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Abstract 
Introduction: Nursing is known as a profession with high job stress that has detrimental effects on 
health and the incidence of nurses' abilities in the workplace and reduce their quality of working life. 
Therefore, this study aimed to provide a causal model of quality of work life based on job stress and 
emotional intelligence mediated by fatigue in single nurses.
Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical population consisted of 
all single nurses in Ahvaz hospitals in 2020 that 203 people were selected as the sample by available 
sampling method. The research tools were; demographic questionnaire "Quality of Work-Life 
Questionnaire", "Nursing Job Stress Scale", "Emotional Intelligence Questionnaire" and the Fatigue 
Scales. The evaluation of the proposed model was performed using the path analysis method.
Results: The results showed that all direct routes to the Island of Emotional Intelligence (β = 0.039 
and p = 0.05) were significant for quality of work life. Direct paths of job stress (β = -0.225 and 
P<0.01) and characteristics (β = -0.270 and P <0.01) to quality of work life, as well as direct paths 
of job stress (β = 0.413 and P <0.01) and emotional intelligence (β = -0.164 and p = 0.05) were 
statistically significant. Indirect paths of job stress (β = -0.119 and P <0.01) and emotional intelligence 
(β = 0.034 and p = 0.05) are also significant through quality of life. Content validity and reliability 
ratios were calculated by Cronbach's alpha coefficient. SPSS and AMOS version 24 software were 
used for data analysis
Conclusions: Based on the results of this study, the proposed model has a good fit and is an important 
step in recognizing the factors affecting the quality of the work-life of nurses. It is suggested that by 
planning and implementing educational interventions in the field of job stress, emotional intelligence, 
and fatigue, a positive step be taken to increase the quality of the work-life of nurses.
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چکیده
مقدمــه: پرســتاری بــه عنــوان حرفــه ای بــا اســترس شــغلی بــاال شــناخته شــده اســت کــه تأثیــرات زیان بــاری بــر ســالمت و میــزان 
بــروز توانایی هــای پرســتاران در محیــط کار و کاهــش کیفیــت زندگــی کاری آنــان دارد. لــذا، ایــن مطالعــه بــا هــدف ارائــه مــدل علّــی 

کیفیــت زندگــی کاری بــر اســاس اســترس شــغلی و هــوش هیجانــی بــا میانجی گــری خســتگی در پرســتاران مجــرد انجــام گرفــت.
روش کار: روش پژوهــش، توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری را کلیــه پرســتاران مجــرد بیمارســتان های شــهر اهــواز 
در ســال 1399 تشــکیل دادنــد کــه بــه روش نمونــه گیــری در دســترس تعــداد 203 نفــر بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. ابزارهــای 
ــود از؛ پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "پرسشــنامه کیفیــت زندگــی کاری"، "مقیــاس اســترس شــغلی پرســتاری"،  پژوهــش عبــارت ب

"پرسشــنامه هــوش هیجانــی" و "مقیــاس خســتگی". ارزیابــی مــدل پیشــنهادی بــا اســتفاده از روش تحلیــل مســیر انجــام گرفــت.
یافته هــا: نتایــج پژوهــش نشــان داد تمــام مســیرهای مســتقیم بــه جــز مســیر هــوش هیجانــی )β= 0/039 و p=0/05( بــه کیفیــت 
 )P>0/01 و β= -0/270( ــتگی ــغلی )β= -0/252 و P>0/01( و خس ــترس ش ــتقیم اس ــیرهای مس ــدند. مس ــادار ش ــی کاری معن زندگ
ــی )β= -0/164 و  ــه کیفیــت زندگــی کاری، همچنیــن مســیرهای مســتقیم اســترس شــغلی )β=0/413 وP>0/01( و هــوش هیجان ب

p>0/05( بــه خســتگی از لحــاظ آمــاری معنــی دار بــود.
مســیرهای غیرمســتقیم اســترس شــغلی )β= -0/119 و P>0/01( و هــوش هیجانــی )β=0/034 و  p>0/05(  نیــز از طریــق خســتگی 
بــا کیفیــت زندگــی کاری معنــادار شــدند. نســبت روایــی محتــوا و پایایــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ انجــام شــد. بــرای تحلیــل 

