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Abstract
Introduction: Nurses experience high levels of fatigue that has significantly impaired their 
functioning. Therefore, special attention should be paid to the predictors of improving the quality of 
work life of nurses. Therefore, this study was conducted to present a model of quality of work life 
based on job stress and self-efficacy mediated by fatigue in married nurses of Ahvaz hospitals.
Methods: The method of the present study was descriptive-correlation. The statistical population 
consisted of all married nurses in Ahvaz hospitals in 2020. 202 people were selected as the sample by 
available sampling method. Research data were collected simultaneously with the corona epidemic 
in May and June in Ahvaz hospitals through "Demographic Questionnaire", "Quality of Work Life 
Questionnaire ", "Job Stress Questionnaire", "Self-Efficacy Questionnaire" and "Fatigue Scale". 
Content validity was performed by qualitative method and reliability by internal consistency method 
by calculating Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed using SPSS software 
version 24 and AMOS version 23.
Results: All direct paths except the path of job stress became significant to the quality of work life. 
Indirect routes were also significant through quality of work life fatigue (P <0.01).
Conclusions: The proposed model has a good fit and is an important step in recognizing the factors 
affecting the quality of work life of nurses. It is recommended to take positive steps to increase the 
quality of nurses' working life by planning and implementing educational interventions in the field of 
job stress, self-efficacy and fatigue.
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چکیده
مقدمــه: پرســتاران ســطوح باالیــی از خســتگی را تجربــه می کننــد کــه اختــالل قابــل توجهــی در عملکــرد آنــان ایجــاد کــرده اســت. 
بنابرایــن، می بایســت بــه عوامــل پیــش بینی کننــده ارتقــای کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران توجــه ویــژه ای نمــود. لــذا، ایــن مطالعــه بــا 
هــدف ارائــه الگــوی کیفیــت زندگــی کاری بــر اســاس اســترس شــغلی و خودکارآمــدی بــا میانجی گــری خســتگی در پرســتاران متأهــل 

بیمارســتان های شــهر اهــواز انجــام گرفــت.
ــهر  ــتان های ش ــل بیمارس ــتاران متأه ــه پرس ــاری را کلی ــه آم ــود. جامع ــتگی ب ــی - همبس ــر، توصیف ــش حاض روش کار: روش پژوه
ــه انتخــاب شــدند.  ــوان نمون ــه عن ــن ب ــداد 202 ت ــری در دســترس تع ــه گی ــه روش نمون ــه ب ــد ک ــواز در ســال 1399 تشــکیل دادن اه
ــواز از  ــهر اه ــتان های ش ــرداد در بیمارس ــت و خ ــای اردیبهش ــی ماه ه ــا، ط ــی کرون ــا اپیدم ــان ب ــش همزم ــای پژوه ــع آوری داده ه جم
طریــق "پرسشــنامه  جمعیــت شــناختی"، "پرسشــنامه  کیفیــت زندگــی کاری"،"پرسشــنامه اســترس شــغلی"، "پرسشــنامه خودکارآمدی" 
و "مقیــاس خســتگی" انجــام گرفــت. روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای 
کرونبــاخ انجــام شــد. تحلیــل داده هــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از نرم افــزار  SPSS نســخه 24 و AMOS  نســخه 23 انجــام شــد. 
یافتــه هــا: تمــام مســیرهای مســتقیم بــه جــز مســیر اســترس شــغلی بــه کیفیــت زندگــی کاری معنــادار شــدند. مســیرهای غیرمســتقیم 

.)P>0/01( نیــز از طریــق خســتگی بــا کیفیــت زندگــی کاری معنــادار شــدند
ــر کیفیــت  ــر ب ــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت و گام مهمــی در جهــت شــناخت عوامــل مؤث ــری:  الگــوی پیشــنهادی از ب نتیجه گی
زندگــی کاری پرســتاران محســوب می شــود. توصیــه می شــود بــا برنامه ریــزی و اجــرای مداخــالت آموزشــی در زمینــه اســترس شــغلی، 

خودکارآمــدی و خســتگی قدمــی مثبــت در جهــت افزایــش کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران برداشــته شــود. 
کلیدواژه ها: استرس شغلی، خودکارآمدی، کیفیت زندگی کاری، خستگی.

مقدمه
از بیــن گروه هــای مختلــف شــغلی، گــروه پرســتاران جــزء 
ــای  ــش مراقبت ه ــروه کار در بخ ــان و گ ــروه درم ــن گ بزرگ تری
ــان، کیفیــت خدمــات  ــدون مشــارکت آن بهداشــتی هســتند کــه ب
ــت ]1[. از  ــد یاف ــود نخواه ــار بهب ــت از بیم ــتانی و مراقب بیمارس
دیــدگاه برخــی پژوهشــگران، پرســتاران بــه دنبــال افزایــش کیفیت 
مراقبــت بیمــاران خــود هســتند و کمتــر بــه کیفیــت زندگــی کاری 

ــکالت  ــل مش ــه دلی ــی ب ــد ]2[. کادر درمان ــه می کنن ــود توج خ
شــغلی و شــرایط ســخت کاری بیشــترین اســترس شــغلی را تجربه 
ــه  ــر گون ــد و ه ــرار دارن ــادی ق ــیب زی ــرض آس ــد و در مع می کنن
خطــا یــا اشــتباه ممکــن اســت منجــر بــه صــرف هزینــه زیــاد یــا 
در مــواردی باعــث تهدیــد حیــات بیمــار شــود کــه ممکــن اســت 
جبران ناپذیــر باشــد ]3[. اســترس شــغلی را می تــوان جمــع شــدن 
عوامــل اســترس زا در وضعیت هــای مرتبــط بــا شــغل دانســت کــه 
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ــد ]4[.  ــودن آن توافــق دارن ــه اســترس زا ب ــراد نســبت ب بیشــتر اف
ــاری، و  اســترس شــغلی نوعــی واکنــش عاطفــی، شــناختی- رفت
ــان آور کار و محیــط کار اســت. در واقــع  ــه جنبه هــای زی ــی ب روان
می تــوان اســترس شــغلی را پاســخ بــه فشــارهای ناشــی از محیــط 
کار دانســت و وقتــی رخ می دهــد کــه انتظــارات از فــرد بیشــتر از 
ــه تحــت فشــارهای  ــردی ک ــد ]5[. ف ــی او باش ــارات و توانای اختی
عصبــی اســت، هــم خــودش از اســترس آســیب می بینــد، هــم بــه 
همــکاران خــود لطمــه وارد می ســازد و هــم ســازمان متبــوع خــود 
را دچــار مشــکل می نمایــد ]6[. محــل کار بــرای کارکنــان بخــش 
بهداشــت و درمــان بــه دلیــل نیازهــای احساســی، تعامــالت کــه با 
بیمــاران و خانواده  هایشــان خواهنــد داشــت و شــرایط پیچیــده ای 
ــد  ــترس زا باش ــیار اس ــد بس ــد، می توان ــان رخ می ده ــه در کارش ک
]7[. پرســتاران بــه طــور مســتقیم بــا ایــن تنش هــا مواجــه هســتند 
ــود  ــغلی خ ــط ش ــترس را در محی ــی از اس ــا ســطوح باالی و عموم

ــد ]8[. ــه می کنن تجرب
ــا ســاز   وکارهــای نفــوذ در خــود،  بســیاری از رفتارهــای انســان ب
ــدام  ــچ ک ــا، هی ــاز وکاره ــن س ــان ای ــود. در می ــش می ش واپای
ــاور  ــردی ب ــر ف ــدی نیســت ]9[. اگ ــه خودکارآم ــاور ب ــر از ب مهم ت
ــت آورد،  ــه دس ــوب را ب ــج مطل ــوان نتای ــه می ت ــد ک ــته باش نداش
بــه طــور قطــع در کارهــای خــود بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد؛ 
بنابرایــن، خودکارآمــدی می توانــد نقــش بســزایی در توانمندســازی 
ــر  کارکنــان داشــته باشــد ]10[. پرســتاران از نظــر تأثیــری کــه ب
ــد؛  ــرار گرفته ان ــرد ق ــه ف ــد، در موقعیتــی منحصــر ب ســالمتی دارن
زیــرا پرســتاری حرفــه کمــک رســانی اســت و الزمــه آن توانایــی 
ــرای  ــت. ب ــج اس ــی نتای ــت و پیش بین ــی موقعی ــتار در بررس پرس
انجــام چنیــن عملــی پرســتار بایــد دانــش و مهارت داشــته باشــد و 
فعالیــت ذهنــی هدفمنــد در زمــره توانایی هــای او باشــد تــا بتوانــد 
اطالعــات مفیــدی را در قضــاوت و خلــق اندیشــه نــو و ارزشــیابی 

