازمان یکار طیشرا و فضا که کنند عمل یخوب به خود مشاغل
 داشتن یراب لازم زشیانگ و ییتوانا از افراد و باشد تیفیک با و مناسب
 تیفیک است معتقد او واقع در[. 70] باشند مندبهره مناسب عملکرد

 یاغلش عملکرد به منجر کارکنان زشیانگ و ییتوانا و یکار یزندگ
 یسازمان مثبت یرفتارها یبرا را نهیزم و شودیم آنها در مناسب

 ذال. کندیم فراهم اخلاق اصول تیرعا و یشهروند یرفتارها رینظ
 است ودهب آن بر تلاش یکار یزندگ تیفیک یهابرنامه از یاریبس در
 حسط ارتقاء قیطر از کارکنان عملکرد و یشغل یتمندیرضا تا

 تیفیک و یآورتاب با زشیانگ رایز. ابدی شیافزا آنان یدرون زشیانگ
 جیترو زا مانع زشیانگ فقدان و دارند مثبت یهمبستگ یکار یزندگ

 است داده نشان مطالعات[. 79] شودیم سازمان در یآورتاب و اخلاق
 دارد وجود رابطه یشغل زشیانگ و یکار یزندگ تیفیک انیم که

 یکار یزندگ تیفیک بر زین یآورتاب زش،یانگ بر علاوه[. 76-71]
 در یدرمان کادر. دارد یمثبت ریتأث مارستانیب در یدرمان کادر

 را خود ارک یروین بتوانند تا باشند ریپذانعطاف دیبا هامارستانیب
 ندیفرآ را یآورتاب[. 71] شوند مندبهره خود تعهد از و دهند توسعه

 هاآن بر غلبه و داتیتهد و هاچالش با خود دادنانطباق ییتوانا ای
 به مجهز آور،تاب یهاگروه و افراد که داردیم انیب یو. داندیم

 رب غلبه یبرا را آنها که هستند مشترک یهایژگیو از یامجموعه
 نیچن با[. 71] کندیم آماده یزندگ یهابینش و فراز و هایدگرگون

 یررسب را زاتنش تیموقع دارند، ییبالا یآورتاب که یافراد یدگاهید
 هک یریمس در را هاتیموقع آن ،یمنطق یهاحلراه اتخاذ با سپس و

 یطیشرا نیچن در افراد نیا. کنندیم تیهدا خواهند،یم خود

 کنندیم              نفس به اعتماد و یخودباور ،یخشنود احساس
 واجههم در انسان تطابق تیقابل به یآورتاب گر،ید فیتعر در[. 73]
 لهیوس به شدنتیتقو یحت و افتنیغلبه جانگاه، یفشارها ای ایبلا با

 و شخص یدرون ییتوانا با صهیخص نیا. شودیم اطلاق تجارب آن
 عنوان به و ابدییم توسعه ط،یمح با تعامل و یاجتماع یهامهارت

 اظهار هیل -کارن یلیف[. 03] گرددیم متبلور مثبت یژگیو کی
 با ییارویرو منظور به کمی و ستیب قرن پرستاران که کنندیم

 یاماهرانه طوربه دیبا خود یروان سلامت نیتأم و یاحرفه مشکلات
 یرفتارها و یآورتاب رایز دهند، گسترش خود در را یآورتاب
 یفمن تجارب بر تا کندیم کمک افراد به بالقوه طوربه آورانهتاب
[. 07] نندک لیتبد خود در مثبت تجارب به را تجارب نیا و کنند غلبه

 موجب یآورتاب شیافزا دهد،یم نشان مطالعات جینتا
 اهشک و استرس و درد کاهش ،یزندگ تیفیک به دنیبهبودبخش
 از یتمندیرضا و یروان سلامت سطح شیافزا ،یجانیه مشکلات

 تیفیک یهابرنامه وضعف قوت نقاط ییشناسا[. 00] شودیم یزندگ
 زشیانگ شیافزا و یانسان منابع تیریمد جهت یکار یزندگ

