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دٌّدُ سالهت در پزستبراى  ارتقب يثب سجک سًدگ يضغل يارتجبط فزسَدگ يثزرس

 1373 در سبل المیاستبى ا یّب وبرستبىيضبغل در ث
 4حسي هحودپَر ،3اهلل دّقبى تيحج ،2آضٌبگز یهْد ،1*سزتٌگ یقٌجز َةیا

 

 

ذاضت حزفِ یکارضٌاس ارضذ هٌْذس. 1 ذرعثاس، ا، یا ْت  زاىیٌت

طٌاس. 2 ًٍا ذرعثاس، ا ،یغٌعت یکارضٌاس ارضذ ر  زاىیٌت

ُ هٌْذس ،اریاستاد. 3 ذاضت حزفِ یگزٍ ُ علَم پشضک ،یا ْت طگا ذاضت، دًا ُ ْت طکذ  زاىیاغفْاى، اغفْاى، ا یدًا

ذاضت یکارضٌاس ارضذ هٌْذس. 4 ًٍت ْت ِ ای، هعا ذاضت حزف ُ علَم پشضک ،یْت طگا  زاىیلن، لن، ا یدًا

 چکيدُ
در  ،هحیط کار ٍ سااعا  کااری فطازدُ    ّای هختلف درتٌصهَاجِ ضذى تا  لدلیِتجولِ هطاغلی است کِ پزستاری اس :سبثقِ ٍ ّدف

 یارتثاا  فزساَدگ   یتزرسا ّذف اس ایاي هاالعاِ    .هٌفی تگذارد زیتأثسثک سًذگی  تَاًذ تز هی ایي عاهل ٍ هعزؼ فزسَدگی ضغلی تَدُ

 . تَد 1393 در سال المیاستاى ا یّا وارستاىیت پزستاراى ضاغل در دٌّذُ سالهت درارتما یسثک سًذگتا یضغل

 ّا دادُی آٍر جوعاتشار  .در استاى ایالم اًجام ضذ رپزستا ًفز 80 رٍیهماعی  تحلیلی ٍ -تَغیفی غَر   ایي هاالعِ تِ :ّب هَاد ٍ رٍش

ِ پایاایی ایاي    رٍایی ٍ. تَد پزسطٌاهِ سثک سًذگی ارتمادٌّذُ سالهت پزسطٌاهِ فزسَدگی ضغلی هسلص ٍ در هاالعاا    ّاا  پزسطاٌاه

ِ ) SPSS افشار ًزم استفادُ اس تا ّا دادُ آًالیش .ضذُ تَد ذییتألثلی   tآسهاَى   ًواَدار پازاکٌص،   ،آسهاَى ّوثساتگی پیزساَى   ٍ ( 20 ًساخ

  .اًجام ضذ tukeyآسهَى ٍ  هستمل

 ،-=71/0r) اساتزس  تیزدٌّذُ سالهت ضاهل هذیارتما یپزسطٌاهِ سثک سًذگ یاجشا ٍ یضغل یفزسَدگ يیًطاى داد ت جیًتا :ّب یبفتِ

01/0p-value=) یفااازد يی، رٍاتاااط تااا (58/0r=-، 03/0p-value=)یدر سًاااذگ یی، خَدضاااکَفا (63/0r=-، 03/0p-value=) ،

-29/0r=-، 05/0p) یتاذً  تی، فعال(=36/0r=-، 04/0p-value) ِیذ، تغ(=71/0r=-، 01/0p-value)سالهت  در هَرد یزیپذ تیٍلؤهس

value=) ُدٌّذُ سالهتارتما یسثک سًذگ یکل ی ٍ ًوز (67/0r=-، 02/0p-value=) حاغال   جیًتا. ٍجَد داضت یهعکَس یّوثستگ

هختلاف   یساٌ  ّاای رگازٍُ ارتمادٌّذُ سالهت د یسثک سًذگ ییًْا ی ًوزُ يیاًگیدر ه یًطاى داد کِ تفاٍ  هعٌادار tukeyاس آسهَى 

ِ  یضاغل  یساي ٍ فزساَدگ   يیساال تا   35ًطاى داد در افزاد تاا ساي تاا تز اس     tukeyآسهَى  يیّوچٌ. ٍجَد ًذاضت  نیهساتم  ی راتاا

 .ٍجَد دارد یدار یهعٌ

دارد ٍ ضازٍری اسات کاِ     زیتاأث ساالهت   ارتمادٌّاذُ ًطاى داد کِ فزساَدگی ضاغلی رٍی ساثک سًاذگی      ًتایج هاالعِ: گيزی ًتيجِ

ٍ جلاَگیزی اس   ک سًذگی ارتمادٌّذُ سالهت افزادتزای افشایص ساح سث را کاریزیت کٌتزل استزس در هحیط کارّای حوایتی ٍ هذ راُ

    .فزسَدگی ضغلی ایجاد ضَد هذ  دراس زا یتأث
 

 پزستاراى، ارتمادٌّذُ سالهت یسثک سًذگ، یضغل یفزسَدگ: ٍاصگبى كليدی

 :لافاً تِ ایي همالِ تِ غَر  سیز استٌاد ًواییذ
Ghanbary Sartang A, Ashnagar M, Dehghan H, Mohammadpour H. Relationship investigation burnout job with health 

promotion lifestyle in nurse's occupation in Ilam province hospitals in 2015. Pejouhandeh 2016;21(2):74-79. 
 

