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Aims: In a healthy organization, the physical, mental and emotional health of employees is as 

important as productivity. In this study, the relationship between emotional incompatibility and 

health symptoms with the mediating role of job burnout and interpersonal stress was 

investigated among female nurses working in military hospitals in Tehran, Iran. 

Materials & Methods: This descriptive-correlational study was performed among female nurses 

working in three military hospitals in Tehran in 2008. A total of 214 female nurses were 

randomly enrolled in the study using the convenience cluster sampling method. Four 

questionnaires of job burnout, general health, stress and interpersonal problems, and Sternberg 

incompatibility were used to collect data completed by nurses. Data were analyzed using 

confirmatory factor analysis and structural equation modeling by SmartPLS version 2 software. 

Findings: Job burnout with a coefficient of determination equal to 0.945 had a positive and 

significant effect on health symptoms and interpersonal stress (P <0.05). Furthermore, emotional 

incompatibility had a significant effect on interpersonal stress (P <0.05), and as the path 

coefficient was positive, we can say with 95 percent confidence that the relationship between the 

two variables was positive and significant, and emotional incompatibilities were able to explain 

67.3% of the changes in general health. 

Conclusion: Emotional incompatibilities affect health symptoms with a mediating role of job 

burnout and interpersonal stress among female nurses working in military hospitals in Tehran. 

The results of the present study show the need to pay more attention to the mental health of 

nurses, especially female nurses working in military centers. 
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 نییمطالعه، به تع نیدارد. در ا تیاهم یورو بهره دیکارکنان به اندازه تول یو عاطف یروان ،یسازمان سالم، سالمت جسم کیدر اهداف: 
پرستاران زن شاغل در  نیدر ب یفردنیو فشار ب یشغل یفرسودگ یگریانجیسالمت با م یهابر نشانه یعاطف یهایرابطه ناسازگار

 .پرداخته شد هرانشهر ت ینظام یهامارستانیب

انجام شد.  1397شهر تهران در سال  ینظام مارستانیپرستاران زن شاغل در سه ب نیحاضر در ب یهبستگ-یفیمطالعه توصها: و روش مواد
 ها از چهارداده یآوررد مطالعه شدند. به منظور جمعوا یدر دسترس و به صورت تصادف یاپرستار زن با استفاده از روش خوشه 214تعداد 
 لیرستاران تکمکه توسط پ دیاسترنبرگ استفاده گرد یو ناسازگار یفرد نیفشار و مشکالت ب ،یعموم تسالم ،یشغل ینامه فرسودگپرسش

 لیو تحل هیمورد تجز SMARTPLS 2و نرم افزار  یمعادالت ساختار یو الگوساز یدییتأ یعامل لیها با استفاده از روش تحلشدند. داده
 .قرار گرفتند

(. p<05/0داشت ) یمثبت و معنادار ریتأث یفردنیسالمت و فشار ب یهابر نشانه 945/0 نییتع بیبا ضر یشغل یفرسودگ: هاافتهی
گفت  توانیم ر،یمس بیبودن ضرمثبت ( و با توجه بهp<05/0داشت ) یمعنادار ریتأث یفرد نیبر فشار ب یعاطف یهایناسازگار نیهمچن

 حیرا توض یسالمت عموم راتییاز تغ %3/67توانستند یعاطف یهایمثبت و معنادار بود و ناسازگار ریرابطه دو متغ نان،یدرصد اطم 95با 
 .دهند

اغل پرستاران زن ش نیدر ب یفرد نیو فشار ب یشغل یفرسودگ یانجیسالمت با نقش م یهابر نشانه یعاطف یهایناسازگار: یریگجهینت
ن شاغل پرستاران ز ژهیبه سالمت روان پرستاران به و شتریپژوهش حاضر لزوم توجه ب جیتهران مؤثر است. نتا ینظام یهامارستانیدر ب

 .دهدیرا نشان م یدر مراکز نظام

 یشغل یسالمت، فرسودگ ،یپرستار، ناسازگارها: کليدواژه 
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 مقدمه
سال در که رودیم شمارهب جدیدی نسبتا   مفهومی عاطفی ناسازگار

 عاطفی ناسازگاری .است گرفته قرار محققان توجه مورد اخیر های
 با کارکنان سوی از ابزارشده عواطف که افتدیم اتفاق زمانی

 در فرد واقعی احساسات با اما ،دارند تطابق سازمانی هنجارهای
 با بخواهد سازمان اگر که دارند اعتقاد محققان [.1] هستند تضاد

 یسازمانی ساختارها مطلوب،ی راهبرد روشن،ی رسالت ازی برخوردار
 نائل خود اهداف به کامل طوربه مناسب، شغلی طراح و کارآمد
 امروزه .[۲] است متعهد و کارآمدی انسانی روین دازمنین گردد،

 مطرحی عاطفی هایناسازگار و ارک یهاخواسته نیب تعارضات
 یهاتیمسئول شیافزا باعث هاخواستهشیافزا و شدنیجهان. است

 دری عاطفی هایناسازگار جادیا یمعنا به نیا و شده نانکارک
به باعثخود  نوبه به زین مسئله نیا. است خانواده یهاتیمسئول

 و شودیم افراد یخانوادگ یزندگ در یروانی فشارها وجودآمدن
 مشاغل ازجمله نظامی مشاغل .[3] اندازدیم خطر به را آنها سالمت
 یهااسترس و فشارها با مداوم طوربه فرد هک هستند یپراسترس

 یبرا را الزم بستر مرور، به تواندیم امر نیا هک است روهروب یارک
. ازدس ایمه افراد، نیا شغل کتر یحت ای یتفاوتیب فرد، نگرش رییتغ