 در اهمارستانیب رانیمد به تواندیم یدرمان کادر شغل شرفتیپ
 ارتباط یبررس پژوهش نیا از هدف. دینما کمک هایریگمیتصم

 یکار یندگز تیفیک با یآورتاب و یشغل زشیانگ ،یشغل یفرسودگ
 .است مسلح یروهاین یهامارستانیب از یکی در درمان کادر

 

 هاو روش مواد
 لشام یآمار جامعه. است یهمبستگ نوع از حاضر قیتحق روش

 سال رد مسلح یروهاین یهامارستانیب از یکی در یدرمان کادر هیکل
 از استفاده با نمونه عنوان به نفر 933 آنها انیم از که بود 7931
 .دشدن انتخاب ساده یتصادف یریگنمونه روش به مورگان جدول

 یگزند تیفیک نامهپرسش مطالعه، نیا در استفاده مورد ابزار
 .بود یآورتاب و یشغل زشیانگ ،یشغل یفرسودگ ،یکار

 اساس بر نامهپرسش نیا: یکار یزندگ تیفیک نامهپرسش
 نیا. است هیگو 90 یدارا و شده ساخته والتون یهامؤلفه

 منیا کار طیمح ،یکاف و منصفانه پرداخت موارد شامل نامهپرسش
 رد ییگراقانون مداوم، تیامن و رشد فرصت نیتأم ،یبهداشت و

 ،یزندگ یکل یفضا ،یکار یزندگ یاجتماع یوابستگ سازمان،
. ستا یانسان یهاتیقابل توسعه و یاجتماع انسجام و یکپارچگی

 یلیخ ات( ازیامت کی) کم یلیخ از کرتیل فیط اساس بر یگذارنمره
 کارکنان نظرات از استفاده با نامهپرسش ییروا. است( ازیامت پنج) ادیز
 یمحتوا ییروا والتون. است شده یابیارز خوب راهنما، دیاسات و

 کرده اعلام 11/3 را ییایپا بیضر و مطلوب حد در را نامهپرسش
 اعلام 10/3 را آزمون ییایپا بیضر یمیرح نیهمچن[. 09] است
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 با پژوهش ییایپا بیضر زین پژوهش نیا در[. 01] است کرده
 .دیگرد محاسبه 11/3 کرونباخ یآلفا از استفاده

 و جکسون توسط آزمون نیا :یشغل یفرسودگ نامهپرسش
 است ماده 00 شامل نامهپرسش نیا[. 00] است شده ساخته مسلش

 قدانف و ییزداتیشخص یهادهیپد ،یعاطف یخستگ سنجش به که
 نحوه. است پرداخته یاحرفه تیفعال چهارچوب در یفرد تیموفق
 کرتیل اسیمق اساس بر نامهپرسش نیا یهاماده یگذارنمره
 یلیخ هرگز، با آزمون نیا یهانهیگز. ردیگیم صورت یادرجههفت
 تا 7 از بیترت به) ادیز یلیخ و ادیز متوسط، یبالا متوسط، کم، کم،

 یگخست یبرا یدرون ییایپا بیضر. است شده مشخص( ازیامت 1
 گزارش 17/3 یفرد تیموفق و 13/3 ییزداتیشخص ،3/3 یعاطف
 کرونباخ یآلفا بیضر زین یرانیا مطالعه کی در[. 00] است شده

 دییتأ مورد زین ییروا و است شده محاسبه 19/3 یشغل یفرسودگ
 زا استفاده با ییایپا بیضر پژوهش نیا در[. 06] است گرفته قرار
 .دیگرد محاسبه 10/3 کرونباخ یآلفا

 ولدهاما توسط که نامهپرسش نیا :یشغل زشیانگ نامهپرسش
 با یانهیچهارگز سئوال 70 یدارا ،[01] است شده هیته هاکمن و

 1 از بیترت به) کم اریبس و مخالفم موافقم، موافقم، کاملاً یهانهیگز
 یشغل مشخصات مدل نیترجامع هاکمن و اولدهام. است( ازیامت 7 تا
 یشغل مشخصات که مفهوم نیا درک با و اندکرده نیتدو را