 1هقدهِ
 ِیا اس اغاَل اٍل  یکا ی یرٍاًا  -یتْذاضت ٍ سالهت جساواً 

، یدر ساالهت  یٍ ًماص هْوا   تاَدُ ّاا   ّوِ اًساى یتزا یسًذگ

ّاا تخاص    اهزٍسُ اًساى. طَل عوز افزاد دارد صیٍ افشا صیآسا

                                                 
 یکارضٌاس ارضذ هٌْذس ؛سزتٌگ یقٌجز َةیا :ل هکبتجبتٍؤهس دُـًَیسٌ*

: پست الکتزًٍيـک  ؛09364520936: ؛ تلفاي زاىیتٌذرعثاس، ا ،یا تْذاضت حزفِ
aioobghanbary@ymail.com 

ٍ  یضاغل  یّاا  طیخاَد را در هحا   یاجتوااع  ا یاس ح یا عوذُ

 یهْن در سًاذگ  ی جٌثِ کیٍ چَى کار  کٌٌذ یه یسپز یکار

ٍ هطاکال    یضغل یفزسَدگ ی لِأاست تَجِ تِ هس یّز اًساً

است  یٌذیفزآ یضغل یفزسَدگ. (1) است یاس آى ضزٍر یًاض

هسالص ٍ  . ضاَد  یها  جااد یا یاساتزس ضاغل   طیکِ تحت ضازا 

در پاسا    ضاٌاختی را ًطااًگاى رٍاى  یضغل یّوکاراى فزسَدگ

 یضاغل  یفزساَدگ (. 2) داًٌاذ  یهشهي در ضغل ها  یتِ فطارّا
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اسجولاِ اضاازاب،    یرٍاً یرٍح یّا یواریغَر  ت  تِ تَاًذ یه