ــرد ]11[.  ــه کار ب ــائل ب ــل مس ــا و ح آن در تصمیم گیری ه
ــی کاری و  ــت زندگ ــا کیفی ــط ب ــائل مرتب ــه مس ــه ب ــروزه توج ام
ســالمت عمومــی پرســتاران رو بــه افزایش اســت. پرســتاران اغلب 
ــات  ــود اوق ــتگی و نب ــغلی، خس ــترس ش ــش و اس ــاد، تن از کار زی
ــبب کاهــش  ــن مشــکالت س ــد. ای ــکایت دارن ــی ش ــت کاف فراغ
ــی، از  ــه جابجای ــل ب ــت، تمای ــرک خدم ــی کاری، ت ــت زندگ کیفی
دســت دادن ســالمت جســمی و روانــی و اجتماعــی در پرســتاران 
ــر  ــای مؤث ــی کاری از روش ه ــت زندگ ــت ]12[. کیفی ــده اس ش
ــای  ــن، ارتق ــزه و طراحــی مشــاغل اســت؛ بنابرای ــر ایجــاد انگی ب
ــاران  ــت از بیم ــت مراقب ــش کیفی ــی کاری در افزای ــت زندگ کیفی
ــم  ــتاران نقشــی مه ــش مشــارکت پرس ــغلی و افزای ــت ش و رضای
ــداف و  ــی کاری اه ــت زندگ ــش کیفی ــا افزای ــن، ب دارد. همچنی
ــف از  ــل مختل ــود ]13[. عوام ــرآورده می ش ــازمانی ب ــای س نیازه

جملــه ناســازگاری و نارضایتــی از کار، اســترس، خســتگی، بیمــاری 
و کمبــود اوقــات فراغــت پرســتاران، فرصت هــا را بــرای پیشــرفت 
ــه ای در  ــتاران حرف ــد ]14[. پرس ــلب می کن ــان س ــه ای از آن حرف
برابــر کیفیــت زندگــی بیمــاران مســئولیت دارنــد، بنابرایــن، آن هــا 
قبــل از آن کــه بتواننــد بــه بیمــاران کمــک کننــد، بایــد از کیفیــت 

ــند ]15[. ــوردار باش ــری برخ ــی کاری مؤث زندگ
ــه دلیــل ماهیــت کاری در معــرض  ــی ب مشــاغل بهداشــتی درمان
ریســک باالیــی بــرای خســتگی هســتند. ســالمتی پرســتاران بــه 
دلیــل خســتگی ناشــی از شــیفت کاری طوالنــی در معــرض خطــر 
قــرار دارد ]16[. امــروزه پرســتاران ســطوح باالیــی از خســتگی را 
تجربــه می کننــد کــه اختــالل قابــل توجهــی در عملکــرد پرســتار 
ایجــاد کــرده اســت. خســتگی پرســتار، بــه طــور جــدی بــر توانایی 
پرســتاران، بــرای مراقبــت مؤثــر از بیمــاران خــود تأثیــر می گــذارد 
ــا  ــی ب ــم کار فیزیک ــت کاری و حج ــغلی، نوب ــترس ش ]17[. اس
خســتگی مرتبــط می باشــد ]18[. خســتگی باعــث کاهــش 
عملکــرد شــده و می توانــد باعــث کاهــش توانایــی انجــام کارهــای 

فیزیکــی و فکــری شــود ]19[.
نتایــج پژوهــش کوهنــورد و همــکاران نشــان می دهــد کــه 
افزایــش اســترس شــغلی، خســتگی را در کارکنــان پروتــز دندانــی 
ــد ]20[.  ــش می ده ــان را کاه ــغلی آن ــرد ش ــش داده و عملک افزای
ــدی  ــه خودکارآم ــان داد ک ــند نش ــع پس ــی و طال ــش حکیم پژوه
ــی دارد  ــا خســتگی هیجان ــاداری ب ــی و معن رابطــه مســتقیم، منف
ــن  ــاط بی ــوان ارتب ــا عن ــد ب ــینی و فرهمن ــش حس ]21[. در پژوه
ــز  ــا در مراک ــی کاری آن ه ــت زندگ ــا کیفی ــتاران ب ــتگی پرس خس
ــده  ــان نش ــتگی درم ــه خس ــد ک ــان دادن ــی نش ــتی درمان بهداش
تأثیــر منفــی بــر کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران دارد و منجــر بــه 
افزایــش وابســتگی بــه ســایرین، ضعــف، کاهــش انــرژی جســمی 
و روحــی، انــزوای اجتماعــی و افســردگی می شــود ]22[. پژوهــش 
اســدی و همــکاران نشــان داد کــه اســترس شــغلی بــا خســتگی 
در پرســتاران بیمارســتان های ارومیــه ارتبــاط مثبــت دارد ]23[. در 
پژوهشــی Grace  & VanHeuvelen  نشــان دادنــد کــه در بیــن 
کارکنــان بهداشــت و درمــان میــزان اســترس و فرســودگی شــغلی 
در پرســتاران و پزشــکان بــاال اســت. پرســتاران بیشــتر از همــه از 
کشــمکش زندگــی کاری، ســاعات نامنظــم و فشــار شــغلی خبــر 
ــن  ــه ای ــی ب ــکاران ]25[  در پژوهش ــد ]Itzhaki .]24  و هم دادن
نتیجــه رســیدند کــه کیفیــت زندگــی کاری در رابطــه بــا اســترس 
شــغلی رابطــه معنــادار معکــوس دارد. Ferreira و همــکاران ]26[ 
در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن خودکارآمــدی 
ــج  ــود دارد. نتای ــاداری وج ــه معن ــی کاری رابط ــت زندگ و کیفی
ــتگی و  ــزان خس ــه می ــد ک ــان می ده ــش  Picco ]27[ نش پژوه
ــاالی  ــاال اســت. پرســتاران ســطح ب ــرک شــغل در پرســتاران ب ت
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اســترس و تنیدگــی را تجربــه می کننــد کــه ســبب کاهــش 
کارایــی، خســتگی و کاهــش ســطح کیفیــت زندگــی کاری آن هــا 

شــده اســت.
ــانی  ــروی انس ــش نی ــن بخ ــتاران عمده تری ــه پرس ــی ک از آنجای
نظــام ســالمت را تشــکیل می دهنــد و بــا ســالمتی و جــان 
انســان ها ســروکار دارنــد ارتقــاء کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران 
ــای  ــه مراقبت ه ــا و ارائ ــرد آن ه ــود عملک ــزایی در بهب ــش بس نق
ــر  ــش متغی ــینه، نق ــی پیش ــا بررس ــتاری دارد. ب ــت پرس ــا کیفی ب
ــت  ــر کیفی ــرای متغی ــن ب ــش بی ــر پی ــوان متغی ــه عن ــتگی ب خس
ــوان  ــه عن ــواردی ب ــتگی در م ــه و خس ــه کار رفت ــی کاری ب زندگ
متغیــر مــالک بــرای متغیرهــای اســترس شــغلی بــه کار رفتــه بود 
و می توانســتیم در پژوهــش حاضــر از خســتگی بــه عنــوان متغیــر 
میانجــی اســتفاده کنیــم تــا ببینیــم ایــن متغیــر بــا اثرگــذاری بــر 
ــت زندگــی کاری  ــه کیفی ــدی، چگون اســترس شــغلی و خودکارآم
ــاس  ــر اس ــذا، ب ــد. ل ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــتاران را تح در پرس
آنچــه گفتــه شــد، جدیــد بــودن پژوهــش محــرض شــده اســت. 
نتایــج ایــن پژوهــش اطالعــات ارزشــمندی را در اختیــار مدیــران 
ــان  ــت زندگــی کاری کارکن ــا کیفی ــرار می دهــد ت بیمارســتان ها ق
ــذا،  ــد. ل ــش دهن ــر افزای ــات مؤث ــری اقدام ــه کارگی ــا ب ــود را ب خ
ــه  ــش، ارائ ــن پژوه ــام ای ــدف از انج ــرد، ه ــوان ک ــوان عن می ت
ــغلی و  ــترس ش ــاس اس ــر اس ــی کاری ب ــت زندگ ــوی کیفی الگ
ــل  ــتاران متأه ــتگی در پرس ــری خس ــا میانجی گ ــدی ب خودکارآم
ــد اســت  ــه اهمیــت موضــوع امی ــا توجــه ب شــهر اهــواز اســت. ب
بــا ارائــه نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه بــه پرســتاران، در راســتای 
بهبــود خدمــات بهداشــتی و افزایــش کیفیــت زندگــی کاری 