 یراب تواندیم که را یدیکل مشخصه پنج ست،یچ زانندهیبرانگ
 نیا. اندکرده نییتع شود، برده کاربه شغل کی بالقوه زهیانگ فیتوص

 ،فهیوظ تیاهم فه،یوظ تیهو مهارت، تنوع: از عبارتند مشخصات
 و 10/3 کرونباخ یآلفا قیطر از آزمون اعتبار. بازخورد و استقلال

 بیضر زین پژوهش نیا در[. 01] است شده گزارش مطلوب ییروا
  .دیگرد محاسبه 13/3 کرونباخ یآلفا از استفاده با پژوهش ییایپا

 رورم با کانر و دیوید را نامهپرسش نیا :یآورتاب نامهپرسش
 نیا یگذارنمره[. 03] اندکرده هیته یآورتاب حوزه یپژوهش منابع

 شهیهم) 1 تا( نادرست کاملاً) صفر نیب یکرتیل اسیمق در اسیمق
 نامهپرسش نیا معتقدند کنندگانهیته. شودیم یگذارنمره( درست

. ندک کیتفک هم از را آوررتابیغ و آورتاب افراد یخوب به است قادر
 قیرط از آزمون نیا ییایپا شد، انجام یمحمد توسط که یپژوهش در

 مطلوب حد در زین ییروا و است آمده دستبه 13/3 کرونباخ یآلفا
 فادهاست با ییایپا بیضر زین پژوهش نیا در[. 93] است شده گزارش

  .دیگرد محاسبه 10/3 کرونباخ یآلفا از
 یتمام مطالعه، مورد مارستانیب نیمسئول از مجوز اخذ از پس
 پژوهش یاخلاق مسائل مورد در و شد داده هانمونه به هانامهپرسش

 بودنمحرمانه و اطلاعات حفظ درخصوص مارستانیب کارمندان به
 لیتکم به لیتما عدم مطالعه، از خروج یارهایمع. شد داده نانیاطم

 نیب رابطه یبررس یبرا. بود یآزمودن یخستگ و نامهپرسش

 تیفیک با یشغل یفرسودگ نیهمچن و یشغل زشیانگ یهامؤلفه
 نیب رابطه یبررس یبرا و چندگانه ونیرگرس آزمون از یکار یزندگ
 در نرسویپ یهمبستگ آزمون از یکار یزندگ تیفیک و یآورتاب
 .شد استفاده SPSS 20 افزارنرم

 

 هایافته
 یکار یزندگ تیفیک نیانگیم ،7 جدول با مطابق

 یکم 733 متوسط نیانگیم از که آمد دستبه 96/00±16/737
 مارستانیب یدرمان کادر نیب در یکار یزندگ تیفیک پس بود، شتریب

 یشغل یفرسودگ نیانگیم. بود متوسط حد در مطالعه مورد
 بود، ترنییپا 11 متوسط نیانگیم از که آمد دستبه 91/77±71/19

 از ترنییپا حد در یدرمان کادر نیب در یشغل یفرسودگ نیبنابرا
 که آمد دستبه 33/91±30/73 یشغل زشیانگ نیانگیم. بود متوسط

 کادر یشغل زشیانگ نیبنابرا ن،یانگیم به نسبت بالاتربودن به توجه با
 36/10±11/00 زین یآورتاب نیانگیم. بود متوسط از بالاتر یدرمان

 .بود ترکم 10 متوسط نیانگیم از که آمد دستبه
 

  یفیتوص یهاشاخص نیانگیم جینتا( 7 جدول

 یآورتاب و یشغل زشیانگ ،یشغل یفرسودگ ،یکار یزندگ تیفیک

 میانگین شاخص

 16/737±96/00 کیفیت زندگی کاری

 71/93±09/3 خستگی عاطفی

 06/70±79/6 شخصیت زادیی

 16/01±70/1 موقعیت فردی

 71/19±91/77 فرسودگی شغلی

 36/1±90/0 تنوع مهارت

 30/1±00/0 فهیوظ تیهو

 31/1±70/0 فهیوظ تیاهم

 11/1±90/0 استقلال

 11/1±93/0 بازخورد

 33/91±30/73 شغلی انگیزش

 36/10±11/00 تاب آوری

 
 و یعاطف یخستگ یهامؤلفه نیب 0 جدول با مطابق

 معنادار دوگانه یمنف رابطه یکار یزندگ تیفیک با ییزداتیشخص
 تیفیک از یشغل یفرسودگ شیافزا با یعنی (. p=337/3) داشت وجود
 ن،یا بر علاوه. برعکس و شودیم کاسته یدرمان کادر یکار یزندگ