کزًٍز ٍ  عزٍق یواریت ،یتٌ رٍاى َر غ  تِ یجسو یّا یواریت

اس ضاغل   یًاضا  یرٍاًا  یفطارّا(. 3)خَى تزٍس کٌذ  یپزفطار

 تَاًاذ  یتاضاذ ها   حذ اس  صیاست کِ اگز ت ییّا اسجولِ استزس

فازد را   یضذُ، ٍ سالهت یٍ رفتار یرٍاً ،یسثة عَارؼ جسو

(. 4)فازد ضاَد    یضاغل  یتِ هخاطزُ اًذاختِ ٍ هَجة فزسَدگ

 ،یکااار، ًااَم خااذها  پزسااتار   فطااار لیااپزسااتاراى تااِ دل 

در هعازؼ   ،تاذحال  وااراى یارتثا  تا ت ٍ یپزستار یّا هزالثت

عَاهل فزسَدگی ضغلی . ّستٌذ یجسو یهشهي رٍح یفطارّا

تَاى تِ عَاهال اساتزس سا در    در پزستاری هتعذد است کِ هی

َای کارکٌااى یاا   هَضاَم تحلیال لا   . ضغل پزستاری اضارُ کزد

یاک هطاکل ضاایع در تواام      اضز،فزسَدگی ضغلی در حال ح

فزسااَدگی ضااغلی در پزسااٌل . ّااای تْذاضااتی اساات سیسااتن

کاری، افاشایص   ی هاًی اس جولِ پزستاراى تاعث کاّص تاسدُدر

جایی پزسٌل، ِّای تْذاضتی ٍ جات غیثت اس کار، افشایص ّشیٌِ

تغییزا  رفتاری ٍ فیشیکای ٍ در تزخای هاَارد هػازف هاَاد،      

ِ ضاذُ تاِ تیوااراى ٍ تاذًثال آى     یا کاّص کیفیت خاذها  ارا 

 (.5)ضَد  ًارضایتی اس خذها  پشضکی هی

 زیاٍ تاأث  یساالهت  یّز فزد رٍ یسثک سًذگ گزید یاس سَ 

فزد  یسالهت صیسالن سثة افشا یسثک سًذگ کِ یطَر دارد تِ

کاِ تحات کٌتازل    ّساتٌذ  سثک سًذگی، رفتارّاایی  . ضَد یه

 یاجاشا . گذارًاذ  یها  زیتاأث  ییا تز تْذاضات فازد  تَدُ ضخع 

ُ  ،یسااح ساالهت   صیارتمادٌّذُ سالهت در جْت افاشا  ٍ  رفاا

 یّاا  تیا فعال. رًٍاذ  یکاار ها  ِتا  یاد اس سًاذگ افاز  یهٌذ ترضای

   ُ  یکاار اغال  ارتمادٌّذُ سالهت ٍ ساثک سًاذگی تْذاضاتی، را

افازاد تاز ساالهت ٍ     یسثک سًاذگ  یالگَ. استحفظ سالهتی 

 یکا ی ،ارتمادٌّذُ سالهت یرفتارّا. استّا هؤثز  طَل عوز آى

خاَد را   یتتَسط آى سااله  تَاًٌذ یاست کِ افزاد ه ییّا اس راُ

 .دٌّذٍ ارتما ًوَدُ کٌتزل  ،کزدُحفظ 

هثاتال   یضاغل  یکِ سٍدتاز تاِ فزساَدگ    یافزاد یطَر کلِت

 یّاا  ٌِیّش تَاًذ یکِ ه افتذ یآًْا تِ خاز ه یسالهت ،ضًَذ یه

 لیا تاِ جاهعاِ تحو   یٍ درهاً یاس ًظز تْذاضت یزیجثزاى ًاپذ

تااَاى  یافاازاد هاا یسااثک سًااذگ یتااا ارتمااا ٍ در ًتیجااِ، کٌااذ

 (.7، 6)را کاّص داد  یضغل یفزسَدگ

Farsi    یفزساَدگ  يیارتثاا  تا   یٍ ّوکاراى کاِ تاِ تزرسا 

 يیتِ ا ،در پزستاراى پزداختٌذ یٍ سثک سًذگ تیفیتا ک یضغل

 َمیدر پزستاراى ضا  یضغل یفزسَدگ شاىیکِ ه ذًذیرس جِیًت

تا  یٍ سثک سًذگ تیفیک يیت یهعکَس ی داضت ٍ راتاِ ییتا 

ٍ  wolf gang(. 8)در پزستاراى هطاّذُ ضذ  یضغل یفزسَدگ

در پزسااتاراى ٍ  یضااغل یفزسااَدگ یّوکاااراى کااِ تااِ تزرساا

ِ یًت يیدارٍساساى پزداختٌذ تِ ا کاِ پزساتاراى در    ذًذیرسا  جا

 یفزساَدگ  يیا دراسهذ  لزار دارًذ ٍ ا یضغل یهعزؼ فزسَدگ

 يیدر تا  یافازاد ٍ افسازدگ   یساثک سًاذگ   زییتاعث تغ ،یضغل

 یسا ٍ ّوکااراى کاِ تاِ تزر    ایً یحجت(. 9) ضَد یپزستاراى ه

 يیا افزاد پزداختٌذ تِ ا یٍ سثک سًذگ یضغل یارتثا  فزسَدگ

 یاساتزس ٍ فزساَدگ   تیزیکِ تا کٌتازل ٍ هاذ   ذًذیرس جِیًت

 (.10)ضَد  یتز ه افزاد هٌاسة یسثک سًذگ ،یضغل

کارضااى در   تیا هاّ لیا پزستاراى تاِ دل  کِ يیتا تَجِ تِ ا 

 یضاغل  یفزساَدگ  يیا لازار دارًاذ ٍ ا   یضغل یهعزؼ فزسَدگ

 شیا تگذارد ٍ ً زیّا تأث آى یهختلف سالهت یّا تز جٌثِ تَاًذ یه

ارتمادٌّااذُ سااالهت در  یسااثک سًااذگ تیااتااا تَجااِ تااِ اّو

 يیدر هااَرد ارتثااا  تاا  یا هاالعااِ اس آًجااا کااِپزسااتاراى ٍ 

دٌّاذُ ساالهت اًجاام     ارتماا  یٍ سثک سًذگ یضغل یَدگفزس

 یارتثا  فزساَدگ  یّذف تزرس حاضز تا ی ًطذُ است، هاالعِ

ارتما دٌّذُ سالهت در پزستاراى ضااغل   یتا سثک سًذگ یضغل

 .اًجام ضذ 1393 در سال المیاستاى ا یّاوارستاىیدر ت

 