 چراکه است، فعال روزشبانه در وقفه بدون که است شغلی یپرستار
 رد اختالل ایجاد با شبانه کار. شناسدینم ساعت بیماران از مراقبت
روان و فیزیولوژیک نامطلوب یپیامدهای بیدار و خواب چرخه

 .[4] دارد دنبال به را شناختی
 ،یفردنیبی ذهن و یارک یفشارها نیا مهم جینتا از یکی

 فشار اثر دری شغلیفرسودگ درواقع ،[۵] است یشغل یفرسودگ
 ،دهدیم نشان هاپژوهش ازی برخ جینتا. دیآیم پدید روانی مداوم

 ارتباط یشغلی فرسودگ به نسبت یفردنیب و یروانی فشارها نیب
 اوممد فشار اثر دری شغلی فرسودگ واقع در. دارد وجودی تنگاتنگ

 شیافزای طیمح یهاخواسته و مطالبات هرچه .دیآیم دیپدی روان
 فشار ،باشد نداشته را آنها به دادنپاسخی برا الزمیی توانا فرد و ابدی

 .[6] شودیمی و دری شغلی فرسودگ بروز سبب آن از برخاستهی روان
 هیچ در عاطفیی هایناسازگار و روانی شغلی،ی هااسترس مفهوم
 نیا به باتوجه .[۷] ستینی نظامی هامجموعه از آشکارتری احرفه
 الوهع هستند، کار به مشغول نظامیی هاطیمح در که پرستارانی ،امر
 غلش از ناشی کاریی هاتیمسئولسنگینِی  و شغلی فشارهای بر

 زیرا؛ ددارن برعهده نیز را نظامی امور در پشتیبانی وظایف پرستاری،
 آماده همواره باید پشتیبانی رده در نظامیی هامارستانیب

 طرفی از. باشند بالیا و بحرانی مسائل در افراد بهی رسانخدمت
ی هااسترس معرض در نظامیی هامارستانیب در شاغل پرستاران
 فردی، آزادیی هاتیمحدود نظیر نظامیی هاطیمح مخصوص

 نگرانی و انتظار شده،انجام رفتارهای مقابل در پاسخگویی به اجبار
 .[۸] دارند قرار هابحران در مداخله و مواجهه و حادثه وقوع لحظه از

 یجد و عیشا لکمش ،یشغل یفرسودگ و روان سالمت امروزه
 درمانی،-یخدمات مشاغل در ژهیو به هک استی افراد انیم در

 وی انسان یروین .هستند تیفعال به مشغول نظامی همچون
یتوانمند و هاتیقابل با نظامی، درمانی مراکز در شاغل پرستاران

 مهم نقش یرد،گ قرار توجه موردی خوب به چهچنان خود، بالقوه یها
ی هاسازمان کارکنان سالمت و رشد به لین جهت را یحساس و

 یهاروش و هاکیتکن از استفاده ر،یمس نیا در. کندیم فایا نظامی
 بروز و عاطفی هاینارسازگاری تعارض بروز از یریجلوگ مختلف
 واقع دیمف تواندیم کارکنان، این در روان سالمت وی شغل یفرسودگ

 عوارض بروز سبب تواندیم شغل ازی ناشی روانی فشارها .[9] شود
 مخاطره به رای و سالمت شده، فرد دری رفتار وی روان ،یجسم

 ردف عملکرد کاهش بهی سازمان اهداف یدتهد ضمن یتا  نها و انداخته
 یفرسودگ بین که است آن بیانگر یپژوهش نتایج .[1۰] منجرشود

 مراکز در شاغل کارکنان و پرستاران روان سالمت نمرات و شغلی
 یشغلی فرسودگ. دارد وجود معناداری مثبت همبستگی نظامی
 زانیم اب بلکه کارکنان،ی روان بهداشت با تنها نه که استی موضوع

 یهاروش با آشناشدن سببنیهم به ؛دارد رابطه زین آنانی وربهره
 رب غلبه وی ریشگیپ شناخت، ،یروانی فشارها با مؤثر مقابله
ی شاثربخ بهبود در ،یروان بهداشتی ارتقا ضمن ،یشغلی فرسودگ

 قشن زین خدمات تیفیک سطح یرتقاا و یانسانی روین یوربهره و
 احساس نوعیی عاطفیناسازگار [.11] داشت خواهد ییسزاهب

 وانینق ازی پیرو اساس بر کارکنان ابرازشده عواطف از ناشی ناراحتی
 .[1۲] شودیم آنان واقعی احساسات بروز از مانع که است سازمان

ی وانر بهداشت با تنها نه فردی بین فشار و یشغلی فرسودگ
 ناآش رو نیازا دارد؛ رابطه زین اوی ور بهره زانیم با هکبل شخصیک 
 یدگبرفرسو غلبه وی روانی فشارها با مؤثر مقابله یهاروش با شدن
 بهره وی اثربخش شیافزا وی روان بهداشتی ارتقا به تواندیمی شغل
یم تصور صاحبنظران گذشته در. ندک کمک یانسانی روینی ور

ی اعاجتم خدمات مشاغل در شتریبی شغلی فرسودگ سندرم .کردند
 و مشاوران ،یاجتماع ارگرانک پرستاران، معلمان، ان،کپزش لیقب از

 هک دارد وجود تصور نیا امروزه اما ،[13] است جیرا نظامی کارکنان
 شواهد و شود جادیای شغل هر در است نکمم یشغلی فرسودگ

 غلمشا انواع در هی کافراده همی برا سندرم نیا هک است آن انگریب
 .[14] دیآ شمار بهی بزرگ دیتهد تواندیم ،کنندیم تیفعال

 در تحقیقی در [1۵] موحدی و فرهادیدر همین راستا 
 جهیتن این آباد، بهنظامی خرم یهامارستانیب در زن شاغل پرستاران
 شغلی ارتباط فرسودگی ی عاطفی وهایناسازگاربین  که اندرسیده
 و بیگلودارد. همچنین نتایج تحقیقات  وجود معناداری و مثبت