 دوگانه ثبتم رابطه یکار یزندگ تیفیک با یفرد تیموفق مؤلفه نیب
 رب یفرد تیموفق شیافزا با یعن(. یp=331/3) داشت وجود معنادار

 جیتان. برعکس و شودیم افزوده یدرمان کادر یکار یزندگ تیفیک
 معنادار اثر انگریب آن یمعنادار سطح و F نسبت ،9 و 0 جداول

 .بود ونیرگرس معادله در رهایمتغ
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 اریبینی کیفیت زندگی کگام با هدف پیشبهتحلیل رگرسیون گام (2جدول 

 با فرسودگی شغلی

 F  استاندارد یخطا شدهلیتعد R 𝑹𝟐 𝑹𝟐 گام

7 00/3 01/3 06/3 13/07 31/11 

2 61/3 17/3 13/3 01/73 17/19 

5 61/3 10/3 19/3 33/73 19/99 

 .بودند معنادار 337/3 سطح در فوق بیضرا هیکل

 
ندگی بینی کیفیت زهای پیشضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله (5 جدول

 کاری با فرسودگی شغلی

 مدل

ضرایب 

 غیراستاندارد

 بیضرا

 استاندارد
t یمعنادار 

B 
خطای 

 استاندارد
 بتا

 337/3 61/00 - 01/0 77/790 ثابت

 تیشخص

 ییزدا
76/0- 970/3 009/3- 16/6- 337/3 

 337/3 06/09 - 11/6 73/760 ثابت

 تیشخص

 ییزدا
30/7- 011/3 111/3- 10/6- 337/3 

 یخستگ

 یعاطف
33/7- 710/3 911/3 19/0- 337/3 

 337/3 77/70 - 03/77 10/790 ثابت

 تیشخص

 ییزدا
19/7- 013/3 103/3- 37/6- 337/3 

 یخستگ

 یعاطف
101/3- 716/3 907/3- 01/1- 337/3 

 تیموقع

 یفرد
100/3 001/3 079/3 31/0 331/3 

 
 و هفیوظ تیهو مهارت، تنوع یهامؤلفه نیب داد، نشان هاافتهی

 جودو معنادار دوگانه مثبت رابطه یکار یزندگ تیفیک با بازخورد
 رب یشغل زشیانگ یهامؤلفه شیافزا با یعنی. (>30/3p) داشت

 جدول) برعکس و شودیم افزوده یدرمان کادر یکار یزندگ تیفیک
 تیفیک ینیبشیپ ییتوانا ستقلال،ا و فهیوظ تیاهم یهامؤلفه اما ؛(1

 و 1 جداول جینتا. شدند حذف معادله از و نداشتند را یکار یزندگ
 ادلهمع در رهایمتغ معنادار اثر انگریب آن یمعنادار سطح و F نسبت ،0

 یتگهمبس بیضر با رسونیپ آزمون از حاصل جینتا. بود ونیرگرس
 و یآورتاب نیب که داد نشان 3337/3 یمعنادار سطح و 003/3

 با یعنی. داشت وجود دوگانه مثبت رابطه یکار یزندگ تیفیک
 فزودها زین یدرمان کادر یکار یزندگ تیفیک بر یآورتاب شیافزا