 ّب ٍ رٍش هَاد
 یٍ تِ رٍش هماعا  یلتحلی -یفیغَر  تَغ  هاالعِ تِ يیا

سادُ ٍ در دستزس  یزیگ ًفز تِ رٍش ًوًَِ 80ٍ  ذیاًجام گزد

ٍرٍد تِ هاالعِ، ضااغل تاَدى در    یارّایهع. ٍارد هاالعِ ضذًذ

 . ضزکت در هاالعِ تَد یافزاد تزا تیٍ رضا یپزستار ی حزفِ

 ی ًاهااِ هاالعااِ، پزسااص يیااّااا در ا دادُ یآٍر جوااع اتااشار

تخص اٍل هزتَ  تاِ اطالعاا    . تَد یتخط سِ یدّ گشارشخَد

تخاص  . تأّال تاَد   تیکِ ضاهل سي، جٌس ٍ ٍضاع  یدهَگزاف

هسلص ٍ ّوکاراى  یضغل یفزسَدگ یسؤال 25دٍم، پزسطٌاهِ 

 یٍ آلفاا  ذییا آى تأ یای ٍ ّوکااراى رٍا  یتَد کِ تَسط لْزهااً 

. ضااذُ اساات  گااشارش 83/0پزسطااٌاهِ  يیااا یکزًٍثاااب تاازا

 ،یضاغل  یپزسطٌاهِ فزسَدگ یّا اس سؤال کیّز  یگذاراسیاهت

 کان، ;2 کن، یلیخ; 1 ّزگش،; 0) یا درجِ 7 سایغَر  هم  تِ

 (ادیا س یلا یخ; 6ٍ  ادیا س; 5 هتَسط تاِ تاا ،  ; 4 هتَسط،; 3

غاَر   ِپزسطاٌاهِ تا   يیا ا یتٌذاسیاهت. ضذُ است یگذار ًوزُ

تاا   90تاا   60 اسیا کان، اهت  یضغل یتا فزسَدگ 60تا  25 اسیاهت

 یتاا فزساَدگ   150تاا   90 اسیا هتَساط ٍ اهت  یضغل یفزسَدگ

 یساؤال  52تخص ساَم، پزسطاٌاهِ   (. 11)تاضذ  یه ادیس یضغل

کاِ  تَد ٍ ّوکاراى  Walkerارتمادٌّذُ سالهت  یسثک سًذگ

آى تاِ اثثاا     ییٍ رٍا ییایٍ ّوکاراى پا یذیس یتَسط هحوذ

ِ  يیا یکزًٍثاب تزا یآلفا. تاس ذُیرس  ی پزسطٌاهِ در هاالعا

ِ  يیا ا(. 12)تاَد   82/0ٍ ّوکااراى   یذیس یهحوذ  ،پزسطاٌاه

 یزیا گ تعاذ اًاذاسُ   6دٌّاذُ ساالهت را در   ارتما یسثک سًاذگ 
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 ییغذا ی هٌظن ٍ تزًاهِ یاِ یتغذ یداضتي الگَ) ِیتغذ: کٌذ یه

َ ) یتاذً  تیا ، ٍرسش ٍ فعال(ساؤال  7هٌاسة تا   یٍرسضا  یالگا

 13) در هاَرد ساالهت   یزیپاذ  تیٍلؤ، هسا (ساؤال  7تاا   هٌظن

اساتزس   تیزیاستزس ٍ الذاها  هاذ ) استزس تیزی، هذ(سؤال

( سؤال 6تا  یفزد يیارتثاطا  ت) یفزد يی، رٍاتط ت(سؤال 8تا 

تاِ دًثاال    ،یداضاتي حاس ّذفوٌاذ   ) ییٍ رضذ ٍ خَدضکَفا

ّ  ی تَدى ٍ تجزتِ یفزد طزفتیپ تاا   یتوٌذیٍ رضاا  یخَدآگاا

 اسیهَردًظز تا هم یّا تنیاس آ کیّز  یگذاراسیاهت(. سؤال 11

 ;4اغلاة ٍ  ; 3 ا ،اٍل یتزخ; 2 ّزگش، ;1) یا درجِ 4 کز یل

پزسطٌاهِ  يیحذالل ًوزُ در ا .ضذُ است یگذار ًوزُ (طِیّو

 یساثک سًاذگ   یکلا  اسیّزچِ اهت. تاضذ یه 208ٍ حذاکثز  52

 یفازد دارا  ،تاضاذ  تاز  کیا ًشد 208ارتمادٌّذُ سالهت تِ عذد 

. اساات یٍ تْتااز یارتمادٌّااذُ سااالهت عااال  یسًااذگ سااثک

ضاذ ٍ افازاد تاا     تیا رعا شیا هاالعاِ ً  يیدر ا یهالحظا  اخالل

افازاد   یتازا . خَد در هاالعاِ ضازکت کزدًاذ    یضخػ تیرضا

ِ  یحاتیکٌٌذُ در هاالعِ اتتذا تَض ضزکت  ی در خػَظ هاالعا

تاِ   تیٍ رضاا  لیا ساپس در غاَر  توا   ،ًظاز دادُ ضاذ   هَرد

گزفات ٍ   یافزاد لزار ه اریضزکت در هاالعِ، پزسطٌاهِ در اخت

حضاَر   یرا تزا یًاهِ کتثتیافزاد رضا. کزدًذ یه لیرا تکو  آى

کٌٌاذُ در   تاِ افازاد ضازکت    يیّوچٌا . در هاالعِ اهضا کزدًذ

در  فماط طزح  يیدادُ ضذ کِ توام اطالعا  ا ٌاىیهاالعِ اطو

ضاخع   چیّا  اریا گزفتِ ٍ در اختهزتَطِ لزار  يیهحمم اریاخت

افاشار   ّاا اس ًازم   دادُ لیا تحل یتازا . لزار ًخَاّذ گزفت یگزید

SPSS ِزساَى، یپ یهَى ّوثساتگ ٍ آس 20 ی ًسخ t   ،هساتمل

دار  یسااح هعٌا  . استفادُ ضذ tukeyًوَدار پزاکٌص ٍ آسهَى 

، در ًظاز  ضاذُ  یآٍر اطالعاا  جواع   یآهاار  شیآًال یتزا 05/0

 .گزفتِ ضذ

 

 ّب یبفتِ
هجزد  36سى پزستار،  48هزد ٍ  32ًفز،  80هاالعِ  يیدر ا

 یساٌ ( اریا اًحازاف هع ) يیاًگیا ه. ّل، ضزکت کزدًذأهت 44ٍ 

 يیتاا. سااال تااَد  (1/3) 3/30ٍ سًاااى  (9/4) 7/38هاازداى 

 ی ارتمادٌّاذُ  یساثک سًاذگ   یکلا  اسیا ٍ اهت یضغل یفزسَدگ

( >r، 02/0P;-67/0)ضاذ   ذُیا هعکاَس د  یّوثستگ ،سالهت

 .(1ًوَدار )