که  دهدیمنیز نشان  [1۷]و همکاران  Alesterو  [16] همکاران
فردی با کاهش سالمت روان در بین فرسودگی شغلی و فشار بین

نیز ارتباط قوی  [1۸] همکارانو  عبدی ماسولهپرستاران شایع است. 
بین دو متغیر سالمت روان و فرسودگی شغلی پرستاران را گزارش 

 نهیزم روان سالمت از برخورداری که دهدیم نشان هایبررس .اندکرده
 موفق عملکرد و دینمایم فراهم را ارتباطی و کریفی هامهارت رشد
ه غیر و هیجانی عاطفی، ارتباطی، ذهنی، کارکردهای زمینه در را فرد

 برای مهم منبع یک، شغل که این به توجه .[19] گرددیم موجب
 که صورتی در است، اجتماعیی هاتیموفق احراز و معاش امرار

، نباشد وی اجتماعی نیازهای رفع راستای در و فرد خواست مطابق
 .شود منجر روحی و جسمی قوای تحلیل نارضایتی، به تواندیم

 اجتماعی و روانی فیزیکی،ی هامحرک از کار محیط نیهمچن
 ایجاد عامل توانندیم موارد این از هرکدام که است شده تشکیل
 .[۲۰] ندیآ حساب به تنیدگی
 ردکعمل بر عاطفیی هایناسازگار یمنف اثرات به توجه با
 اهشک ار،ک محل در مؤثربودن اهشک صورت به هک زن پرستاران

 لیدل بهی طرف از و است پرستاری حرفه کتر و مراجعان تیرضا
 یتیفعال عموما   ،ینظامی درمان مراکز در پرستاری شغل نکهیا

 عاطفیی هایناسازگار رابطهتعیین  لذا ،شودیم شناخته زااسترس
 تارانپرس بین دری فردنیب فشار و فرسودگی سالمت،ی هانشانه و

 با تا ردک خواهد یاری را ما نظامی، یهامارستانیب در شاغل زن
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 عواقب از هک یمتعدد مشکالت بروز از مناسب، یهایزیربرنامه
 قتحقی لذا .مینک یریجلوگ ،ردیگیم نشأت مسائل نیا به توجه عدم
ی هانشانه بر عاطفیی هایناسازگار رابطهتعیین  منظور به حاضر

میان  دری فردنیب فشار و فرسودگی میانجی نقش با سالمت
 .شد انجام تهران نظامیی هامارستانیب در شاغل زن پرستاران
 

 هامواد و روش
 زن پرستاران بین در همبستگی وی فیتوص پژوهش نیا
 انجام 139۷ سال درتهران  شهر نظامی یهامارستانیبسه  در شاغل
 سه در شاغل زن پرستار 4۸۰ شامل تحقیق یآمار جامعه. شد
 انمورگ جدول از استفاده با که بود تهران شهر نظامی مارستانیب

 .شدند گرفته درنظر پژوهش نمونه حجم عنوان به نفر ۲14 تعداد
 صورت به و دسترس در یاخوشه روش از استفاده با یریگنمونه
 السیک  حداقل بودن دارا، مطالعه به ورود شرط .انجام شد یتصادف
 به توجه با همچنین .بود پژوهش در تکشر به لیتما و ارک سابقه
 در زنان روحیه احساسات ابراز در عاطفی ناسازگاری نقش
 مطالعه، به ورود شروطء جز نیز تأهل نظامی، مشاغلی هاطیمح

 و روانیی هایماریب به ابتال سابقه با پرستاران. شد گرفته درنظر
جمع برای پژوهش دراین .شدند خارج مطالعه از طالق نیهمچن
عمومی،  سالمت، یشغل فرسودگی نامهپرسش چهار از هادادهیآور

 شد. استفاده نامه ناسازگاریپرسشی و فردفشار و مشکالت بین
 مؤلفه سه با نامهپرسش این ی:شغل فرسودگی نامهپرسش

 بار نیاول ی،فرد موفقیت عدم و شخصیت مسخ هیجانی، خستگی
 گانهسه ابعاد شدت یابیارز جهت 1996 سال در Maslach توسط
 شده لکیتش عبارت ۲3 از نامهشپرس .شد یطراح یشغل یفرسودگ

 یفرسودگ ند.کیم یابیارز را یشغل یفرسودگ مختلف جنبه سه هک
 هم اب هااسیمقریز نیبنابرا ،است یچندبعد یساختار یدارای شغل
 اسیرمقیز هر هکبل ،شودینم انیب نمره یک البق در و بکیتر

 در. [13] گرددیم یابیارز نییپا و متوسط باال، سطح سه در جداگانه
 سکبرع و باال نمره نیانگیم، تیشخص مسخ و یعاطف یخستگ

 یشغل یدگفرسو از ییباال درجه با برابری، فرد تیفاک نییپا نیانگیم
 9 ،یجانیه یخستگ به مربوط قسمت 6 نامهپرسش نیدرا .است

 احساس به مربوط قسمت ۸ ت،یشخص مسخ به مربوط قسمت
 ۵ تا صفر از احساسات نیا شدت یبندرتبه. است یفرد تیفاک

 یپرداختچاست.  اد(یز یلیخ و ادیز ،متوسط ،کم م،ک یلیخ )هرگز،
 ارشگز مطلوبی حد را در نامهپرسش این محتوایی اعتبار همکاران و

 دستبه ۸۵/۰برابر  آلفای کرونباخ طریق از را آن پایایی واند کرده
در جامعه مورد مطالعه  محتوا ییروا نسبت و ییایپا .[1۵]اند آورده
 .دست آمدبه 86/0و  93/0 نیز