داده هــا از نرم افــزار SPSS و AMOS نســخه 24 اســتفاده شــد. 
نتیجــه گیــری: براســاس نتایــج ایــن پژوهــش، الگــوی پیشــنهادی از بــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت و گام مهمــی در جهت شــناخت 
عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران محســوب می شــود. پیشــنهاد می شــود بــا برنامه ریــزی و اجــرای مداخــالت آموزشــی 

در زمینــه اســترس شــغلی، هــوش هیجانــی و خســتگی قدمــی مثبــت در جهــت افزایــش کیفیــت زندگی کاری پرســتاران برداشــته شــود.
کلیدواژه ها: استرس شغلی، هوش هیجانی، کیفیت زندگی کاری، خستگی، پرستاران.

مقدمه 
پرســتاری یکــی از ارکان مهــم سیســتم های خدمــات بهداشــتی- 
ــه  ــد ب ــتاری می توان ــات پرس ــور اســت. خدم ــر کش ــی در ه درمان
طــور مســتقیم بــر پیامــد ســالمت، بیمــاری و شــاخص های مرتبط 
بــا آن مؤثــر باشــد ]1[. پرســتاران در اکثــر سیســتم های ســالمت، 

بیشــترین تعــداد نیــروی کار را بــه خــود اختصــاص می دهنــد و در 
ــژه در بیمارســتان ها دارای نقــش  ــه وی ــه خدمــات ســالمت، ب ارائ
اساســی هســتند ]2[. از جملــه متغیرهایــی کــه در ســال های اخیــر 
ــه در  ــی ک ــیاری از مدیران ــه بس ــورد توج ــت، م ــت اهمی ــه جه ب
صــدد ارتقــای کیفیــت منابــع انســانی خــود هســتند قــرار گرفتــه 
ــاب  ــی بازت ــن توجه ــت. چنی ــی کاری اس ــت زندگ ــت، کیفی اس
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ــرای کیفیــت زندگــی کاری قائــل  اهمیتــی اســت کــه همــگان ب
ــه                                                                                        ــا از جمل هســتند ]3[. از دهــه 1970 در بســیاری از ســازمان ه
ســازمان هــای بهداشــتی درمانی، بــه کیفیــت زندگــی کاری کارکنان 
ــگ  ــی کاری، فرهن ــت زندگ ــت. کیفی ــده اس ــژه ای ش ــه وی توج
ــاس  ــان احس ــه کارکن ــت ک ــت اس ــیوه مدیری ــا ش ــازمانی ی س
ــد ]4[.  ــس می کنن ــزت نف ــئولیت و ع ــی، مس ــت، خودگردان مالکی
کیفیــت زندگــی کاری از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت زیــرا بــا 
ــروی  ــی نی ــازمان، یعن ــداف س ــق اه ــل در تحق ــن عام کلیدی تری
انســانی در ارتبــاط اســت ]5[. کیفیــت زندگــی کاری نوعــی نگرش 
افــراد نســبت بــه شــغل خــود اســت؛ یعنــی اینکــه تــا چــه میــزان 
ــل، توجــه، قدرشناســی، کاردلچســب و فرصت هــای  اعتمــاد متقاب
ــرای  ــران ب ــط مدی ــط توس ــوی در محی ــادی و معن ــب م مناس
ــان فراهــم می شــود ]Brooks & Anderson .]6  کیفیــت  کارکن
ــه  ــد ک ــی می کنن ــد معرف ــار بع ــتاران را در چه ــی کاری پرس زندگ
عبارتنــد از: الــف(. بعــد زندگــی شــخصی، کــه بــه ایجــاد تــوازن 
بیــن کار پرســتاری و زندگــی شــخصی اطــالق می شــود. ب(. بعــد 
چارچــوب کاری: بــه مجموعــه کارهــای پرســتاری و تشــریح آنچــه 
در عمــل، پرســتاران انجــام می دهنــد، اطــالق می شــود. ج(. بعــد 
ــتاران در آن کار  ــه پرس ــرایط کاری ک ــط و ش ــه کاری: محی زمین
ــتم های  ــر روی سیس ــط ب ــه محی ــی ک ــف تأثیرات ــد و کش می کنن
ــرات گســترده  ــی کار: اث ــد جهان ــاران دارد. د(.  بع پرســتاری و بیم
اجتماعــی و نیــز نقــش تغییــرات پــر کارکــرد حرفــه پرســتاری را 