 

 
 .ارتقبدٌّدُ سالهت يسجک سًدگ يٍ ًوزُ كل يضغل يفزسَدگ زيًوَدار پزاكٌص حبصل اس دٍ هتغ .1ًوَدار 

 

 یپزسطااٌاهِ سااثک سًااذگ   یکلاا اسیاااهت ،1جااذٍل  در

 یکلا  اسیا اهت يیآى ٍ ّوچٌا  یزّاا یارتمادٌّذُ ساالهت ٍ هتغ 

، 2در جذٍل  .ضذُ است ًطاى دادُ یضغل یپزسطٌاهِ فزسَدگ

پزسطاٌاهِ   یٍ اجاشا  یضاغل  یفزسَدگ يیت یّوثستگ ةیضزا

 يیدر ا .ارتمادٌّذُ سالهت ًطاى دادُ ضذُ است یسثک سًذگ

  ٌاىیٍ اطو زًَفیاسو -پس اس اًجام آسهَى کَلوَگزاف ،هاالعِ

ِ  یتٌذ طثمِ ،زّایهتغ عیتَدى تَس اس ًزهال  غاَر  گازٍُ   سي تا

 يیگاًیا ه. ال اًجام گزفتاس 43تا  35ال ٍ اس 34تا  26 سٌی

 ادٌّذُ سالهت در اارتم یاسثک سًذگ اسایاهت( ارایزاف هعااًح)

 ٍ در گزٍُ سٌی 2/121±23/9سال تزاتز  34تا  26 یگزٍُ سٌ

حاغاال اس  جًتااای. تااَد 2/119±45/11سااال تزاتااز  43تااا  35

در  یًطاااى داد کااِ تفاااٍ  هعٌااادار  tukey یثاایآسهااَى تعم

ارتمادٌّاذُ ساالهت تاا     یساثک سًاذگ   ییًْا ی ًوزُ يیاًگیه

ساال   43تاا   35ٍ ( =06/0P)ساال   34تا  26 یسٌ ّای گزٍُ

(08/0P= )اسیاااهت( اریااهع حاازافاً) يیگیاًیااه. ٍجااَد ًااذارد 

 تزاتااز سااال 34تااا  26 یدر گاازٍُ سااٌ  یضااغل یفزسااَدگ

ٍ در گاازٍُ سااال  43تااا  35 گاازٍُ سااٌی ٍ در 34/6±2/101

 .تَد 2/116±09/7سال تزاتز  43تا  35یسٌ

y = - 0.2849x + 120.53
R² = - 0.4489
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 .كٌٌدُ در هطبلعِ در افزاد ضزكت يضغل يارتقبدٌّدُ سالهت ٍ فزسَدگ يپزسطٌبهِ سجک سًدگ یزّبيهتغ .1جدٍل 
 

  كوتزیي -ثيطتزیي (اًحزاف هعيبر)هيبًگيي  هتغيز

  14-21 (8/2)7/16 تغذیِ

  7-14 (3/2)52/23 ٍرسش ٍ فعبليت ثدًي

  26-39 (7/1)41/31 هَرد سالهتپذیزی در  هسئَليت

  8 -24 (2/3)52/19 هدیزیت استزط

  6-18 (3/2)4/15 رٍاثط ثيي فزدی

  11-44 (03/2)4/30 رضد ٍ خَدضکَفبیي

  101-173 (8/11)2/132 اهتيبس كلي سجک سًدگي ارتقبدٌّدُ سالهت

  34-135 (1/9)2/118 اهتيبس فزسَدگي ضغلي

 
 

 .ارتقبدٌّدُ سالهت يپزسطٌبهِ سجک سًدگی ٍ اجشا يضغل يفزسَدگ ييث يّوجستگ تیضزا .2 جدٍل
 

 تغذیِ 
فعبليت 

 ثدًي
 پذیزی هسئَليت

هدیزیت 

 استزط

رٍاثط ثيي 

 فزدی

رضد ٍ 

 ضکَفبیي

دٌّدُ زُ كلي پزسطٌبهِ سجک سًدگي ارتقبًو

 سالهت

 rهمذار 
36/0 

 -
29/0  -71/0 -71/0 -58/0 -63/0 -67/0  -

p-

value 
04/0 05/0 01/0 01/0 03/0 03/0 02/0 

 
 