 تحقیق این در :(GHQ-12) عمومی سالمت نامهپرسش
 سالمتی الئوس1۲ نامهپرسش از عمومی سالمت گیریاندازه برای

 آزمون یک GHQ نامهپرسش .شد استفاده Goldberg عمومی
 یبالین یهامجموعه در معموال   که است خودسنجی روش بر مبتنی

 مورد ،هستند روانی اختالل یک دارای که کسانی ردیابی هدف با
 الئوس 6۰ دارای نامهپرسش این یاصل فرم. ردیگیم قرار استفاده
 فرم پژوهش این در[. 9] است متعددی کوتاه یهافرم دارای و است
 با السئو ۵ دارای فرم این .است گرفته قرار استفاده مورد الیسئو1۲
 ،مقیاس این در کمتر نمرهاست.  منفی بار با الئوس 7 و مثبت بار

 یاییپا ضریبو همکاران  عبادیاست.  بهتر یروان بهداشت نشانگر
 اندکرده محاسبه ۸۷/۰ درونی همسانی روش به را نامهپرسش این

 7۵/0 در جامعه مورد مطالعه نیز محتوا ییروا نسبت ویی ایپا[. 11]
 .دست آمدبه ۵1/0و 

 فرم: (IIP-32) یفردنامه فشار و مشکالت بینپرسش
 استی دهخودگزارش ابزار یک فردیبین فشار مقیاس الیئوس3۲
 معمول طوربه افراد که است مشکالتیبا  رابطه در آن هایگویه که
 Barkham توسط مقیاس این. کنندیم هتجرب فردیبین روابط در
 الی(ئوس1۲۷ فرم) یاصل فرم از کوتاه نسخه یک عنوان به همکاران و
[. این 21شد ] طراحی بالینی خدمات در ابزار این از استفاده منظور به
 درنظر با و الیئوس1۲۷ فرم ازی اکتشاف عامل تحلیل براساس فرم

 زیرمقیاس هر در را عاملی بار بیشترین که ایگویه چهار گرفتن
 لیکرت مقیاس یک روی بر هاگویه اینه است. آمد دستبه دارند،

یم گذارینمره شدت( )به ۵ تا وجه( هیچ به) صفر ازی ادرجه۵
یی ایپا .[۲1]نامه تأیید شده است پایایی این پرسش و روایی. شوند

 ۷۰/0و  88/0 در جامعه مورد مطالعه نیز محتوا ییروا نسبت و
 .دست آمدبه

 توسط نامهپرسشاین : (DQ) نامه ناسازگاریپرسش
Ernest  وSternberg تشکیل گویه 1۰ از که است شده ساخته 

 فیعاط روابط در ناشادی و ناسازگاری سنجش منظور به و است شده
 گانهده ابعاد از هریک اعتبار و روایی بررسی در .[1۵] رودیم کارهب

 همبستگی و گرفته قرار هنجاریابی مورد ما کشور در مقیاس، این
 محتوا ییروا نسبت ویی ایپا .[۲۲] است شده گزارش 9۵/۰ آن درونی

 .دست آمدبه ۵1/0و  82/0 در جامعه مورد مطالعه نیز
بیمارستان  سه در الزم یهایهماهنگ از پس پژوهش این در

 خواسته آنان از و شد داده پرستاران به هانامهشپرس، مطالعه مورد
 به روز همان و کنند لیتکم را هانامهشپرس ،دقت تینها با شد که

 هانامهپرسش کردنلیتکم یبرا الزمزمان .دهند تحویل پژوهشگر
 بود. دقیقه 4۰تا  3۵حدود  هر آزمودنی برای

اخالقی و  کمیته مجوز کسب از پس اخالقی: مالحظات
 واجد ، پرستارانمطالعه مورد ینظامی درمان مراکز امنیتی از
 وارد ،به ایشانهدف از اجرای پژوهش ارائه  از پس ورود، معیارهای
 ماندنمحرمانه و رازداری اصل هادادهی آورجمع برای شدند. مطالعه
کتبی دریافت  نامهرضایتکنندگان از شرکت ورعایت شد  اطالعات

 شد. 
 درپژوهش،  ینهدف ابه  توجه با :آماری تحلیل و تجزیه

ی هایناسازگار متغیر ،1شکل مطابق با  تحقیق مفهومی الگوی
سودگی فر ی وفردنیبمتغیر فشار  مستقل، متغیر عنوان عاطفی به

تغیر م عنوان ی سالمت بههانشانه و میانجی متغیر عنوان به شغلی
جمع یهاداده لیتحل و هیتجزبرای  .شد گرفته درنظر وابسته

 هب پاسخ یبرا استنباطی بخش در و یهمبستگ روش از شدهیآور
 یسازالگو و یدییتأ یعامل لیتحل یهاکیتکن از قیتحق اتیفرض

 لیدلبه ،پژوهش نیا در .شد ی استفادهساختار معادالت
 و آموس زرل،یل چون ییافزارهانرم یناتوان و الگو بودنیچندسطح

 افزارنرم از ویی جز مربعات حداقل روش از الگو دییتأ یبرا غیره،
SMARTPLS 2 را بیضرا اس.لی.اپ نیتخم روش .شد استفاده 

 ریستف قدرت نیشتریب حاصله، یالگو هک کندیم نییتع یاگونه به
 و دقت نیباالتر با بتواند الگو هک معنا نیبد باشد؛ دارا را حیتوض و

 .ندک ینیبشیپ را یینها وابسته ریمتغ صحت،
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 مدل مفهومی تحقیق (1شکل 

 
 هایافته

متغیر  هر ميانگين باالترین ،1جدول مطابق با نتایج مندرج در 
 سابقه (،درصد 9۸/۵۲) سال 4۰الی  31ی سن گروه توصیفی مربوط به

 9۸/6۲) یکارشناس مدرک (،درصد 1۰/3۲) سال 1۵الی  11 کاری
 وطمرب نیانگیم نیشتریببود.  (درصد ۷1/69) تک فرزندی و (درصد