ــود.  ــته ش ــری برداش ــا ی مؤث ــتاران گام ه پرس

روش کار
ــاری  ــه آم ــود. جامع ــتگی ب ــی - همبس ــر، توصیف ــش حاض پژوه
را کلیــه پرســتاران متأهــل بیمارســتان های شــهر اهــواز در 
ــران،  ــدول کوک ــاس ج ــر اس ــه ب ــد ک ــکیل دادن ــال 1399 تش س
ــد  ــاب گردی ــترس انتخ ــری در دس ــه گی ــا روش نمون ــن ب 202 ت
ــای ورود  ــد. مالک ه ــخ دادن ــش پاس ــنامه های پژوه ــه پرسش و ب
ــت  ــاه، کســب رضای ــاالی 6 م ــه پژوهــش شــامل ســابقه کار ب ب
کتبــی بــرای حضــور در پژوهــش، دامنــه ســنی بیــن 21-48 ســال 
بــود و مالک هــای خــروج نیــز شــامل پاســخ نــدادن بــه تمامــی 

ــود.       ــه همــکاری ب ــه ادام ــل ب ســؤاالت و عــدم تمای
IR.IAU.( ــماره ــه ش ــالق ب ــد اخ ــذ ک ــس از اخ ــگران پ پژوهش
AHVAZ.REC.1399.056( از کمیتــه ملــی اخــالق شــعبه 

ــت  ــواز و کســب مجــوز از معاون ــد اه دانشــگاه آزاد اســالمی واح
ــرای  ــواز ب ــدی شــاپور اه ــوم پزشــکی جن پژوهشــی دانشــگاه عل

حضــور در بیمارســتان ها، طــی 2 مــاه اردیبهشــت و خــرداد ســال 
1399 بــا مراجعــه بــه بخش هــای مختلــف بیمارســتان های شــهر 
ــرکت  ــش ش ــن پژوه ــا در ای ــد ت ــته ش ــتاران خواس ــواز از پرس اه
ــتاران در  ــر پرس ــت اکث ــا و فعالی ــی کرون ــل اپیدم ــه دلی ــد. ب نماین
ــا  ــش ب ــرای پژوه ــی، اج ــاران کرونای ــتری بیم ــای بس بخش ه
ــاالی کادر  ــارکاری ب مشــکالتی از جملــه شــیفت های طوالنــی، ب
ــه  ــاران ب ــه بیم ــداد مراجع ــش تع ــتار و افزای ــود پرس ــان، کمب درم
ــد  ــا مشــکالتی مانن ــز ب ــد. پژوهشــگر نی ــرو ش ــتان ها روب بیمارس
ــت  ــود وق ــل کمب ــه دلی ــتاران ب ــدادی از پرس ــکاری تع ــدم هم ع
کافــی جهــت تکمیــل پرسشــنامه ها، مراجعــات مکــرر پژوهشــگر 
ــا و حضــور  ــه بیمارســتان ها در زمــان همه گیــری ویــروس کرون ب
ــی  ــات اخالق ــد. مالحظ ــه ش ــا مواج ــدت در بخش ه ــی م طوالن
ــدگان  ــه شــرکت کنن ــود: 1. کلی ــرح ب ــن ش ــه ای ــز ب پژوهــش نی
ــت  ــش دریاف ــورد پژوه ــی در م ــفاهی اطالعات ــورت ش ــه ص ب
ــان  ــن اطمین ــد. 2. ای ــل مشــارکت کردن ــرده و در صــورت تمای ک
بــه آزمودنی هــا داده شــد کــه تمامــی اطالعــات آن هــا محرمانــه 

ــد.  خواهــد مان
ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از: 

ــه  ــتاران ک ــی پرس ــخصات جمعیت شناس ــنامه مش ــف ( پرسش ال
ــی و  ــابقه کار بالین ــیت، س ــل، جنس ــت تأه ــن، وضعی ــامل ؛ س ش

میــزان تحصیــالت می باشــد.
ب( پرسشــنامه اســترس شــغلی کوپــر )1981(، حــاوی 23 ســؤال 
جنبــه ای از حــوزه کاری فــرد را شــامل می شــود، کــه بــرای فــرد 
ــوزه  ــه از ح ــر وج ــه ه ــش ب ــرد واکن ــوده و در آن ف ــترس زا ب اس
ــود  ــه ای از نب ــش رتب ــاس ش ــک مقی ــک ی ــا کم ــود را ب کاری خ
ــه  ــد. دامن ــن می کن ــاال، تعیی ــی ب ــار روان ــا فش ــی ت ــار روان فش
ــی  ــار روان ــد فش ــن ح ــی از باالتری ــا 115 حاک ــر ت ــرات از صف نم
می باشــد. در واقــع، نمــره کمتــر یــا مســاوی 46، اســترس کــم و 
نمــره 47 تــا 69  اســترس متوســط و نمــره 70 و باالتــر اســترس 
زیــاد محســوب می شــود. ضرائــب همســانی و بازآزمایــی مقیــاس 
مذکــور بــه ترتیــب 0/89 و 0/85 گــزارش شــده اســت. در ضمــن، 
پایایــی )همســانی درونــی( ابــزار توســط آلفــای کرونبــاخ در طــی 
مطالعــات قبلــی بررســی و عــدد 0/93 بــه دســت آمده اســت ]28[.
پ( پرسشــنامه باورهــای خودکارآمــدی شــرر: ایــن مقیــاس توســط 
ــامل 17  ــه ش ــت ک ــده اس ــاخته ش ــکاران )1982( س ــرر و هم ش
مــاده می باشــد. روش نمــره گــذاری پرسشــنامه خودکارآمــدی بــه 
ــق  ــاز تعل ــا 5 امتی ــاده از 1 ت ــر م ــه ه ــه ب ــن صــورت اســت ک ای
می گیــرد. مــاده هــای شــماره 1، 13، 8، 9، 3 و 15 از راســت 
بــه چــپ امتیازشــان افزایــش می یابــد و بقیــه ماده هــا بــه 
صــورت معکــوس یعنــی از چــپ بــه راســت امتیازشــان افزایــش 
ــل نمــره  ــر نمــره 87 و حداق ــاس دارای حداکث ــن مقی ــد. ای می یاب



ناهید رهنما و همکاران

47

17 می باشــد. ایــن مقیــاس توســط براتــی )1375( ترجمــه و 
اعتباریابــی شــده اســت. پایایــی ایــن مقیــاس در پژوهــش براتــی 
)1375(، 0/79، عبــدی نیــا )1377(، 0/85 و در پژوهــش اعرابیــان و 
همــکاران )1383(، 0/91 بدســت آمــد. در پژوهــش وقــری )1379( 
بــرای بررســی پایایــی خودکارآمــدی، آلفــای کرونباخ 0/85 بدســت 
آمــده اســت. در پژوهــش گنجــی و فراهــم )1388( بــه روش آلفای 

کرونبــاخ ضریــب پایایــی 0/81 بدســت آمــد ]29[.
ــه  ــوط ب ــه مرب ــا 27 گوی ــی کاری: ب ــت زندگ ــنامه کیفی ج( پرسش
مؤلفه هــای اصلــی کیفیــت زندگــی کاری براســاس مــدل والتــون 
)1973( شــامل مؤلفه هــای پرداخــت منصفانــه و کاری، محیــط کار 
ــت  ــد و امنی ــت رش ــن فرص ــؤال های تأمی ــتی، س ــن و بهداش ایم
ــی  ــی زندگ ــتگی اجتماع ــازمان، وابس ــی در س ــداوم، قانون گرای م
ــی  ــجام اجتماع ــی و انس ــی، یکپارچگ ــی زندگ ــای کل کاری، فض
ــر  ــنامه ب ــن پرسش ــد. ای ــانی می باش ــای انس ــعه قابلیت ه و توس
اســاس طیــف پنــج گزینــه ای لیکــرت از امتیــاز 1 )خیلــی کــم( تــا 
ــردازد.  ــت زندگــی کاری می پ ــه ســنجش کیفی ــاد( ب ــی زی 5 )خیل
مقادیــر ضریــب پایایــی آن بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/92 اســت 

.]30[
د( پرسشــنامه خســتگی: ایــن مقیــاس را پیپــر و همــکاران تهیــه 
کردنــد کــه در آن عالئــم خســتگی بــا اســتفاده از مقیــاس عــددی 
10-0 )22آیتــم( ســنجیده شــد )پیپــر، 1998(. مقیــاس خســتگی 
پیپــر در فــرم اخیــر خــود از مقیــاس عــددی 0-10 تشــکیل شــده 
ــم(،  ــاری )6 آیت ــی / رفت ــتگی ذهن ــه خس ــار جنب ــه چه ــت ک اس
عاطفــی )5 آیتــم(، حســی )5 آیتــم(، و شــناختی/ خلــق و خــوی )6 
ــر نشــان دهنده خســتگی اســت.  ــره باالت ــنجد. نم ــم( را می س آیت
ــارج  ــات خ ــی آن در مطالع ــت و پایای ــزاری رواس ــاس اب ــن مقی ای
ــکاران  ــور و هم ــد شــده اســت. در پژوهــش اصغرپ از کشــور تأیی
)2011( ضمــن ســنجش روایــی صــوری و محتوایــی آن، پایایــی 
بــه روش آلفــای کرونبــاخ بــا ضریبــب همبســتگی 0/98 بــه تأییــد 