ــد ]7[. ــی می کن بررس
ــد  ــد بای ــت کنن ــا فعالی ــا هنجاره ــق ب ــه مطاب ــرای آنک ــراد ب اف
کمــی اســترس داشــته باشــند. اصــوال برانگیختگــی مالیــم، فــرد 
ــر عهــده  ــان اجــرای کاری کــه ب ــه صــورت هوشــیار در جری را ب
ــی  ــتگاه عصب ــه دس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی دارد. ب ــه م دارد، نگ
بــرای درســت کار کــردن بــه میــزان معینــی تحریــک نیــاز دارد. 
ــترس زا در  ــل اس ــدن عوام ــع ش ــوان جم ــغلی را می ت ــترس ش اس
ــه طــوری کــه بیشــتر  ــا شــغل دانســت ب وضعیت هــای مرتبــط ب
افــراد نســبت بــه اســترس زا بــودن آن توافــق داشــته باشــند ]8[. 
ــاری و  ــناختی- رفت ــی، ش ــش عاطف ــی واکن ــغلی نوع اســترس ش
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 
ــتر  ــرد بیش ــارات از ف ــه انتظ ــد ک ــی رخ می ده ــت و وقت کار دانس
از اختیــارات و توانایــی او باشــد ]9[. حرفــه پرســتاری بــه عنــوان 
ــت.  ــده اس ــناخته ش ــا ش ــت فرس ــترس و طاق ــر اس ــه ای پ حرف
ــود  ــط کار خ ــرایط محی ــات و ش ــر خصوصی ــه خاط ــتاران ب پرس
بــه طــور مکــرر در معــرض اســترس و فشــار کاری هســتند ]10[. 

ــد  ــان دادن ــکاران نش ــی و هم ــن قبای ــری زری ــه ای نصی در مطالع
ــراد  ــی اف ــادی در زندگ ــی زی ــرات منف ــغلی تأثی ــترس ش ــه اس ک
بخصــوص پرســنل اورژانــس می گــذارد بــه طــوری کــه کیفیــت 
ــی  ــش کارای ــث کاه ــش داده و  باع ــا را کاه ــی کاری آن ه زندگ
ــداری و  ــش نگه ــج پژوه ــردد ]11[. نتای ــانی می گ ــروی انس نی
همــکاران حاکــی از آن اســت که پرســتاران دارای اســترس شــغلی 
متوســط رو بــه بــاال و زندگــی کاری متوســط هســتند کــه هــر چــه 
اســترس شــغلی کاهــش یابــد کیفیــت زندگــی کاری متعاقــب آن 