 .برعکس و شودیم

 مدل معناداری و شده تبیین واریانس مقدار نتایج خلاصه (4 جدول

 F  استاندارد یخطا شدهلیتعد R 𝑹𝟐 𝑹𝟐 گام

7 60/3 93/3 93/3 13/73 11/11 

2 66/3 11/3 19/3 36/73 03/13 

5 61/3 16/3 11/3 19/71 76/90 

 معنادار بودند. 337/3کلیه ضرایب فوق در سطح 

 
 گامبهگام رگرسیون بینیپیش ضرایب (3جدول 

 مدل

ضرایب 

 غیراستاندارد

 بیضرا

 استاندارد
t دار

عنا
م

ی
 B 

خطای 

 استاندارد
 بتا

 337/3 03/1  11/0 63/03 ثابت

 هویت

 وظیفه
97/6 631/3 603/3 31/3 337/3 

 337/3 31/6  71/6 19/10 ثابت

 هویت

 وظیفه
10/1 111/3 111/3 31/0 337/3 

 337/3 03/9 011/3 301/3 30/9 بازخورد

 337/3 73/6  99/6 07/93 ثابت

 هویت

 وظیفه
01/9 31/7 901/3 79/9 330/3 

 301/3 09/0 077/3 33/7 01/0 بازخورد

 تنوع

 مهارت
93/0 03/7 073/3 31/7 313/3 

 

 

 بحث
 زشیانگ ،یشغل یفرسودگ ارتباط یبررس پژوهش نیا از هدف

 زا یکی درمان کادر یکار یزندگ تیفیک با یآورتاب و یشغل
 مؤلفه نایم که داد نشان هاافتهی. بود مسلح یروهاین یهامارستانیب

 رابطه یکار یزندگ تیفیک با ییزداتیشخص و یعاطف یخستگ
 رابطه یکار یزندگ تیفیک با یفرد تیموقع مؤلفه انیم و یمنف

 و 77 ،73] یهاافتهی با یمنسجم شکل به که داشت وجود مثبت
 یستگخ که گفت توانیم حاضر هیفرض نییتب در. است همسو[ 97

 ظرن از مارستانیب یدرمان کادر نیب در ییزادتیشخص و یعاطف
 یهمدل و یارهمک. بود بالاتر آنان یزندگ تیفیک اما ترنییپا نیانگیم

 احساس کارمندان که شده سبب هامارستانیب در یدرمان کادر
 یمنیا حاظل از مارستانیب و باشند نداشته خود کار در تنش و یخستگ

 یبهتر تشرفیپ یشغل تیامن و رشد فرصت ،ییگراقانون بهداشت، و
 از و بوده قائل احترام گرانید تیشخص به آنان. باشد داشته
 احساسات توانندیم یآسان به کنند؛یم زیپره ییزداتیشخص

 ریأثت همکاران یزندگ بر شغل قیطر از و کنند درک را همکارانشان
 .گرددیم افزوده آنان یزندگ تیفیک بر جهیدرنت و گذارندیم مثبت
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 بازخورد و فهیوظ تیهو مهارت، تنوع یهامؤلفه نیب یطرف از
 یهاتهافی با که داشت وجود مثبت رابطه یکار یزندگ تیفیک با

 افتهی نیا نییتب در[. 90 ،71-76] است همسو یادیز پژوهشگران
 تیفیک و یشغل زشیانگ یهامؤلفه نیب یهمبستگ که گفت توانیم

 یغلش تنوع از یدرمان کادر حرفه که است نیا انگریب یکار یزندگ
 رد. کندیم فراهم را یمتوسط یشغل تنوع چند هر است؛ برخوردار

 مامت از استفاده امکان که است یاگونه به شغل یطراح حرفه نیا
. آوردیم فراهم یتاحدود را کارکنان یاستعدادها و هامهارت

 که انددهیرس جهینت نیا به خود مطالعه در همکاران و قدمشیپ
 یدرمان کادر[. 90] هستند برخوردار تنوع ُبعد از یتوانبخش مشاغل

 که فتگ توانیم لذا برخوردارند، یشغل تیماه یژگیو از مارستانیب
 ات آغاز از کار کی انجام امکان که است یاگونه به مشاغل یطراح

 دنرسانانیپا به و آوردیم فراهم را مشاهده قابل یاجهینت با انیپا
 رشد فرصت حقوق، پرداخت لحاظ از یکار تیفیک شیافزا باعث کار