رســید ]31[.
در مطالعــه حاضــر، روایــی پرسشــنامه هــا بــه روش روایــی 
ــذا، ابزارهــا توســط 7 تــن  ــه روش کیفــی انجــام شــد. ل محتــوا ب
از متخصصیــن و اعضــاء هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جنــدی شــاپور و دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اهــواز بــا تخصــص 
ــد شــد.  ــن( بررســی و تأیی ــن( و پرســتاری )3 ت روانشناســی )4 ت
ــا محاســبه ضریــب  ــی ب ــه روش همســانی درون ســپس پایایــی ب
ــن  ــر )202 ت ــه حاض ــای مطالع ــاخ روی آزمودنی ه ــای کرونب آلف
ــواز(  ــهر اه ــتان های ش ــاغل در بیمارس ــل ش ــتاران متأه از پرس
ــنامه  ــغلی«، »پرسش ــترس ش ــنامه اس ــرای »پرسش ــی و ب بررس
خودکارآمــدی«، »پرسشــنامه کیفیــت زندگــی کاری« و »مقیــاس 
خســتگی« بــه ترتیــب 0/83، 0/83، 0/87 و 0/86 بــه دســت آمــد 

کــه مــورد تأییــد اســت.
بــرای تحلیــل توصیفــی داده هــا، شــاخص های میانگیــن، انحــراف 
ــتنباطی، روش  ــل اس ــتگی و در تحلی ــب همبس ــتاندارد و ضری اس
ــس از  ــا پ ــت. داده ه ــه کار رف ــیر ب ــل مس ــوع تحلی ــی از ن الگویاب
جمــع آوری بــا اســتفاده از نــرم افــزار AMOS نســخه 24 و 
SPSS  نســخه 23 تحلیــل شــدند. ســطح معنــا داری ایــن پژوهش                     

ــود. P>0/05 ب

یافته ها
ــاغل در  ــل ش ــتار متأه ــارکت 202 پرس ــا مش ــش ب ــن پژوه ای
ــراف  ــن و انح ــد. میانگی ــام ش ــواز انج ــهر اه ــتان های ش بیمارس
معیــار ســنی نمونــه مطالعــه برابــر بــا 7/96 ± 36/96 بــه دســت 
آمــد و میانگیــن و انحــراف معیــار ســابقه خدمــت افــراد شــرکت 
کننــده برابــر بــا 7/65± 10/55 بــود. آمــاره هــای توصیفــی شــامل 
میانگیــن، انحــراف معیــار و تعــداد متغیرهــای پژوهــش در )جــدول 

1( آمــده اســت.

جدول 1. میانگین، انحراف معیار و تعداد آزمودنی ها در متغیرهای پژوهش

شاخص هاي آماري
تعدادانحراف معیارمیانگینمتغیر

81/0830/13کیفیت زندگي کاری

202
64/0028/71استرس شغلی
52/3912/34خودکارآمدی

5/012/45خستگی
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جدول 2. ماتریس ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای مورد مطالعه

1234متغیرهای پژوهش
11-کیفیت زندگي کاری

2r =-0/3271-استرس شغلی
3r=0/508r=-0/3861-خودکارآمدی

4r=-0/467r=0/388r=-0/513 1-خستگی

p<0/01

ــون  ــتگی پیرس ــب همبس ــج ضری ــدول2(، نتای ــاس )ج ــر اس ب
ــتگی  ــغلی و خس ــترس ش ــای اس ــن متغیره ــه بی ــان داد ک نش
ــی و  ــه منف ــطح p<0/01 رابط ــي کاری در س ــت زندگ ــا کیفی ب
ــي  ــت زندگ ــا کیفی ــدی ب ــای خودکارآم ــن متغیره ــی دار و بی معن
کاری در ســطح p<0/01 رابطــه مثبــت و معنــی دار وجــود دارد. 
بــرای ارزیابــی مــدل پیشــنهادی ایــن پژوهــش از روش تحلیــل 

 AMOS نســخه 24 و SPSS ــزار ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس مســیر ب
ــه ای  ــنهادی اولی ــدل پیش ــت. م ــده اس ــتفاده ش ویراســت 23 اس
جهــت تبییــن کیفیــت زندگــي کاری بــر اســاس اســترس شــغلی، 
خودکارآمــدی و خســتگی بــه دســت آمــده اســت کــه در )نمــودار 

1( آن را مشــاهده می کنیــد.

نمودار 1. مدل اولیه در حالت استاندارد

جدول 3: شاخص های برازندگی مدل اولیه و نهایی

مدل نهاییمدل اولیهشاخص های نیکویی برازش
0/002/239

df01

)2χ/df( -2/239
TLI-0/958
IFI1/000/993
RFI-0/927
CFI1/000/993

RMSEA0.3840/079

بــا توجــه بــه داده هــای )جــدول 3( شــاخص جــذر بــرآورد واریانس 
ــدل  ــه م ــد ک ــب )RMSEA=0.384( نشــان می ده خطــای تقری
اولیــه نیــاز بــه اصــالح دارد. جهــت اصــالح مــدل، رابطــه 

غیرمعنــادار اســترس شــغلی بــه کیفیــت زندگــي کاری حــذف شــد. 
مــدل نهایــی در )نمــودار 2( آمــده اســت. در مــدل نهایــی شــاخص 
جــذر بــرآورد واریانــس خطــای تقریــب )RMSEA=0.079( بــود 
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ــدل اصــالح  ــدل می باشــد. م ــرازش خــوب م ــه نشــان دهنده ب شــده در زیــر آورده شــده اســت.ک

نمودار 2. مدل نهایی در حالت استاندارد

ــرای  ــب مســیر ب ــرآورد ضرای ــه ب ــوط ب ــای مرب ــه یافته ه بررســی فرضیه هــای مســتقیم در )جــدول 4( ارائــه شــده اســت.در ادام

جدول 4: ضرایب مسیر اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل اولیه و نهایی

مسیر
مدل نهاییمدل اولیه

معناداریبرآورد استاندارد نوع مسیرمعناداریضرایب مسیر استاندارد نوع مسیر

--مستقیم0/0970/133-مستقیماسترس شغلی به کیفیت زندگي کاری
0/3640/0001مستقیم0/3390/0001مستقیمخودکارآمدی به کیفیت زندگي کاری

0/2230/0001مستقیم0/2230/0001مستقیماسترس شغلی به خستگی
0/4270/0001-مستقیم0/4270/0001-مستقیمخودکارآمدی به خستگی

0/2800/0001-مستقیم0/2550/0001-مستقیمخستگی به کیفیت زندگي کاری

 )β= -0/097( ــه اول ــان داد در فرضی ــدول 4( نش ــای )ج یافته ه
ــن  ــود و ای ــی دار نب ــاری معن ــه در ســطح  p>0.05از لحــاظ آم ک
ــطح  ــه در س ــه دوم )β=0/364( ک ــد. فرضی ــد نش ــه تأیی فرضی
ــد  ــه تأیی ــن فرضی ــود، و ای ــی دار ب ــاری معن p<0.01 از لحــاظ آم
ــطح p<0.01 از  ــه در س ــوم )β=0/223( ک ــه س ــد. در فرضی ش
لحــاظ آمــاری معنــی دار بــود و ایــن فرضیــه تأییــد شــد. در فرضیــه 

ــاری  ــاظ آم ــطح p<0.01 از لح ــه در س ــارم )β= -0/427( ک چه
ــم  ــه پنج ــد. در فرضی ــد ش ــه تأیی ــن فرضی ــود و ای ــی دار ب معن
)β= -0/280( کــه در ســطح p<0.01 از لحــاظ آمــاری معنــی دار 
بــود و ایــن فرضیــه تأییــد شــد. بــرای تعییــن معنــی داری روابــط 
واســطه ای، از روش بــوت اســتراپ اســتفاده شــده اســت. کــه نتایج 

ــد. ــه می نمایی ــدول 5( مالحظ را در )ج

 جدول 5: نتایج روش بوت استروپ در بررسي مسیرهاي غیر مستقیم و واسطه اي

متغیر مالکمتغیر میانجیمتغیر پیش بین
مدل نهاییمدل اولیه

معناداریبوت استراپمعناداریبوت استراپ

0/0660/011-0/0600/012-کیفیت زندگي کاریخستگیاسترس شغلی

0/2660/0020/2920/002کیفیت زندگي کاریخستگیخودکارآمدی
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ســطوح اطمینــان )جــدول 5( حاکــی از معنــی داری مســیر 
غیرمســتقیم اســترس شــغلی بــه کیفیــت زندگــي کاری بــا نقــش 
واســطه ای خســتگی می باشــد )β= -0/066( کــه در ســطح  
ــش  ــه 6 پژوه ــود و فرضی ــی دار ب ــاری معن ــاظ آم p<0.05 از لح
ــه  ــدی ب ــتقیم خودکارآم ــیر غیرمس ــن، مس ــد. همچنی ــد ش تأیی
ــی دار  ــتگی معن ــطه ای خس ــش واس ــا نق ــي کاری ب ــت زندگ کیفی
ــاری  ــاظ آم ــطح p<0.01 از لح ــه در س ــد )β=0/292( ک می باش