افزایــش می یابــد ]5[.
هــوش هیجانــی مجموعــه ای از مهارت هــای غیرشــناختی اســت 
ــارهای  ــته ها و فش ــا خواس ــی ب ــرد در رویاروی ــی ف ــر توانای ــه ب ک
ــی در آن  ــت هــوش هیجان ــذارد ]12[. اهمی ــر می گ محیطــی تأثی
ــد  ــازه می ده ــتاران اج ــه پرس ــوش ب ــوع از ه ــن ن ــه ای ــت ک اس
تحــت شــرایط ســخت بهتــر فکــر کننــد و از هــدر رفتــن زمــان 
بــه خاطــر احساســاتی ماننــد خشــم و اضطــراب و تــرس جلوگیری 
کــرده و بــه ســادگی خــود را آرام کننــد تــا تصمیمــات بــه جــا و 
خالقانــه ای اتخــاذ کننــد. ایــن مهــارت باعــث می شــود پرســتاران 
از هیجانــات موجــود در محیــط بالیــن آگاه شــوند و قــادر باشــند در 
ــه  ــح ب ــو صحی ــه نح ــی ب ــترس کنون ــلوغ و پر اس ــای ش محیط ه
ارائــه مراقبــت بپردازنــد ]13[. پرســتارانی کــه از هــوش هیجانــی 
باالیــی برخودارنــد، می تواننــد در برابــر هیجانــات و احساسات شــان 
تصمیمــات بهتــر و معطــوف بــه هــدف بگیرنــد. همچنیــن، هــوش 
هیجانــی پاییــن بــر شــادی و ســالمتی پرســتاران تأثیــر می گــذارد 
ــد  ــا تعارضــات، مشــکل می کن ــورد ب ــا را در برخ ــت آن ه و مدیری
]Benson .]14 و همــکاران در پژوهــش خــود بیــان داشــتند کــه 
مهارت هــای هــوش هیجانــی بــه پرســتاران اجــازه می دهــد کــه 
هیجانــات، رفتارهــا و عکــس العمــل هــای خــود را در مواجهــه بــا 
ــه  ــر بشناســند و موجــب اداره خردمندان ــار و مشــکالت او بهت بیم
روابــط بیــن پرســتار و بیمــار می گــردد ]15[. ایــزدی و همــکاران 
در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ارائــه آموزش هــای 
الزم بــه افــراد در زمینــه هــوش هیجانــی می توانــد نقــش مؤثــری 
در کارآمــدی افــراد و موفقیــت ســازمان داشــته باشــد ]16[. ایمانــی 
و همــکاران در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه توجــه 
ــاء  ــود و ارتق ــبب بهب ــتاران س ــی پرس ــوش هیجان ــارت ه ــه مه ب
صالحیــت حرفــه ای پرســتاران و شناســایی نیازهــای بیمــار و ارائــه 
ــه افزایــش مراقبــت  مراقبــت بیمــار محــور و در نهایــت منجــر ب

ــردد ]17[. ــان می گ ــدی مددجوی اثربخــش و رضایتمن
ــر دیگــری اســت کــه کیفیــت زندگــی کاری  ــز متغی خســتگی نی
ــورت  ــه ص ــتگی ب ــد داد. خس ــرار خواه ــر ق ــت تأثی ــراد را تح اف
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ــراد  ــط اف ــه توس ــی ک ــا روان ــی ی ــرژی فیزیک ــی ان ــدان درون فق
ــول  ــای معم ــوده، در فعالیت ه ــل درک ب ــان قاب ــا مراقب ــال ی مبت
ــف می شــود و نشــان داده  ــد، تعری ــه می کن ــز مداخل ــوب نی و مطل
ــر افســردگی، اضطــراب،  ــی نظی ــم روان ــا عالئ شــده اســت کــه ب
ــی و  ــاد فیزیک ــه در ابع ــی چ ــت زندگ ــن کیفی ــترس و همچنی اس
ــه واســطه کاهــش  ــد دارد. خســتگی ب ــی پیون ــاد درون چــه در ابع
ــرای انجــام کارهــای روزمــره و کاهــش وضعیــت  تحمــل فــرد ب
عملکــردی، کیفیــت زندگــی فــرد را کاهــش می دهــد ]14[. 
ــن،  ــدی از ذه ــوان برآین ــه عن ــتگی را ب ــکاران خس Smets و هم