 میانگین کمترین و (۵4/۲3±۷9/11) یعاطف ناسازگاریشاخص  به
 (. 2جدول بود ) (۰۵/9±۰3/6) سالمتی هانشانه به مربوط

 
 بیمارستان در سه شاغل پرستار زن 214شناختی جمعیت هایگیویژ (1جدول 

 نظامی شهر تهران

 برچسب متغیر
فراوانی 
 مطلق

 فراوانی نسبی

 سن )سال(

۲۰-3۰ ۲۸ 11/11 
31-4۰ 141 9۸/۵۲ 
41-۵۰ 36 6۲/۲۸ 
۵1-۵۵ 9 ۲9/۷ 

سابقه کار 
 )سال(

 46/6 ۲۲ سال ۵زیر 
6-1۰ 36 36/۲۲ 
11-1۵ ۸۲ 1۰/3۲ 
16-۲۰ 3۲ ۲۸/۲1 
۲1-۲۵ 31 ۰۲/19 
۲6-3۰ 1۰ 46/4 

 تحصیالت

 3۲/11 6 دیپلم و زیردیپلم
 11/۲۵ 36 دیپلمفوق

 9۸/6۲ 146 لیسانس
 39/19 ۲6 لیسانس و باالترفوق

 تعداد فرزندان
 4۵/11 19 بدون فرزند
 ۷1/69 14۲ یک فرزند

 46/۲3 ۵3 دو فرزند و بیشتر
 1۰۰ ۲14 مجموع

 
 متغیرهای تحقیقتوزیع فراوانی شاخص های آمار توصیفی ( 2جدول 

 واریانس میانگین شاخص

 1۸/139 ۵4/۲3±۷9/11 ناسازگاری عاطفی

 4۲/36 ۰۵/9±۰3/6 های سالمتنشانه

 ۸3/6۰ 36/1۸±۸۰/۷ فرسودگی شغلی

 43/۲۲ 19/19±۷3/4 فردیفشار بین

 
 یرهایمتغ یعامل یبارها مجموع ی یا همانبکیتر ییایپا

در تمامی ، خطا انسیواره عالوهب یعامل یبارها مجموع به نونکم
 به توجه بابود.  6/۰بیشتر از  ،3 جدولمطابق با نتایج  هاشاخص

 از مترك نبايد گلداشتاين ديلون نسبت همان ای شاخص نیا که نیا
 یبیترک ییایپا باشد، داشته 1 تا 0 بين یمقادير دیبا و باشد 6/۰

مقدار  .شد یارزياب مطلوب و بود قبول مورد پژوهش یرهایمتغ
 یریبارگ زانیم گیریها با اندازهدر تمامی شاخص رونباخک یآلفا
 ریمتغ یک شیافزا زمان در سازه ای نونکم یرهایمتغ زمانهم
 یهانامهپرسش كهص شد مشخ لذا بود؛ ۷/۰ از بیشتر ار،کآش

 سنجش یبرا مطلوب یپاياي از قیتحق ریمتغ چهار هر بر همربوط
 میانگین شاخص کمک با .بودند برخوردار مدل یهاهیفرض تمامی

 مورد یهاسازه تمام که شد مشخص شدهاستخراج واریانس
 بودند ۵/۰ از باالتر شدهجاستخرا واریانس میانگین دارای مطالعه،
های این تحقیق، نامههای سنجش متغیرهای پرسشگویهبنابراین 
بارت . به عبودنداز همبستگی کافی و باالیی برخوردار  با یکدیگر

 های تحقیق مناسب بود. تر، میزان همبستگی سازهساده
 

 شاخص روایی، پایایی و توصیفی( 3جدول 

 شاخص
 میانگین

 شدهواریانس تبیین 
پایایی 
 ترکیبی

آلفای 
 کرونباخ

 میانگین
 هاپاسخ

 1۲۰/3 ۸۲1/۰ 9۰۲/۰ ۵13/۰ ناسازگاری عاطفی

 ۵۲۰/3 ۷۵۲/۰ ۸۵۲/۰ ۵19/۰ های سالمتنشانه

 4۵1/3 939/۰ 9۲1/۰ ۸61/۰ فرسودگی شغلی

 ۷۰4/3 ۸۸۲/۰ ۸9۲/۰ ۷۰۲/۰ فردیفشار بین

 
 یهاالئوس یبرا ییتا۵ رتیکل فیط انتخاب به توجه با

 نظرات از حاصل ریمقاد ق،یتحق یرهایمتغ دهندهلکیتش
 نیانگیم ایآ هک مشخص شود تا گرفت قرار یبررس مورد انیپاسخگو
 فیط وسط )عدد سه مقدار با متوسط طوربه شانیا یهاپاسخ

، یعاطف یناسازگارهر چهار شاخص  ر؟یخ ای دارد تفاوت رت(یکل
 نیانگیم بای فردنیب فشارو  یشغل یفرسودگ، سالمت یهانشانه
 بودند.  نامطلوب یتیوضعدر  ،سه از باالتر پاسخ

 شاخص و تحقيق یمتغيرها یهمبستگ سیماتر ،4 جدول در
داد  نشان جینتا. شد گزارش پژوهش یرهایمتغ نیب کمنف اعتبار

 یرهایمتغ با 721/0 مثبت بیضر با ابرازشده عواطف رابطه که
 مسخ ،یشخص عملكرد كاهش ،یشغل یفرسودگ ،یروان یفشارها
بودند  یمعنادار رابطه یدارا ،یناکارآمد احساس و تیشخص