ــد. ــد ش ــز تأیی ــش نی ــه 7 پژوه ــود و فرضی ــی دار ب معن

بحث 
ــر  ــه الگــوی کیفیــت زندگــی کاری ب ــا هــدف ارائ ایــن مطالعــه ب
اســاس اســترس شــغلی و خودکارآمــدی بــا میانجی گری خســتگی 
در پرســتاران متأهــل بیمارســتان های شــهر اهــواز انجــام گرفــت. 
نتایــج پژوهــش در زمینــه ارتبــاط بیــن اســترس شــغلی و کیفیــت 
زندگــی کاری نشــان داد کــه در ایــن پژوهش اســترس شــغلی قادر 
بــه پیــش بینــی کیفیــت زندگــی کاری نمی باشــد. و فرضیــه تأییــد 
نشــد. ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش محمــدی و همــکاران ]32[، 
نصیــری زریــن قبایــی و همــکاران ]33[ ، میرکمالــی و همــکاران 
]Itzhaki ،]24[  Grace  & VanHeuvelen ،]34 و همــکاران 
ــگ  ــو و ناهماهن ــکاران ]35[ ناهمس ]25[ و Johannessen و هم
می باشــد. در پژوهش هــای ذکــر شــده، همبســتگی اســترس 
شــغلی و کیفیــت زندگــی کاری بــا آزمــون  ضریــب همبســتگی و 
رگرســیون انجــام شــده اند و ایــن همبســتگی معنــادار شــده اســت؛ 
ــل مســیر  ــا تحلی ــا ب ــه حاضــر، فرضیه ه ــه، در مطالع ــی ک در حال
ــغلی و  ــترس ش ــتگی اس ــز همبس ــا نی ــده اند؛ در اینج ــی ش بررس
ــل  ــه دلی ــو ب ــی در الگ ــدند، ول ــادار ش ــی کاری معن ــت زندگ کیفی
وجــود متغیــر میانجــی، تمــام ســهم و اثــر متغیــر اســترس شــغلی 
روی کیفیــت زندگــی کاری از طریــق متغیــر میانجــی و یــا همــان 
رابطــه غیرمســتقیم تبییــن شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، در ایــن 
الگــو نیــز متغیــر اســترس شــغلی روی کیفیــت زندگــی کاری تأثیر 
دارد امــا بــه صــورت غیرمســتقیم. لــذا، می تــوان گفــت ایــن یافتــه 
بــا مطالعــات پیشــین بــه نوعــی هماهنــگ بــوده اســت. بــه عبارت 
دیگــر، اســترس شــغلی بــر روی کیفیــت زندگــی کاری البتــه بــه 
ــود  ــه وج ــا ک ــن معن ــه ای ــذار اســت. ب صــورت غیرمســتقیم اثرگ
اســترس شــغلی در پرســتاران، تأثیر مهمــی روی افزایش خســتگی 
ــی  ــت زندگ ــر روی کیفی ــز  ب ــل نی ــن عام ــذارد و ای ــا می گ آن ه
کاری اثرگــذار خواهــد بــود. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان اظهــار 
داشــت کــه کیفیــت زندگــی کاری و اســترس شــغلی، همبســتگی 
منفــی دارنــد، یعنــی بــا افزایــش اســترس شــغلی، ســطح کیفیــت 

ــه نظــر مــی رســد عوامــل  زندگــی کاری افــراد پاییــن می آیــد. ب
ــختی  ــی، س ــیفت های کاری طوالن ــتگی، ش ــون خس ــر هم چ دیگ
کار، ســاعات نامنظــم و شــیفت های چرخشــی در کیفیــت زندگــی 
کاری پرســتاران اثــر گذاشــته و منجــر بــه کاهــش کیفیــت زندگــی 
ــر  ــد، اگ ــان کردن ــی  وهمــکاران بی ــان می شــود. میرکمال کاری آن
کار در شــرایط روانشــناختی ســالم و بــا کشــش و همــکاری متقابل 
ــد و  ــی کاری و رش ــت زندگ ــن کیفی ــاال رفت ــه ب ــرد، ب ــام گی انج
ــت  ــام رضای ــه ن ــط آن ب ــه کار و محی ــت ب ــاس مثب ــی احس نوع
شــغلی منجــر می شــود. ایــن احســاس عــالوه  بــر تأمیــن نیازهــا 
ــردی و ســازمانی ســبب ســالمتی جســمی و  و تحقــق اهــداف ف
روانــی، وفــاداری و باالخــره افزایــش اثربخشــی و کارایــی ســازمان 

می شــود ]34[.
ــت  ــدی و کیفی ــن خودکارآم ــاط بی ــه ارتب ــج پژوهــش در زمین نتای
ــت  ــیوه مثب ــه ش ــدی ب ــه خودکارآم ــان داد ک ــی کاری نش زندگ
ــه  ــن یافت ــت زندگــی کاری اســت ای ــی کیفی ــش بین ــه پی ــادر ب ق
ــزاده و همــکاران  ــی ]36[، علی ــری و همت ــج پژوهــش قنب ــا نتای ب
ــن  ــد. در تبیی ــو می باش ــکاران ]26[ همس ]37[ و Ferreira و هم
ــی  ــوان عامل ــه عن ــدی ب ــت خودکارآم ــوان گف ــه می ت ــن یافت ای
ــا و  ــرد از مهارت ه ــه درک ف ــی کاری ب ــت زندگ ــر کیفی ــر ب مؤث
توانایی هایــش در انجــام موفقیــت  آمیــز عملکــردی شایســته 
ــر درک عملکــرد  ــارت دیگــر، خودکارآمــدی ب ــه عب ــد دارد. ب تأکی
و رفتارهــای ســازگارانه و انتخــاب محیــط و شــرایطی کــه افــراد 
ــذارد ]37[.  ــر می گ ــد، اث ــت یابن ــه آن دس ــا ب ــد ت ــالش می کنن ت
ــداوم در انجــام موفقیت آمیــز  ــار و ت انجــام موفقیت آمیــز یــک رفت
آن در افــراد بــا ســطح بــاالی خودکارآمــدی، بیشــتر اســت و ایــن 
ــود ]38[. ــان می ش ــی کاری آن ــت زندگ ــود کیفی ــث بهب ــر باع ام

نتایــج پژوهــش در زمینــه ارتبــاط بیــن اســترس شــغلی و خســتگی 
ــه  ــادر ب ــت ق ــیوه مثب ــه ش ــغلی ب ــترس ش ــه اس ــان داد ک نش
ــا نتایــج پژوهــش  ــه ب پیــش بینــی خســتگی می باشــد. ایــن یافت
ــکاران ]Picco ،]23 و  ــدی و هم ــکاران ]20[، اس ــورد و هم کوهن
ــد. در  ــو می باش ــکاران ]12[ همس ــی و هم ــکاران ]27[ و نجف هم
ــش  ــترس بخ ــه اس ــرد ک ــان ک ــوان بی ــه می ت ــن یافت ــه ای توجی
عمــده ای از زندگــی کارکنــان را در محیط هــای کاری و ســازمانی 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و چنانچــه مــدت زیــادی ادامــه یابــد 
ــه تدریــج فــرد خســته شــده و  ــاد باشــد ب ــا میــزان اســترس زی ی
ــی  ــمانی و روان ــرژی جس ــا ان ــود ت ــث می ش ــت باع ــه وضعی ادام
افــراد کاهــش یابــد و موجــب بــه خطــر افتــادن ســالمت عمومــی، 
ــغلی  ــرد ش ــش عملک ــه کاه ــراد و در نتیج ــی اف ــف توانای تضعی
ــوان  ــه عن ــتگی ب ــغلی و خس ــترس ش ــردد ]20[. اس ــان گ کارکن
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عواملــی نامطلــوب در محیط هــای کاری مختلــف، بــه ویــژه 
ــالمت و  ــر س ــی ب ــرات مختلف ــد اث ــی، می توانن ــز درمان در مراک
ایمنــی کارکنــان داشــته باشــند ]39[. بــا توجــه بــه اینکــه اکثریــت 
ــی از اســترس شــغلی مواجــه هســتند.  ــا ســطح باالی پرســتاران ب
ــی _  ــل روان ــه در عوام ــه جانب ــه ای هم ــه مداخل ــه برنام ــر گون ه
ــه منظــور کاهــش اســترس و بالطبــع آن  اجتماعــی محیــط کار ب
ــی کمــک  ــات درمان ــت خدم ــود کیفی ــه بهب ــد ب خســتگی می توان