جســم، فعالیــت و انگیــزه در نظــر می گیرنــد و معتقدنــد کــه آثــار 
خســتگی بــر حســب منشــأ آن ممکــن اســت بــه یکــی از اشــکال 
ــزه  ــش انگی ــت و کاه ــش فعالی ــی، کاه ــی، فیزیک ــی، ذهن عموم
ــرد  ــه واســطه کاهــش تحمــل ف ــان شــود ]18[. خســتگی ب نمای
ــردی،  ــت عملک ــره و کاهــش وضعی ــای روزم ــام کاره ــرای انج ب
کیفیــت زندگــی فــرد را کاهــش می دهــد ]19[ امــروزه پرســتاران 
ســطوح باالیــی از خســتگی را تجربــه می کننــد کــه اختــالل قابــل 
توجهــی در عملکــرد پرســتار ایجــاد کرده اســت. خســتگی پرســتار، 
ــر از  ــرای مراقبــت مؤث ــی پرســتاران، ب ــر توانای ــه طــور جــدی ب ب
ــودی و  ــذارد ]20[. در پژوهشــی، محم ــر می گ ــود تأثی ــاران خ بیم
همــکاران نشــان دادنــد کــه بیــن خســتگی و کیفیت زندگــی کاری 
کارکنــان مراکــز بهداشــت، همبســتگی منفــی و معنــاداری وجــود 
دارد ]Mueck  .]21 در مطالعــه مــروری خــود وجــود شــواهدی در 
زمینــه تأثیــر خســتگی بــر عملکــرد پرســتاران و پیامدهــای منفــی 

ــد ]22[. ــر ایمنــی بیمــار را متذکــر گردی آن ب
بــه طــور کلــی کیفیــت زندگــی کاری نــه تنهــا بــا بهداشــت روانی 
ــز رابطــه دارد؛ از  ــزان بهــره وری او نی ــا می ــک شــخص بلکــه ب ی
ایــن رو آشــنا شــدن بــا روش هــای مقابلــه مؤثــر با اســترس شــغلی 
ــی و  ــش اثربخش ــی و افزای ــت روان ــای بهداش ــه ارتق ــد ب می توان
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد. ب ــروی انســانی کمــک کن ــره وری نی به
و نقــش اساســی پرســتاران در ســالمتی بیمــاران و بــا توجــه بــه 
مشــکالت و مســائل مختلــف شــخصی و شــغلی کــه پرســتاران بــا 
آن هــا مواجــه هســتند، لــزوم برنامه ریــزی بــرای رفــع مشــکالت 
فــراروی آن هــا احســاس می شــود. از طرفــی بــا بررســی پیشــینه، 
نقــش متغیــر خســتگی بــه عنــوان متغیــر پیش بیــن بــرای متغیــر 
ــود. در پژوهــش حاضــر، از  ــه کار رفتــه ب کیفیــت زندگــی کاری ب
خســتگی بــه عنــوان متغیــر میانجــی اســتفاده شــد تــا ببینیــم ایــن 
متغیــر بــا اثرگــذاری بر هــوش هیجانــی و اســترس شــغلی، چگونه 
کیفیــت زندگــی کاری در پرســتاران را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
لــذا، بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، جدیــد بــودن پژوهــش محــرز 

ــش،  ــن پژوه ــام ای ــدف از انج ــرد، ه ــوان ک ــوان عن ــده و می ت ش
بررســی نقــش واســطه ای خســتگی در رابطــه بین اســترس شــغلی 
و هــوش هیجانــی بــا کیفیــت زندگــی کاری در پرســتاران مجــرد 

شــهر اهــواز اســت. 