(۰۵/۰>p) .واريانس نیانگیم با یروان یفشارها ریمتغ نیهمچن 
 و مثبت رابطه یدارا پنهان یرهایمتغ گرید با ،6۵1/۰ تبيين
 یمنف بیضر با یشغل یفرسودگ ریمتغ (.p<۰۵/۰بود ) یمعنادار
 نشان را یمعنادار یمنف رابطه قیتحق یرهایمتغ گرید با ،3۰۵/۰
 تمثب بیضرا با قیتحق یرهایمتغ تمامی اساس، نیهم بر. دادند
  دادند. نشان p<۰۵/۰ سطح دریکدیگر  با را یمعنادار رابطه

 
 ( ماتریس همبستگی و روایی منفک4جدول 

 6 ۵ 4 3 ۲ 1 متغیرهای پنهان

      ۷۲1/۰ عواطف ابرازشده -1

     ۷۵۰/۰ 6۵1/۰ فشارهای روانی -۲

    -3۰۵/۰ 69۲/۰ ۷۰1/۰ فرسودگی شغلی -3

   ۷۵۲/۰ -1۵۲/۰ 61۲/۰ 6۵۲/۰ کاهش عملکرد شخصی -4

  ۷41/۰ 69۸/۰ -16۸/۰ ۵۰6/۰ ۷۰3/۰ مسخ شخصیت -۵

 69۸/۰ ۷41/۰ ۷۰۲/۰ -1۵3/۰ ۵۸9/۰ 6۲3/۰ احساس ناکارآمدی -6

 .بودند معنادار %1از  کمتر خطای سطح در همبستگی ضرایب * تمامی
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 معادالت مدل از تحقیق متغیرهای بین روابط سنجش یبرا
 یبررس وواریانس،ک خطاهای حذف از پس. شد استفاده یساختار
 شهیر شاخص کهداد  نشان ۵جدول  اساس بر یبرازندگ یهاشاخص

 یبرازندگ مدلبود و  46/۰ برابر نیتخم یخطاها مربعات نیانگیم
 قبول قابل بازه در زین برازش یکویین یهاشاخص ریساداشت.  یخوب
 داشتند. قرار

 

 
 استاندارد ضرایب تخمین حالت در تحقیق الگوی (۲ شکل

 

 
 (t-valueاسترپ در حالت قدرمطلق معناداری )الگوی بوت (3شکل 

 
 بیضرا نیتخم حالت در را یساختار معادالت یالگو ،2شکل 
 و عاطفیی هانشانه الگو، نیا در. دهدیم نشان استاندارد

 رفشا و یشغل یفرسودگ یرهایمتغ و زابرون ،سالمتی هانشانه
 از یعاملی بارها ریمقاد یتمام ،2شکل  در. بودند زادرون فردیبین
ی بارها از یک هر یبرانیز  t شدهمحاسبه ریمقاد و بود شتریب ۵/۰

 لذا ؛بود 96/1ی باال خود پنهان ریمتغ ای سازه با نشانگر هر یعامل
 نیا در را میمفاه یریگاندازه یبرا نامهپرسش یهاالئوسیی همسو
 طتوس محقق آنچه ،داد نشان فوق جینتا. داد نشان معتبر ،مرحله

 ابزار نیا توسط ،داشت را آنها سنجش قصد نامهپرسشی هاالئوس
 ناداست قابل پنهان، یرهایمتغ ای هاسازه نیب روابط لذا ؛شد محقق
  .بود

 های نیکویی برازش مدل ساختاری( شاخص۵جدول 
شاخص 
 برازندگی

RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI 

مقادیر قابل 
 قبول

1/۰< ۸/۰> ۸/۰> ۸/۰> ۸/۰> 1-۰ 

مقادیر 
 شدهمحاسبه

۰46/۰ 96/۰ 91/۰ 9۷/۰ 9۸/۰ 9۲/۰ 

 
-t) بیضرا یمعنادار قدرمطلق حالت در استرپبوت یالگو

value)  شده محاسبه مقاديرداده شد.  نشان 3شکل در t هر یبرا 
 یباال خود پنهان متغير يا سازه با نشانگر هر یعامل یبارها از يک
 یگيراندازه یبرا نامهپرسش واالتئس یهمسوي لذا بود؛ 96/1
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 نبي روابط بنابراین. ه شدداد نشان معتبر مرحله اين در مفاهيم
 . بود استناد قابل پنهان یمتغيرها يا هاسازه

 بیضر ،t آماره ر،یمس بیضرا به مربوط اطالعات همچنین
. بود 6جدول مطابق با  نیز قیتحق یهاهیفرض نتایج و نییتع

 یهاداده داد که نشان 6 جدول و مدل در یبرازندگ یهامشخصه
 برازش تحقيق ینظر یزيربنا و یعامل ساختار با پژوهش اين

 ینظر یهاسازه با واالتئس بودنهمسو بيانگر اين و شتدا یمناسب
 .ودب دییتأ مورد جهینت و مثبت معادالت یتمام در رابطه جهت. بود

 و شغلی فرسودگی متغیرهای تحقیق، هاییافتهبا  مطابق
 که گفت توانمی ،5/0 از کمتر معناداری سطح در عاطفی ناسازگاری
 تعیین ضریب میانگین با عاطفی هایناسازگاری و شغلی فرسودگی

 هایلفهؤم برای ساختاری معادالت تعیین ضریب )میانگین 945/0
و  t ،96/1 آماره مقدار اگر شغلی، فرسودگی و عاطفی هایناسازگاری

 و مثبت تأثیر فردیبین فشار و سالمت های نشانه بر باشد(، بيشتر
 و شغلی فرسودگی متغیر دو هر بنابراین داشت. معناداری
 عیینت ضرایب میانگین به توجه با توانستند عاطفی هایناسازگاری
 از درصد 5/64، (6جدول) ساختاری معادالت در شغلی فرسودگی
  دهند. توضیح را سالمت هاینشانه و تغییرات