کنــد.
نتایــج پژوهــش در زمینــه ارتبــاط بیــن خودکارآمــدی و خســتگی 
ــش  ــه پی ــادر ب ــی ق ــیوه منف ــه ش ــدی ب ــه خودکارآم نشــان داد ک
بینــی خســتگی می باشــد ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش حکیمــی 
ــکاران ]40[ همخــوان  ــاد و هم ــی قن ــند ]21[ و زغیب ــع پس و طال
می باشــد. همســو بــا یافته هــای پژوهــش، Bandura ]10[ معتقــد 
ــذارد  ــر می گ ــه اث ــای اندیش ــر الگوه ــدی ب ــه خودکارآم ــت ک اس
افــراد بایــد از حــس خودکارآمــدی باالیــی برخــوردار باشــند تــا در 
موقعیت هــای تصمیم گیــری عملکــرد بهتــری داشــته باشــند. هــر 
انــدازه کــه بــاور خودکارآمــدی دریافــت شــده فــرد باالتــر باشــد، 
بــرای پــردازش شــناختی کار، بیشــتر کوشــش می کنــد و عملکــرد 
بهتــری دارد. افــراد بــا خودکارآمــدی پاییــن هنــگام رویارویــی بــا 
ــوند  ــد و زود خســته می ش ــود می کاهن ــواری ها، از کوشــش خ دش
و بــه راه حل هــای دســت پاییــن تــن می دهنــد در نتیجــه عملکــرد 
ــیاری  ــای بس ــد. پژوهش ه ــان می دهن ــود نش ــری از خ ضعیف ت
در مــورد خســتگی از نظریــه خودکارآمــدی بهــره گرفته انــد. زیــرا 
بــاور پژوهشــگران بــر ایــن اســت کــه خودکارآمــدی یــک منبــع 
شــخصی و درونــی اســت کــه باعــث می شــود خســتگی کاهــش 
پیــدا کنــد و اثربخشــی مربــوط بــه کار را تعییــن کنــد. از همیــن 
رو خودکارآمــدی بــاال، باعــث کاهــش اســترس و افســردگی ناشــی 
ــرد  ــی ف ــود و توانای ــده می ش ــر و تهدیدکنن ــای تقاضاگ از محیط ه

بــرای ســازگار شــدن باالتــر مــی رود ]9[. 
یافتــه دیگــر پژوهــش نشــان داد خســتگی در رابطــه بیــن اســترس 
شــغلی بــا کیفیــت زندگــی کاری نقــش واســطه ای دارد. بــا 
جســت و جوی پیشــینه، مطالعــه ای جهــت مقایســه بــا ایــن یافتــه 
در دســترس پژوهشــگر قــرار نگرفــت. در فرضیــه اول نشــان داده 
ــی کاری رابطــه  ــت زندگ ــغلی و کیفی ــن اســترس ش ــه بی ــد ک ش
ــان داده  ــتقیم نش ــه غیرمس ــا در فرضی ــت ام ــود نداش ــادار وج معن
شــد کــه اســترس شــغلی از طریــق خســتگی بــا کیفیــت زندگــی 
کاری رابطــه دارد. در تبییــن ایــن یافتــه مي تــوان گفــت، پرســتاران 
ســطح بــاالی اســترس و تنیدگــی را تجربــه می کننــد کــه ســبب 
کاهــش کارایــی، خســتگی و کاهــش ســطح کیفیت زندگــی کاری 

ــاالی اســترس و  ــود ســطح ب ــن، وج ــا شــده اســت. همچنی آن ه
اضطــراب در پرســتاران، ســبب بــروز مشــکالت در ســالمت 
عمومــی پرســتاران در جنبه هــای روانــی و اجتماعــی شــده اســت 
]41[. اســترس شــغلی بــاال خســتگی و فرســودگی را در پرســتاران 
ــي دیگــر، افزایــش اســترس شــغلی  ــه عبارت افزایــش می دهــد. ب
ــه دریافــت بیشــتر خســتگی در آن هــا شــده و  ــان منجــر ب کارکن
تضعیــف عملکــرد شــغلي را در پرســتاران موجــب مي شــود. انجــام 
ــز آن در  ــداوم در انجــام موفقیت آمی ــار و ت ــک رفت ــز ی موفقیت آمی
افــراد بــا ســطح بــاالی اســترس شــغلی در ارتباط اســت و ایــن امر 
باعــث کاهــش کیفیــت زندگــی آنــان می شــود. هنــگام رویارویــی 
بــا عوامــل تنــش زا داشــتن احســاس کنتــرل بــه شــرایط، عاملــی 
ــا موقعیت هــای گوناگــون اســت. انتظــارات  مهــم در ســازگاری ب
ویــژه فــرد در مــورد توانایی هایــش بــرای انجــام عمــل خــاص بــر 
کوشــش فــرد در انجــام یک عمــل و پایــداری در انجــام آن و ایجاد 
انگیزه هــای مناســب تأثیــر دارد و موجــب کاهــش خســتگی در فرد 
می شــود کــه ایــن امــر موجــب بهبــود کیفیــت زندگــی کاری در 
ــت کــه  ــوان نتیجــه گرف ــن، می ت ــان خواهــد شــد ]42[. بنابرای آن
ــترس  ــن اس ــه بی ــت در رابط ــته اس ــتی توانس ــه درس ــتگی ب خس
شــغلی بــا کیفیــت زندگــی کاری نقــش واســطه ای را ایفــا نمایــد.

یافتــه دیگــر پژوهــش نشــان داد خســتگی در رابطــه بیــن 
ــت زندگــی کاری نقــش واســطه ای دارد.  ــا کیفی ــدی ب خودکارآم
ــن  ــا ای ــه ب ــت مقایس ــه ای جه ــینه، مطالع ــت و جوی پیش ــا جس ب
ــن  ــن ای ــت. در تبیی ــرار نگرف ــگر ق ــترس پژوهش ــه در دس یافت
ــخصی و  ــع ش ــک منب ــدی ی ــت، خودکارآم ــوان گف ــه مي ت یافت
درونــی اســت کــه باعــث می شــود خســتگی کاهــش پیــدا کنــد و 
حتــی اثربخشــی مربــوط بــه کیفیــت زندگــی کاری را هــم تعییــن 
می کنــد ]41[. خودکارآمــدی بــاال در پرســتاران، باعــث ســالمت 
جســمانی باالتــر در آن هــا می شــود. بــه عبارتــي دیگــر، افزایــش 
ــر خســتگی در  ــه دریافــت کمت ــان منجــر ب خودکارآمــدی کارکن
ــب  ــتاران موج ــغلي را در پرس ــرد ش ــود عملک ــده و بهب ــا ش آن ه
ــخص،  ــدی ش ــی خودکارآم ــای اساس ــی از جنبه ه ــود. یک مي ش
ــر  ــد ب ــرل می توان ــال کنت ــرد از راه اعم ــه ف ــت ک ــاور اس ــن ب ای
پیامدهــای زندگــی خــود اثــر بگــذارد. بــه ویــژه هنــگام رویارویــی 
ــرایط،  ــه ش ــرل ب ــاس کنت ــتن احس ــترس زا، داش ــل اس ــا عوام ب
ــت.  ــون اس ــای گوناگ ــا موقعیت ه ــازگاری ب ــم در س ــی مه عامل
]45[. کارکنــان خودکارآمــد دارای ویژگی هــای بســیاری هســتند 
کــه یکــی از آن هــا داشــتن ســالمت روانــی اســت همچنیــن ایــن 
افــراد نســبت بــه ســایر کارکنــان در انجــام کارهــا موفق تــر بــوده 
ــن،  ــد ]44[. بنابرای ــام می دهن ــت انج ــا را درس ــل کاره و در اص
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ــته  ــتی توانس ــه درس ــتگی ب ــه خس ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت
ــی کاری  ــت زندگ ــا کیفی ــدی ب ــن خودکارآم ــه بی ــت در رابط اس

نقــش واســطه ای را ایفــا نمایــد.
ــت  ــتگی و کیفی ــن خس ــاط بی ــه ارتب ــش در زمین ــج پژوه نتای
ــادر  ــی ق ــه شــیوه منف ــه خســتگی ب ــی کاری نشــان داد ک زندگ
ــه  ــن یافت ــد. ای ــی کاری می باش ــت زندگ ــی کیفی ــش بین ــه پی ب
بــا نتایــج پژوهــش حســینی و فرهمنــد ]Picco ،]22 و همــکاران 
ــن  ــکاران ]45[ همخــوان می باشــد. در تبیی ]27[ و Glanz و هم
ــر کیفیــت  ــر منفــی ب ــوان گفــت خســتگی تأثی ــه می ت ــن یافت ای
ــتگی  ــش وابس ــه افزای ــر ب ــتاران دارد و منج ــی کاری پرس زندگ
بــه ســایرین، ضعــف، کاهــش انــرژی جســمی و روحــی، انــزوای 
اجتماعــی و افســردگی می شــود. شناســایی و درمــان زود هنــگام 
خســتگی و عالئــم ســالمت روان ممکــن اســت باعــث افزایــش 
بهــره وری در کار شــود.  بــه طــور کلــی، خســتگی باعــث اختــالل 
در عملکــرد روزمــره و وظایــف شــغلی و تمرکــز ذهنــی می گــردد 
ــر ســاخته و  ــراد را متأث ــت زندگــی کاری اف ــت کیفی کــه در نهای
ــور  ــان مجب ــی انس ــتگی یعن ــد ]22[. خس ــش می ده آن را کاه
باشــد بــا احساســات ناخوشــایند منتــج از آن همچــون عصبانیــت، 
ــه  ــادگی گری ــه س ــی، ب ــری، بدخلق ــی، ایرادگی ــانی، بدبین پریش
ــه،  ــن تجرب ــًا ای ــردد. طبیعت ــازگار گ ــا س ــایر متغیره ــردن و س ک
ــال خواهــد داشــت  ــه دنب افســردگی و اضطــراب و اســترس را ب
و کیفیــت زندگــی کاری افــراد را نیــز تحــت تأثیــر قــرار خواهــد 

داد ]46[.