ي ٍ اساا زیااهتغ يایااتًطاااى داد  tukey یثااَى تعمیاآسهاا

سااال راتاااِ  34 تااا 26افاازاد تااا سااي  ضااغلی در یفزسااَدگ

در افزاد تا سي تا تز اس  یٍل( =06/0P) ٍجَد ًذارد یدار یهعٌ

ٍجاَد   یدار یراتاِ هعٌا  یضغل یسي ٍ فزسَدگ يیسال ت 35

 یفزساَدگ ، ساال  35ساي تاا تز اس    تاٍ افزاد ( >04/0P) دارد

 .داضتٌذ یتا تز یضغل

ارتمادٌّاذُ   یساثک سًاذگ   اسیاهت( اریاًحزاف هع) يیگیاًیه

ٍ در سًاااى تزاتااز   32/123±45/2سااالهت در هاازداى تزاتااز   

 اسیا اهت( اریا اًحزاف هع) يیگیاًیه يّوچٌی. تَد 15/3±6/124

ّاال تزاتااز أارتمادٌّااذُ سااالهت در افاازاد هت  یسااثک سًااذگ

. تااَد 01/126±31/4ٍ در افاازاد هجاازد تزاتااز  85/4±06/127

ٍ ( =08/0P) جاٌس  زیا هتغ يیهستمل ًطاى داد کِ ت t آسهَى

ارتمادٌّاذُ ساالهت    یتا سثک سًذگ( =06/0P) تأّل تیٍضع

 اسیا اهت( اریاًحزاف هع) يیگیاًیه. ٍجَد ًذارد یدار یراتاِ هعٌ

سًااى  ٍ در  72/103±38/4در هازداى تزاتاز    یضاغل  یفزسَدگ

( اریا هع فاًحازا ) يیگیاًیا ه يّوچٌی. تَد 6/117±74/6تزاتز 

 064/111±07/5ّل تزاتاز  أدر افزاد هت یضغل یفزسَدگ اسیاهت

 tآسهاَى   يّوچٌای . تَد 29/110±91/6ٍ در افزاد هجزد تزاتز 

 یضاغل  یجاٌس تاا فزساَدگ    زیا هتغ يیهستمل ًطاى داد کِ ت

در  یضاغل  یفزسَدگٍ ( >03/0P) ٍجَد دارد یدار یراتاِ هعٌ

اى داد اهستمل ًط t َىآسه ،تیدرًْا. اس هزداى تَد طتزیسًاى ت

 ی راتاِ یاضغل یا فزسَدگات تأّل تیٍضع زیهتغ يایِ تاک

 

   .(=08/0P) ٍجَد ًذارد یدار یهعٌ
 

 ثحث
 یضاغل  یارتثاا  فزساَدگ   یهاالعِ هَرد ًظز تا ّذف تزرس

. ذیا ارتمادٌّذُ سالهت در پزستاراى اًجام گزد یسثک سًذگ تا

  یرٍ یضغل یهاالعِ ًطاى داد کِ فزسَدگ يیحاغل اس ا جیًتا

 یارتمادٌّاذُ ساالهت افازاد ٍ اجاشا     یسثک سًذگ یکل اسیاهت

 اسیا اهت( اریا اًحازاف هع ) يیاًگیا ه. دارد یهٌف زیتأث ،پزسطٌاهِ

. تااَد 2/118± 1/9در هاالعااِ هااَرد ًظااز یضااغل یفزسااَدگ

 یساثک سًاذگ   یکلا  اسیا اهت( اریاًحزاف هع) يیاًگیه يوچٌیّ

تا تَجاِ  . تَد 2/132±8/11هاالعِ  يیارتمادٌّذُ سالهت در ا

ِ یًت تَاى یه یضغل یفزسَدگ اسیاهت يیاًگیتِ ه گزفات کاِ    جا

 تیتا تَجِ تِ هاّ ییتا  یضغل یپزستاراى در هعزؼ فزسَدگ

 يیتا تَجِ تِ ًواَدار پازاکٌص تا    يیّوچٌ. کارضاى لزار دارًذ

  ارتمادٌّذُ یسثک سًذگ یکل ی ٍ ًوزُ یضغل یفزسَدگ زیهتغ

تاا ساثک    یضاغل  یگزفت کِ فزسَدگ جِیتَاى ًت یسالهت، ه

ِ . دارد یارتماا دٌّاذُ ساالهت راتااِ هعکَسا      یسًذگ  ی راتاا

 لیا دل يیا تاِ ا  یذگٍ سثک سًا  یضغل یفزسَدگ يیهعکَس ت

 یفزد اس ًظز سالهت جسواً ،یضغل یعلت فزسَدگِکِ ت است

 یٍ رٍاً یسالهت جسواً لیتحل يیٍ ا ضَد یه فیتضع یٍ رٍاً

ارتمادٌّاذُ ساالهت    یفزد ٍ سثک سًذگ یرفتارّا زییسثة تغ

سثک  ،یضغل یفزسَدگ تیزیتَاى تا کٌتزل ٍ هذ یضَد ٍ ه یه
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سااَح   صیتا افشا ایداد ٍ  صیافشا اارتمادٌّذُ سالهت ر یسًذگ