 در عاطفی های ناسازگاری متغیر ،6جدول  مطابق همچنین
 و مثبت تأثیر فردیبین فشار بر 5/0 از کمتر معناداری سطح

 توانمی مسیر ضریب بودنمثبت به توجه با و داشت معناداری
 ضریب میانگین با فردیبین فشار و عاطفی هایناسازگاری که گفت

 برای ساختاری معادالت تعیین ضریب )میانگین 673/0 تعیین
 آماره مقدار اگر فردی،بین فشار و عاطفی هایناسازگاری هایلفهمؤ

t ،96/1  سالمت تغییرات از درصد 3/67 توانست باشد(، بيشترو 
  دهد. توضیح را عمومی

 
 ، ضریب تعیین و نتایج فرضیه تحقیقt( ضرایب مسیر )بتا(، آماره 6جدول 
معادالت 
 ساختاری

 معناداری t R2 بتا های تحقیقفرضیه

 اول
 >ناسازگاری عاطفی 
 فرسودگی شغلی

۸۵/۰ 4۵۲/3۵ 6۵۲/۰ ۰۰1/۰ 

 دوم
فشار  > -ناسازگاری عاطفی
 بین فردی

۵۰1/۰ ۵4/6 6۷3/۰ ۰۰1/۰ 

 سوم
 >فرسودگی شغلی 

 های سالمتنشانه
46/۰ 11۰/۲۲ ۵۲۰/۰ ۰۰۲/۰ 

 چهارم
های نشانه >فشار بین فردی 

 سالمت
۵9/۰ 43۲/6 ۵9۷/۰ ۰۰1/۰ 

 پنجم
فشار بین  >فرسودگی شغلی 
 فردی

3۲1/۰ ۸۷۰/۲۰ 69۷/۰ ۰۰۲/۰ 

 ششم
 >کاهش عملکرد شخصی 

 فشارهای روانی
416/۰ ۲۰/16 ۵6۲/۰ ۰۰1/۰ 

 هفتم
فشارهای  >مسخ شخصیت 
 روانی

94/۰ 6۲3/۲۰ 6۰3/۰ ۰۰1/۰ 

 هشتم
مسخ  >ناسازگاری عاطفی 
 شخصیت

11۵/۰ ۵۲/6 ۵۲3/۰ ۰۰۲/۰ 

 نهم
کاهش  >ناسازگاری عاطفی 

 عملکرد شخصی
4۰۵/۰ ۲3/6 63۰/۰ ۰۰۲/۰ 

 دهم
 >کاهش عملکرد شخصی 

 های سالمتنشانه
۵۲/۰ ۷۲۵/۲1 ۵9۷/۰ ۰۰1/۰ 

 یازدهم
های نشانه >مسخ شخصیت 

 سالمت
66/۰ 4۷۵/۲۲ 613/۰ ۰۰1/۰ 

 دوازدهم
 > -ناسازگاری عاطفی

 احساس ناکارآمدی
۵9/۰ ۲13/۲1 663/۰ ۰۰۲/۰ 

 *۵۸/۲<|t|  ۰1/۰در>p .معنادار است 

 

 بین رابطه وجود به توانمی تحقیق این نتایج دیگر از
 (6جدول  )مطابق شدهگزارش روان سالمت و عاطفی هایناسازگاری

 معادالت تعیین ضریب )میانگین 386/0 تعیین ضریب میانگین با
 روان، سالمت و عاطفی هایناسازگاری هایلفهؤم برای ساختاری

 ود هر بنابراین کرد. اشاره باشد(، بيشترو  t ،96/1 آماره مقدار اگر
 درصد 38 توانستند روانی سالمت و عاطفی هایناسازگاری متغیر

 .دهند توضیح را عاطفی، های نشانه تقلیل تغییرات از
 

 بحث
نشانه بر عاطفی هایناسازگاری رابطه بررسی هدف با مطالعه این
 در فردیبین فشار و شغلی فرسودگی میانجی نقش با سالمت های
 انجام تهران شهر نظامی هایبیمارستان در شاغل زن پرستاران بین
 و شغلی فرسودگی متغیرهای تحقیق، این هاییافته مطابق شد.

 هاینشانه بر 5/0 از کمتر معناداری سطح در عاطفی ناسازگاری
 و داشتند معناداری و مثبت تأثیر فردیبین فشار و سالمت

 ازدرصد  5/64 عاطفی ناسازگاری و شغلی فرسودگی متغیرهای
 یفرسودگ سهم که دادند توضیح را سالمت های نشانه و تغییرات
 تحقیق نتایج همچنین بود. عاطفی هایناسازگاریاز  بیشتر شغلی
 کمتر معناداری سطح در عاطفی هایناسازگاری متغیر که داد نشان

 توانست و داشت معناداری و مثبت تأثیر فردیبین فشار بر 5/0 از
  دهد. توضیح را عمومی سالمت تغییرات ازدرصد  3/67

 حالتی عاطفی، هاینشانه تقلیل احساس اینکه به توجه با 
 ،[23] دهد می دست از را مثبت احساسات ارائه فرد آن طی که است
 را عاطفی ناسازگاری احساس افراد، ازدرصد  38 مطالعه این در

 و افراد یبرا عمومی، سالمت وی فردنیب فشارهای کردند. گزارش
 این یهاافتهی طبق. است تیاهم حائز اندازه یک به هاسازمان
ی هانشانه و یشغل یفرسودگ بای فردنیب فشارهای بین پژوهش،
 داد نشان جینتا .داشت وجود معنادار و مثبت رابطه سالمت

ی هایناسازگار وی شغلی فرسودگ بروز دری فردنیب فشارهای
 تواندیم نشود، رفع التکمش نیا چنانچه هک داشت نقش یعاطف
 ینظامی درمان مراکز در نانکارک یروان لیتحل باعث زمان، مرور به