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد، خســتگی نقــش واســطه ای در 

رابطــه بیــن اســترس شــغلی و خودکارآمــدی بــا کیفیــت زندگــی 
ــتگی  ــرل خس ــا کنت ــن رو ب ــود. از ای ــا نم ــتاران ایف کاری پرس
ــت  ــر کیفی ــدی ب ــغلی و خودکارآم ــترس ش ــش اس ــوان نق می ت
زندگــی کاری پرســتاران را کنتــرل کــرد. نظــر به اینکه پرســتاران 
ــه  ــت ســالمت جامع ــای کیفی ــی و مهمــی را در ارتق نقــش حیات
ــد  ــان می توان ــی کاری آن ــت زندگ ــش کیفی ــد افزای ــا می کنن ایف
ــای پژوهــش حاضــر  ــد. یافته ه ــه کمــک کن ــه ســالمت جامع ب
ــش  ــت کاه ــی جه ــای آموزش ــن برنامه ه ــرای تدوی ــد ب می توان
اســترس شــغلی و ارتقــای کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن پژوهــش دارای محدودیت هایــی بــوده 
اســت. از جملــه ایــن کــه فقــط از پرسشــنامه هــای خود گزارشــی 
اســتفاده شــده کــه ممکــن اســت در اطالعــات بــه دســت آمــده 
ســوگیری ایجــاد کــرده باشــد. همچنیــن محــدود بــودن جامعــه 
پژوهــش بــه پرســتاران متأهــل شــهر اهــواز، تعمیــم نتایــج بــه 
ــت  ــا محدودی ــهرها را ب ــایر ش ــل س ــرد و متأه ــتاران مج پرس

ــازد. ــرو می س روب

سپاسگزاری
پرســتاران  از  کــه  می داننــد  الزم  خــود  بــر  نویســندگان 
بیمارســتان های شــهر اهــواز کــه علی رغــم ســختی کار و کمبــود 
وقــت در انجــام پژوهــش همــکاری صمیمانــه داشــتند، تقدیــر و 

ــد.  ــل آورن ــه عم ــکر ب تش

تضاد منافع
هیــچ گونــه تضــاد منافعــی در خصــوص پژوهــش حاضــر وجــود 

نــدارد

References
1. Thakre SB, Thakre SS, Thakre SN. Quality 

of work life of nurses working at tertiary 
health care institution, a cross sectional 
study International Journal Community 
Med Public Health. 2017; 4 (5): 27-36.  
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 8 2 0 3 / 2 3 9 4 - 6 0 4 0 .
i j c m p h 2 0 1 7 1 7 7 5

2. Farsi Z. The relationship between productivity 
and quality of working life in nurses of 
AJA Hospitals in Tehran. Nurse and Physician 
Within War 2014; 2 (3): 93-99. .http://mcs.
ajaums.ac.ir/article-1-57-en.html

3. Abbasi Asfajir A, Amiri Mousavi S. Relationship 
between job stress and marital adjustment and 

quality of life of female physicians in the Amol 
city. Journal of Woman & Society. 2018; 9 (3): 
271-288.

4. Zeinali S, Pourtaghi Yosofdeh R, Sayadi A. The 
relationship between job stress, job burnout and 
job satisfaction in the occupational well-being of 
Gilan. Journal Analyt Cognit Psychol. 2015; 6 
(23): 25-34.

5. Shareinia H, Khuniki F, Bloochi Beydokhti T, 
Eydi zeynabad A, Hosseini M. Comparison 
between job stress among emergency department 
nurses with nurses of other departments Quarterly. 
JournL of Nursing Management. 2018; 6(3): 48-
56. https://doi.org/10.29252/ijnv.6.3.4.48

6. Ivancevich JM, Ganster DC. Job 

https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20171775
https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20171775
https://doi.org/10.29252/ijnv.6.3.4.48


ناهید رهنما و همکاران

53

stress: from theory to suggestion. 
Abingdon: London; Routledge; 2014. 
https://doi.org/10.4324/9781315791548

7. Foster K, Fethney J, Kozlowski D, Fois R, 
Reza F, Mccloughen A. Emotional intelligence 
and perceived stress of Australian pre-
registration healthcare students:A multi-
disciplinary cross-sectional study. Nurse 
Education Toda. 2018; 66 (10):10-16. 
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.04.001

8. Krzeminska A ,Joel L, Charmine E, Härtel J. 
Psychological Capital And Occupational Stress 
In Emergency Services Teams: Empowering 
Effects of Servant Leadership and Workgroup 
Emotional Climate” In Individual, Relational, 
and Contextual Dynamics of Emotions. 
Published online. 2018; 14 (9): 189-215. 
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 0 8 / S 1 7 4 6 -
9 7 9 1 2 0 1 8 0 0 0 0 0 1 4 0 1 7

9. Bandura A. Self-efficacy The exercise of control. 
New York: W. H. Freeman; 1997.

10. Bandura A. Social cognitive theory: 
An agentic perspective. Annual Review 
of Psychology .2001; 5 (2): 1-26. 
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1

11. Kouchakzadeh M, Sohrabi Z , Mosadegherad 
AM. The Relationship of Emotional Intelligence 
and its Dimensions on Communication Skills 
among Emergency Unit Nurses. Journal of 
Hospital. 2015; 4 (3): 68-74. http://jhosp.tums.
ac.ir/article-1-5520-fa.html

12. Najafi F, Kerman Sarvi F, Gangoozehi A. The 
relationship between general health and quality 
of work life of nurses working in Zahedan 
teaching hospitals. Journal of Rehabilitation 
Research in Nursing. 2017; 4 (2): 52-58. 

13. Hamidi Y , Vakilian M , Roshanaei GH, Makvandi 
Z , Atogara M , Bayat F. Correlation of Nurses’ 
Quality of Working Life and Job Satisfaction 
in Teaching Hospitals of Hamadan University 
of Medical Sciences. Avicenna Journal Nurs 
Midwifery Care. 2019; 27 (1): 64-72. http://
nmj.umsha.ac . i r /ar t ic le-1-1894-en.html 
https://doi.org/10.30699/ajnmc.27.1.64

14. Mudiraj D. A Study on Mental Health and 
Quality of Work Life among teachers Working 
in Corporate Schools. International Journal of 
Indian Psychology. 2017; 4 (2): 96-102.

15. Azadeh M, Zahed Babolan A, Moeinikia M, 
Moradi M. Investigating The Role Of Spiritual 

Leadership And Work Ethic on Quality Of 
Nurse’s Work Life In Hospitals Of Ardabil 
City. Masters thesis, University of Mohaghegh 
Ardabili. 2017. http://www.uma.ac.ir

16. Chenaran H, Khammari M, Shirkavand N, 
Ashoori J. Survey on the Effects of Group 
Training of Life Skills on Nurses’ General Health 
and Quality of life. Commun Health Journal. 
2016; 11(3):13-26.