 ابعمن هینظر برطبق. شودیم یدرمان کادر نیب در ییگراقانون و
 در ار افراد یهافرصت و هاییتوانا که ییتنگناها ؛یماد و یشخص

 زشیانگ افت سبب سازد،یم محدود کارشان یهاهدف به یابیدست
 ای یدلمردگ به توانندیم تینها در تنگناها نیا شود،یم آنان

 مانند) یشخص توانندیم تنگناها نیا[. 99] شوند منجر یدرماندگ
 مانند) یسازمان ای( ینیبال کار انجام در یدرمان کادر نییپا ییتوانا

 طرف از یمال منابع اختصاص عدم و یدرمان مراکز مجهزنبودن
 انتظار؛ زشیانگ یتئور براساس. باشد( هاسازمان و هابخش نیمسئول
 اب شانیبرا هدف که دارند زشیانگ یکار انجام یبرا یزمان افراد

 مطمن دیبا آنها نیهمچن باشد، ممکن هدف به دنیرس و ارزش
 رنظ مورد پاداش افتیدر موجب بالا یوربهره و عملکرد که باشند

 امنظ ها،سازمان و یدرمان مراکز اکثر در نکهیا به نظر[. 99] شودیم
 ای است نشده گرفته درنظر ای یدرمان کادر حرفه یبرا یگذارارزش

 نیا رسد،یم نظر به است، شده واقع اغماض مورد رانیمد طرف از
 هحرف نیا زشیانگ زانیم بودننییپا در مؤثر عوامل از زین عامل
 و ارک مشاغل، به نسبت که یافراد نگرش؛ یتئور براساس. باشد

 ختهیبرانگ شتریب دارند، مطلوب یهانگرش خود یهاسازمان
 نظر .بپردازند کار انجام به و بمانند یباق خود مشاغل در تا شوندیم

 حرفه تیهو و نقش انگریب حرفه نام ،یدرمان کادر حرفه در نکهیا به
 هاسازمان و گرانید العملعکس از حاصل یمنف یبازخوردها ست،ین

 راندرمانگ نگرش حرفه، تیهو شدندهیکش چالش به و حرفه نام به
 ادهد کاهش را حرفه زهیانگ شیافزا زانیم و داده قرار ریتأث تحت را

 [.99] است
 و یآورتاب نیب مثبت رابطه وجود از یحاک مطالعه نیا جینتا

 همسو یادیز پژوهشگران یهاافتهی با که بود یکار یزندگ تیفیک
 که که گفت توانیم افتهی نیا نییتب در[. 03 ،07 ،03 ،71] است

 را یندگز به نانهیبخوش فلسفه کی و ییتوانا به اعتقاد یآورتاب
 یابیباز موجب که است یعمل سازنده عناصر از یکی و کندیم ارائه

. شودیم واقف خود یهاداشته و قوت نقاط به و شده خود به اعتقاد
 در که شودیم موجب را افراد یهمدل شیافزا یآورتاب ن،یبنابرا

 از که یافراد. رودیم بالا افراد یزندگ تیفیک سطح امر نیا جهینت
 تیفیک سطح از باشند، برخودار یشتریب ریپذانعطاف یرفتارها

 رانگید با را یبهتر روابط و هستند برخودار ییبالا یکار یزندگ
 و لهمسئ بهتر حل باعث ریپذانعطاف یرفتارها نیا. کنندیم جادیا

 خود مطالعات در[ 91] توماس و رول. شوندیم طیشرا بهتر درک
 ندمان یپرستار شناخت در لیدخ یهامؤلفه یبرخ که اندافتهیدر

 ،یسازمان اعتماد ،یزندگ تیفیک ،یزیربرنامه ،یریپذانعطاف
 و یشغل ةطیح دو شرفتیپ در تواندیم مسأله حل و یآورتاب

 در. اشدب داشته ریتأث پرستاران، ازجمله ،یمارستانیب کادر ییزناشو
 یشتریب آرامش دارند، شانیزندگ از یمثبت یابیارز که یافراد واقع

 و ترتردهگس طوربه را یافتیدر اطلاعات توانندیم و کنندیم تجربه را
 یبرا بالا، یزندگ تیفیک سطح یدارا افراد. کنند یبندطبقه ترمتنوع