 کاهش لیتحل وی ناکارآمد شیافزا جمله از یادیز مشکالت و شود
 رخ درمانی و یسازمان روزمره یندهافرآی در هاآن شخصی عملکرد
 [1] همکاران و Brodyی هاپژوهش نتایج با ،افتهی نیا .داد خواهد

 ثباع یفردنیب فشارهای ،نداهکرد انیب که [۲] همکاران و سلیمی و
 است. راستا یک در ،شودیم پرستاران شغلی فرسودگی افزایش
 Alester یهاپژوهش نتایج با تحقیق این یهاافتهی نیهمچن

 ؛است همسو نیز [25] یاریاسفند و [24] همکاران و رحمانی ،[1۷]
 کاهش و شغلی فرسودگی بروز باعث عاطفی یهایناسازگار یعنی
 یامقابله یهایاستراتژ .شودیم کارکنان در سالمت یهانشانه
 فشارهایمانند  شغلی یزاتنشعوامل کنترل و تقلیل جهت

 آموزش و یپرستار مختلف یهارده فیوظا شرح در باید ،یفردنیب
 ادد نشان تحقیق این دیگر نتایج. [26]باشد  پرستاران خدمت ضمن
 رستارانپ شغلی فرسودگی و فردیبین فشار بر عاطفی ناسازگاری که

 [11] همکاران و امیری پژوهش نتایج با که بود تأثیرگذار نیز شاغل
 است. راستا یک در

ی ارتقا مطالعه، این در آمدهدستبه یهاافتهی براساس
 کار تیاولو در بایستی فرسودگی میزان کاهش و شغلی سالمت
 رد الزم مداخالت و گیرد قرار نظامیی درمان مراکز یپرستار مدیران
 نای از تا پذیرد انجام شغلی فرسودگی یهانشانه کاهشی راستا
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 ودگیفرس شیوع نکهیا به باتوجه. کاست آن عوارض از بتوان طریق
 یهابخش در پرستاران عاطفی یهایناسازگاری برخ بروز و شغلی
 است، متفاوت ،ینظام یدرمان مراکز ژهیوبه بیمارستانی مختلف
 اب مرتبط عوامل جامع ارزیابی منظور به بیشتر مطالعات انجام

 دارد ضرورت. است یضرور یفردنیب فشارهای وی شغل یفرسودگ
 اجتماعی-روانی مشکالت با مقابله منظور بهی نظامی درمان مراکز

 زمینه دری مشخصی هابرنامه پرستاران(، ویژه )به خود کارکنان
یم ایجاب مراکز این ماهیت. گیرند کاربه آنان روان بهداشت نیتأم
 در همواره مطلوب، کارآیی داشتن و پویایی حفظ برای که کند

 عاطفی، ناسازگاری بروز آن، نتیجه که باشند تغییرات معرض
 شاغل زن پرستاران بین در فردیبین فشارهای و شغلی فرسودگی

 .است
 برخی دارای دیگری هاپژوهش همانند نیز پژوهش این
 معادالت الگویابی از استفاده و مطالعه این طرحبود.  هاتیمحدود

 یمدل به تنهاي یآمده برادستهب یهاشاخص از یک هر و ساختاری
ستنباطا دادن دست به توانایی و نیست قطعيت مدل یدليل برازندگ

و  Anderson اعتقاد به رساند.نمی اثبات به را علیت های
Gerbing [20 ،]الگویابی رویکردهای از استفاده اینکه وجود با 
 را علی یهااستنباط دادن دست به توانایی ساختاری معادالت
 .کرد رعایت باید را احتیاط جانب خصوص این در اما ،آوردیم فراهم

جامعه آماری  کهبود  این پژوهش اینی هاتیمحدوددیگر  از
 ذکرم جنسیت به پژوهش این نتایج تعمیم در لذا ؛بود زن پرستاران

 .کرد احتیاط باید
 

 گیرینتیجه
 به و ینظام مراکز دری درمان یهامحیط شرایط بهبودی کل طوربه

 عمومی سالمت تقویت در تواندیم شغلی استرس کاهش آن، دنبال
ی ررسب با لذا .باشد مؤثر یدرمان خدمات ارتقاء درنتیجه و پرستاران

 سالمت،ی هانشانه بری عاطفی هایناسازگار رابطه شناخت و
 امکان این توانیم زن پرستاران بین دری فردنیب فشار و فرسودگی

 التکمش بروز از ،مناسبی هایزیربرنامه با که نمود فراهم را
 ،ردیگیم نشأت مسائل نیا به توجه عدم عواقب از هک یمتعدد
 .کرد یریجلوگ

 
 تمامی از دانندیم الزم خود بر پژوهشگران قدردانی: و تشکر

 در و هساخت فراهم را تحقیق انجام زمینه که کنندهشرکت پرستاران
 کارهای اولویت در را هانامهشپرس تکمیل کاری، محیط از خارج
 .نمایند قدردانی و تشکر صمیمانه دادند، قرار خود دیگر

 که ندینمایم حیتصر مقاله سندگانینو لهیوس نیبد منافع: تعارض
 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در یمنافع تعارض گونهچیه

 و دهیا ارائه ،(اول نویسنده) یصابون نسترن نویسندگان: سهم
 ،(دوم نویسنده) یپوراسد محمد ؛داده یآورجمع ،مطالعه یطراح
 ریتفس ،(سوم نویسنده) یاسالم یمجتب دیس ؛داده یآمار لیتحل
 سهیم آن بازنگری و مقاله اولیه نگارش در نویسندگان همه ؛داده
 تصح و دقت مسئولیت حاضر، مقاله نهایی تأیید با همه و بودند

 .پذیرندیم را آن در مندرج مطالب
 ایاین پژوهش بدون حمایت مالی سازمان یا مؤسسه :مالی منابع

.انجام شد
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