17. Mor V, Intrator O, Feng L, Grabowski, DC. The 
Revolving Door of Rehospitalization skilled 
Nursing facilities. Health Affairs. 2015; 29 (1): 
57-64. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2009.0629

18. Babamiri M, Zoheri A, Nisi A, Arshadi N, 
Shahroie SH, Job Stressors as predictors of 
psychosomatic symptoms, Journal of Ilam 
University of Medical Scienes, 2015; 23(1); 54-
64. http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1738-fa.
html

19. Duta M, Alford C, Wilson S, Tarassenko L. 
Neural network analysis of the mastoid EEG for 
the assessment of vigilance. International Journal 
Hum Comput Interact. 2004; 17 (2):171-95. 
https://doi.org/10.1207/s15327590ijhc1702_4

20. Kouhnavard B , Mahgoli H , Bolghanabadi 
S ,Yazdan Aval M , Rostami Aghdam Shendi 
M , Kolahdouzi M. The relationship between 
fatigue, stress and job performance with some 
demographic variables in dental prosthesis 
technicians. Journal of Dental Medicine-Tehran 
University of Medical Sciences. 2018; 31 (2):91-
97. http://jpm.hums.ac.ir/article-1-141-fa.html

21. Hakimi S, Talepasand S. The structural relations 
of self-efficacy and social support with subjective 
well-being in medical students: Mediator role of 
emotional exhaustion and academic engagement. 
Journal of Medical Education and Development. 
2018; 13 (1): 42-57. http://jmed.ssu.ac.ir/article-
1-854-fa.html

22. Hosseini M, Farahmand S. The relationship 
between nurses’ fatigue and their quality of 
work life in health centers, First International 
Conference on Medical Sciences, Pharmacy and 
Nursing, Tehran, Koosha Gostar Conference 
Center, 2018. https://civilica.com/doc/870952/

23. Asadi S, Allahyari T, Khalkhali H, Choobineh 
A. An Investigation of the Relationship between 
Psychosocial Work Factors and Fatigue 
among Nurses, Iran Journal Ergon. 2017; 5 
(2): 9-16. https://civilica.com/doc/991920/ 

https://doi.org/10.4324/9781315791548
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.04.001
https://doi.org/10.1108/S1746-979120180000014017
https://doi.org/10.1108/S1746-979120180000014017
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1
https://doi.org/10.30699/ajnmc.27.1.64
https://doi.org/10.1377/hlthaff.2009.0629
https://doi.org/10.1207/s15327590ijhc1702_4


نشریه روان پرستاری، دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت1400

54

https://doi.org/10.21859/joe-05022
24. Grace MK, VanHeuvelen JS. Occupational 

variation in burnout among medical staff: 
Evidence for the stress of higher status. 
2019; 23 (2): 199-208. [PMID: 31102930] 
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.05.007

25. Itzhaki M, Bluvstein I, Peles Bortz A, 
Kostistky H, Bar Noy D, Filshtinsky V, 
Theilla M. Mental health nurse’s exposure to 
workplace violence leads to job stress, which 
leads to reduced professional quality of life. 
Frontiers in psychiatry. 2018; 9 (59): 1-6.  
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00059

26. Ferreira E, Antloga C, Maia M, Takaki K. Self-
efficacy and Quality of Work Life: Study with 
Military State Police Officers Psicologia. Teoria 
e Pesquisa. 2017; 3 (2): 220-230.

27. Picco L, Yuan Q, Vaingankar JA, Chang S, 
Abdin E, Chua HC, Chong SA, Subramaniam 
M. Positive mental health among health 
professionals working at a psychiatric 
hospital. PloS one. 2017; 12 (6): 1-16.  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178359

28. Cooper CL, Sloan SJ, Williams S. Occupational 
stress indicator manual: Management guide. 
Windsor (UK): ASE (NFER-Nelson); 1988. 
https://doi.org/10.1037/t12433-000

29. Sherer MM, Maddux E, The self-efficacy 
scale: Construction and validation, 
Psychology Report. 1982; 5 (1): 663-671. 
https://doi.org/10.2466/pr0.1982.51.2.663

30. Walton RE. Quality of Work Life: What is it? In 
Sloan Management Review Journal. 1973; 15 
(1): 11-21.

31. Piper BE, LDibble S, Dodd MG, Weiss MC, 
Slaughter RE, Paul SM. The revised piper 
fatigue scale: Psychometric in evaluation 
in women with breast cancer. Oncology 
Nursing Forum. 1998; 2 (5): 677-684. 
https://doi.org/10.1037/t18854-000

32. Mohammadi M, Mozaffari N, Dadkhah B, 
Etebari Asl F, Etebari Asl M. Study of Work-
Related Quality of Life of Nurses in Ardabil 
Province Hospitals. Journal of Health and Care. 
2017; 19 (3): 108-116. http://hcjournal.arums.
ac.ir/article-1-817-fa.html

33. Nasiry Zarrin Ghabaee N, Talebpour Amiri F, 
Hosseini Velshkolaei M, Rajabzadeh R. Quality 
of life and its relationship to the Job stress in 
among nursing staff in Hospitals of Sari, in 2015. 

Journal of Nursing Edocation. 2016; 5 (2): 40-
48. http://jne.ir/article-1-652-fa.html

34. Mirkamali M, Mazari, E, Khabareh K, 
Zoghipour S. Identification of job stressors 
and its relationship with quality of work life of 
Birjand University faculty members. Journal of 
Organizational Culture Management. 2015; 13 
(4): 1113 - 1133. magiran.com/p1506574

35. Johannessen HA, Gravseth HM, Sterud 
T. Psychosocial factors at work and 
occupational injuries: A prospective study of 
the general working population in Norway. 
Am Journal Ind Med. 2015; 58 (5): 561-567. 
https://doi.org/10.1002/ajim.22431

36. Ghanbari S, Hemmati M. A Study of the 
Relationship between Quality of Work Life 
and Self-Efficacy of Primary School Teachers 
in Hamadan. Quarterly Journal of Leadership 
and Educational Management, Islamic Azad 
University, Garmsar Branch. 2015; 9 (1): 134-
117. https://civilica.com/doc/436581/

37. Alizadeh M, Makoundi B, Heidari A. The 
relationship between the components of self-
efficacy and creativity with the quality of 
work life in the staff of Ahvaz University of 
Medical Sciences. International Conference on 
Humanities and Behavioral Studies, Tehran. 
2014. https://civilica.com/doc/331311/

38. Smaeli M, Alikhani M, gholamaragi M, Hosseini 
F. The Qualityof Life and Self Efficacy of the 
Patients Under Hemodialysis. Iran Journal 
Nursing. 2005;18 (41 , 42): 77-84. http://ijn.
iums.ac.ir/article-1-20-fa.html

39. Jalilian H, Azmoon, Rostamabadi, Kargar 
Shooraki F, Choobineh, AS, The relationship 
between job stress and fatigue based on the 
need-control-support model in hospital nurses, 
Conference paper, 2nd International Conference 
on Ergonomics in Iran, 2016: 181-190.

40. Zoghibi Qanad S, Fateminik I, Alipour S. 
The Role of Sleep Quality, Social Support 
and Fatigue on Daily Life Self-Efficacy in 
People with Spinal Cord Injury. Journal of 
Psychiatric Nursing. 2017; 5 (5): 32-26.  
https://doi.org/10.21859/ijpn-05054

41. Luthans F, Peterson, S, Employee engagement 
and manager self efficacy. Journal of 
management development. 2002; l2 (1): 376-387.  
https://doi.org/10.1108/02621710210426864

42. Ramli AH. Manage of job stress and 

https://doi.org/10.21859/joe-05022
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.05.007
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00059
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178359
https://doi.org/10.1037/t12433-000
https://doi.org/10.2466/pr0.1982.51.2.663
https://doi.org/10.1037/t18854-000
https://doi.org/10.1002/ajim.22431
https://doi.org/10.21859/ijpn-05054
https://doi.org/10.1108/02621710210426864


ناهید رهنما و همکاران

55

measure employee performance in health 
services. Business and Entrepreneurial 
Review. 2019; 18(1): 53-64. https://trijurnal.
lemlit.trisakti.ac.id/ber/article/view/5307 
https://doi.org/10.25105/ber.v18i1.5307

43. Jobin, J, Wrosch C, Scheier MF. Associations 
between dispositional optimism and diurnal 
cortisol in a community sample: When 
stress is perceived as higher than normal. 
Health psychology. 2014; 33(4): 382-391.  
https://doi.org/10.1037/a0032736

44. Izadi A, Barzegar M, Javidi H. Investigating the 
Relationship between Emotional Intelligence and 
Quality of Work Life with Self-efficacy of Staff 
Members of Police Headquarter Commanders. 
Resource Management in Police Journal of the 
Management Deptment, 2017; 2017 (19): 147-

160. http://noo.rs/dpM0v
45. Glanz B, Dégano I, Rintell D, Chitnis T, 

Weiner H, Healy B. Work Productivity in 
Relapsing Multiple Sclerosis: Associations 
with Disability, Depression, Fatigue, Anxiety, 
Cognition, and Health-Related Quality of Life. 
Value in Health. 2012; 15 (8): 1029-1035.  
https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.07.010

46. Jim HS, Hyland KA, Nelson A M, Pinilla-Ibarz 
J, Sweet K, Gielissen M, ... ,Knoop H. Internet-
assisted cognitive behavioral intervention for 
targeted therapy-related fatigue in chronic 
myeloid leukemia: Results from a pilot 
randomized trial. Cancer, 2020,  126 (1): 174-180.  
https://doi.org/10.1002/cncr.32521

https://doi.org/10.25105/ber.v18i1.5307
https://doi.org/10.1037/a0032736
https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.07.010
https://doi.org/10.1002/cncr.32521