 یفزساَدگ  شاىیا ارتما دٌّذُ سالهت ه یسثک سًذگ یرفتارّا

راتااِ   یٍ ّوکاراى کِ تِ تزرسا  ایً نیرح. را کاّص داد یضغل

در پزساتاراى پزداختٌاذ تاِ      یٍ سثک سًاذگ  یضغل یفزسَدگ

سثک  یرٍ یهٌف زیتأث یضغل یکِ فزسَدگ ذًذیرس جِیًت يیا

ّ    شیً زستاراىدارد ٍ پ یسًذگ کارضااى در   تیا تاا تَجاِ تاِ ها

ِ یلزار دارًذ کاِ تاا    یضغل یؼ فزسَدگهعز هاالعاِ   یّاا  افتا

 (. 13)دارد  یخَاً حاضز ّن

Moradi    در  یضاغل  یفزساَدگ  یٍ ّوکاراى کاِ تاِ تزرسا

 یضاغل  یکِ فزسَدگ ذًذیرس جِیًت يیپزستاراى پزداختٌذ تِ ا

ضااذ کااِ  خعدر پزسااتاراى تااا  تااَد در هاالعااِ حاضااز هطاا

(. 14)لاازار دارد  ییدر ساااح تااا   شیااً یضااغل یفزسااَدگ

Laschinger یفزساَدگ  يیارتثا  ت یٍ ّوکاراى کِ تِ تزرس 

پزساتاراى   يیدر تا  یٍ ساثک سًاذگ   یضاغل  تیتاا رضاا   یضغل

 ،یضاغل  یفزسَدگ لیکِ تِ دل ذًذیرس جِیًت يیپزداختٌذ تِ ا

لازار داضات ٍ    یٌییدر ساح پاا  یٍ سثک سًذگ یضغل تیرضا

 تیٍ رضاا  یساثک سًاذگ   یرٍ یهٌفا  زیتاأث  ،یضغل یفزسَدگ

ِ یدر پزستاراى داضات کاِ تاا     یضغل هاالعاِ حاضاز    یّاا  افتا

 (. 15)دارد  یخَاً ّن

Arbabisarjou   یساثک سًاذگ   یٍ ّوکاراى کِ تاِ تزرسا 

 جااِیًت يیااارتمادٌّااذُ سااالهت در پزسااتاراى پزداختٌااذ تااِ ا

 تیا فیک یارتمادٌّاذُ ساالهت، رٍ   یکِ سثک سًاذگ  ذًذیرس

ٍ ّوکاراى کِ  Nabirye(. 16)دارد  زیدر پزستاراى تأث یسًذگ

 يیا در پزساتاراى پزداختٌاذ تاِ ا    یضاغل  یفزساَدگ  یتِ تزرس

ًاَم کارضااى در هعازؼ     لیکِ پزستاراى تِ دل ذًذیرس جِیًت

هطخع ضاذ   شیدر هاالعِ حاضز ً. لزار دارًذ یضغل یفزسَدگ

 يیا دارًاذ کاِ ا   لازار  یضغل یکِ پزستاراى در هعزؼ فزسَدگ

ّاا   ارتمادٌّذُ ساالهت آى  یسثک سًذگ یرٍ یضغل یفزسَدگ

ٍ ّوکاااراى کااِ تااِ  Moustaka(. 17)گذاضااتِ اساات  زیتااأث

پزداختٌذ تاِ   یسثک سًذگ یرٍ یضغل یفزسَدگ زیتأث یتزرس

آًْا  یسثک سًذگ یرٍ یضغل یکِ فزسَدگ ذًذیرس جِیًت يیا

ِ الاذاها  هذا  ذیا دارد ٍ تا یهٌفا  زیتأث کااّص   یرا تازا  یا خلا

هاالعِ  یّا افتِیجام داد کِ تا در پزستاراى اً یضغل یفزسَدگ

 (. 18)دارد  یخَاً حاضز ّن

 یتأّال تاا ساثک سًاذگ     تیسي، جٌس ٍ ٍضاع  زیهتغ يیت

ٍ  یلٌثاز . ٍجَد ًذاضات  یدار یراتاِ هعٌ ،ارتمادٌّذُ سالهت

ارتمادٌّاذُ ساالهت در    یساثک سًاذگ   یّوکاراى کِ تِ تزرس

ساي،   یّاا زیکِ هتغ ذًذیرس جِیًت يیپزستاراى پزداختٌذ تِ ا

دٌّاذُ ساالهت   ارتما یسثک سًذگ یتأّل رٍ تیجٌس ٍ ٍضع

دارد  یخَاً هاالعِ حاضز ّن یّا افتِیًذارًذکِ تا  یزیتأث دافزا

ِ  یضاغل  یساي ٍ جاٌس تاا فزساَدگ     زیهتغ يیت(. 6)  ی راتاا

 یٍ ّوکااراى کاِ تاِ تزرسا     França. ٍجَد داضت یدار یهعٌ

 یفزساَدگ  یرٍ( ساي ٍ جاٌس  ) یدهاَگزاف  یّاا  زیهتغ زیتأث

ِ یًت يیا در پزستاراى پزداختٌذ تاِ ا  یضغل کاِ تاا    ذًذیرسا  جا

خاَد   یٍ رٍاًا  یجسو یزٍیچَى فزد تا کاّص ً ،سي صیفشاا

ٍ  اتاذ ی یها  صیافاشا  یضاغل  یفزساَدگ  اسیا اهت ،ضَد هیهَاجِ 

اس هزداى تَد کاِ تاا    طتزیدر سًاى ت یضغل یفزسَدگ يیّوچٌ