 یازخوردهاب برابر در و کنندیم یشتریب یپافشار یزندگ مسائل حل
 یشتریب استقامت کنند،یم افتیدر اطرافشان طیمح از که ینامطلوب

 روزب را مثبت جاناتیه از یبالاتر سطوح توانندیم جهیدرنت. دارند
 خود، در آن پرورش با تا ساخت خواهد قادر را افراد نیهمچن. دهند

 یستیبهز و روان سلامت که یمنف یهاجنبه ریسا و یدگیتن به نسبت
 حاضر پژوهش. باشند مصون اندازد،یم خطر به را آنها

 پژوهش انجام به توانیم آنها ازجمله که داشت زین ییهاتیمحدود
 ودب مسلح یروهاین یهامارستانیب از یکی یدرمان کادر یرو فقط
 نیهمچن. گردد تیرعا اطیاحت جانب جینتا میتعم در یستیبا که

 یخصش نیب روابط بهبود یبرا ،یآورتاب یالگو گرددیم شنهادیپ
 ن،یرمشاو و شناسانروان توسط هامارستانیب در یفرسودگ کاهش و

 .ردیگ قرار توجه مورد و یزیربرنامه

 
 گیرینتیجه

 یودگفرس اساس بر یکار یزندگ تیفیک که داد نشان مطالعه
 نیا رد. است ینیبشیپ قابل یآورتاب و یشغل زشیانگ ،یشغل

 طیمح در موجود یهاتنش با مقابله یبرا که شد مشخص پژوهش
 و یشغل زشیانگ رانهیشگیپ یراهکارها به افراد مجهزشدن کار،
 یرتقاا موجب زین و داشته یادیز مثبت راتیتأث تواندیم ،یآورتاب

 با واقعدر. شود مارستانیب در یدرمان کادر سلامت و یزندگ تیفیک
 و ریپذناییجدا جزء یشغل یخستگ و استرس امروزه نکهیا به توجه

 مرع از یادیز زمان یدرمان کادر و است مدرن یزندگ انکار رقابلیغ
 ژوهشپ نیا جینتا کنند،یم یسپر مارانیب با کار طیمح در را خود

 اب مقابله ةنیزم در یآورتاب و یشغل زشیانگ که دهدیم نشان
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 ریثتأ ،یشغل یفرسودگ جمله از کار طیمح یزابیآس یروان عوامل
 واهدخ آنها یاحرفه و یشخص یزندگ گوناگون ابعاد بر یاگسترده
 ..داشت

 
 یمامت مانهیصم یهمکار از میدان یم لازم انیپا در: یقدردان و تشکر

 نهیزم که مطالعه، مورد مارستانیب نیمسئول نیهمچن و یدرمان کادر

 .میینما تشکر و ریتقد ساختند، فراهم را مطالعه یاجرا
 یاخلاق ملاحظات پژوهش نیا مراحل تمام در: یاخلاق هیدییتأ

 آثار، نیمؤلف یمعنو حق ،یعلم یامانتدار یاخلاق اصل همچون

 .است شده تیرعا آگاهانه، تیرضا و یرازدار

 سندهیون ارشد یکارشناس نامهانیپا از منتج مقاله نیا :منافع تعارض

 .است اول
 قدمه،م نگارنده ،(اول سندهینو) یرستم نیحس :سندگانینو سهم
 ،(دوم سندهینو) یفتح الهتیآ ؛(%13) یاصل پژوهشگر شناس،روش

 سندهینو) آزموده معصومه ؛(%93) یکمک پژوهشگر ،یآمار گرلیتحل
 ییرضا رسول ؛(%73) بحث نگارنده ،یکمک پژوهشگر ،(سوم

 الناز ؛(%73) بحث نگارنده ،یکمک پژوهشگر( چهارم سندهینو)
 (%73) بحث نگارنده ،یکمک پژوهشگر ،(پنجم سندهینو) زادهمیابراه

 .نداشت یمال تیحما گونهچیه پژوهش نیا :یمال منابع
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