 زیا هتغ يیتا  (.19)دارد  یخاَاً  هاالعاِ حاضاز ّان    یّاا  افتِی

راتاااِ  یضااغل یّاال ٍ ارتثااا  آى تااا فزسااَدگ  أت تیٍضااع

 تیٍضاع  زیتأث یکِ تِ تزرس یعسگز. هطاّذُ ًطذ یدار یهعٌ

کِ تاا   ذیرس جِیًت يیپزداخت تِ ا یضغل یفزسَدگ یتاّل رٍ

ٍ أت تیکِ ٍضع ًاذارد کاِ    یزیتاأث  یضاغل  یفزساَدگ  یّال ر

هاالعاِ   جیًتاا (. 20)کٌاذ   یه ذییأهاالعِ حاضز را ت یّا افتِی

ٍ  یضاغل  یگفزساَد  يیراتاِ ت جِیتا ًت شیٍ ّوکاراى ً یثاًیط

 یضاغل  یداردکِ فزساَدگ  یهاالعِ ّن خَاً يیا یسثک سًذگ

 یدارد ٍ عذم ٍجاَد ساثک سًاذگ    یسثک سًذگ یرٍ یاثز هٌف

 (.21) را تِ دًثال خَاّذ داضت یضغل یهٌاسة، فزسَدگ

 یدر تزلازار  یضاغل پزساتار   تیا تَجِ تِ ًَم کار ٍ اّو تا

هتعْاذ ٍ تاا    شُ،یا تاا اًگ  یسالهت جاهعِ کِ خَد تِ پزساتاراً 

هاالعاِ   يیحاغل اس ا جیًتا ،است اسهٌذیتا  ً یعوکلزد ضخػ

ساثک   یرٍ یهٌفا  زیتاأث  یضاغل  یهطخع کزد کاِ فزساَدگ  

 صیارتمادٌّذُ ساالهت افازاد دارد ٍ تاا کٌتازل ٍ افاشا      یسًذگ

 یفزساَدگ  تاَاى  یه ،ارتمادٌّذُ سالهت در افزاد یسًذگ سثک

ِ يیتَجِ تِ ا تا يیّوچٌ. کار را کاّص داد طیدر هح یضغل  کا

 طاٌْاد یپ اتاذ ی یها  صیافاشا  یضاغل  یسي، فزساَدگ  صیتا افشا

را تِ افزاد  یتا  در ضغل پزستار یتا تارکار فیضَد کِ ٍظا یه

 یکارّا راُ ٌذهاً یاست کِ هذاخالت یضزٍر. جَاى هحَل ًوَد

 وارساتاى یت تیزیتَسط هذ یاجتواع تیحوا ّوچَى یتیحوا

ِ یدر سه یآهَسضا  یّاا  کارگاُ یتزگشار ،اس پزستاراى علاَم   یٌا

کٌتزل استزس  تیزیٍ هذ یارتثاط یّا آهَسش هْار  ،یرفتار

 یدراسهاذ  فزساَدگ   زا یاس تأث یزیجلَگ یکار تزا طیدر هح

 ،سالهت در پزستاراى ذُدٌّارتما یسثک سًذگ صیٍ افشا یضغل

 .اًجام ضَد

تَاى تِ کن تَدى حجن ًوًَاِ   یهاالعِ، ه یّاتیهحذٍد اس

 ٌاىیاطو یتزاکِ  ضَد تز ّویي اساس پیطٌْاد هی. اضارُ کزد

ِ  یکار تیجوع یرٍ یهاالعا  هطاتْ طتز،یت  ی تا حجن ًوًَا

تاَد   يیا پژٍّص ا يیا یّاتیهحذٍد گزیاس د. گیزداًجام  ،ادیس

تا تَجِ تِ فزٌّاگ  اًجام ضذُ ٍ  المیهاالعِ در استاى ا يیکِ ا

تاِ تواام    نیپاژٍّص لاتال تعوا    يیا جیًتا یزاًیهتفاٍ  الَام ا

 زیتاِ ساا   جیًتاا  نیٍ در تعوا  سات یافزاد هَجاَد در جاهعاِ ً  
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در  یضاَد هاالعاات   یها  طاٌْاد یًواَد ٍ پ  ا یاحت ذیّا تا ًوًَِ

. اًجاام ضاَد   گاز ید یضاغل  یّاا  گزٍُ یرٍ شیّا ٍ ً استاى گزید

ل یا پزساتاراى در تکو  ِیا اٍل یعاذم ّوکاار   گاز، ید تیهحذٍد

 ِ در هاَرد هاالعاِ ٍ    حیّاا تاَد کاِ تاا تَضا      کزدى پزسطاٌاه

 گاز یداس . ذیا هطاکل رفاع گزد   يیا آى ا جیهحزهاًِ هاًاذى ًتاا  

تاَاى تاِ عاذم ٍجاَد هاالعاا        یهاالعِ ه يیا ّای تیهحذٍد

 ِ اکِ تحث هاالعِ هَرد ًظز ت، اضارُ کزد ٌِیسه يیهطاتِ در ا

 .اًجام گزفت یسخت
 

 ٍ قدرداًيتطکز 
 یافزاد ِیاس کل داًٌذ یهمالِ تز خَد ٍاجة ه يیا سٌذگاىیًَ

پزساتاراى هحتازم    ژُیٍ اًذ تِ هؤثز تَدُ كیتحم يیکِ در اًجام ا

 .ٌذیًوا یهاالعِ لذرداً يیکٌٌذُ در ا ضزکت
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