روش کار
پژوهــش حاضــر، توصیفــی - همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری را 
ــال  ــواز در س ــهر اه ــتان های ش ــرد بیمارس ــتاران مج ــه پرس کلی
ــرای  ــمی ]23[ ب ــه قاس ــاس مطالع ــد.  براس ــکیل دادن 1399 تش
ــرای  ــی ب ــل 200 آزمودن ــور حداق ــیر حض ــل مس ــات تحلی تحقیق
اجــرای پژوهش الزم اســت در ایــن پژوهش 230 آزمودنی شــرکت 
کردنــد کــه در نهایــت بــه دلیــل عــدم تمایــل بــه ادامــه همــکاری 
ــه طــور ناقــص، تعــداد 203 پرسشــنامه  ــا تکمیــل پرسشــنامه ب ی
جهــت تحلیــل بــه دســت پژوهشــگر رســید. همچنیــن، براســاس 
تحقیقــات مولــوی ]24[ کــه نشــان داد اگــر تــوان آزمــون بیشــتر 
ــه  ــه مطالع ــی اســت. از آنجایی ک ــه کاف از 0/8 باشــد، حجــم نمون
حاضــر نیــز دارای ایــن شــرایط می باشــد، حجــم نمونــه پژوهــش 
مــورد تأییــد اســت. ســپس آزمودنی هــا بــه پرسشــنامه های 
ــامل  ــش ش ــه پژوه ــای ورود ب ــد. مالک ه ــخ دادن ــش پاس پژوه
ــرای حضــور  ــی ب ــاه، کســب رضایــت کتب ــاالی 6 م ســابقه کار ب
در پژوهــش، دامنــه ســنی بیــن 21-48 ســال بــود و مالک هــای 
ــدم  ــؤاالت و ع ــی س ــه تمام ــدادن ب ــخ ن ــامل پاس ــز ش ــروج نی خ
تمایــل بــه ادامــه همــکاری بــود. ابــزار گــردآوری داده هــا شــامل 

مــوارد زیــر بــود؛
پرسشــنامه مشــخصات جمعیت شــناختی پرســتاران شــامل ؛ ســن، 

جنســیت، ســابقه کار بالینــی و میــزان تحصیــالت بــود.
 Quality of Working( »پرسشــنامه کیفیــت زندگــی کاری«
Life Questionnaire( توســط Walton ]25[ در ســال 1973 

ــت  ــه »کیفی ــارت و 8 مؤلف طراحــي شــده اســت و شــامل 27 عب
ــه و  ــد از؛ »پرداخــت منصفان ــه عبارتن ــی کاری« مي باشــد ک زندگ
کافــی« )fair and adequate payment( )عبــارت هــای 1، 2، 
 safe and hygienic work( »محیــط کار ایمــن و بهداشــتی« ،)3
environment( )عبــارت هــای 4، 5، 6(، »تأمیــن فرصــت رشــد 

 provide opportunities for continuous( »و امنیــت مــداوم
ــی  ــای 7، 8، 9(، »قانون گرائ ــارت ه growth and security( )عب

در ســازمان« )rule of law in the organization( )عبــارت هــای 
 social( »وابســتگی اجتماعــی زندگــی کار« ،) 10، 11، 12، 13
dependence of working life( )عبــارت هــای 14، 15، 16(، 

 )general atmosphere of life( زندگــی«  کلــی  »فضــای 
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)عبــارت هــای 17، 18، 19(، »یکپارچگــی و انســجام اجتماعــی«       
)social integration and cohesion( )عبــارت هــای 20، 21، 
 development of( »و »توســعه قابلیت هــای انســانی )22، 23
human capabilities( )عبــارت هــای 24، 25، 26، 27( می باشــد 

و بــر اســاس طیــف لیکــرت 5 درجــه ای از خیلــی کــم تــا خیلــی 
زیــاد نمــره بنــدی شــده اســت. خیلــی کــم 1 نمــره، کــم 2 نمــره 
ــره دارد.  ــاد 5 نم ــی زی ــره و خیل ــاد 4 نم ــره ، زی ــط 3 نم ، متوس
البتــه نمــره گــذاری در عبــارت17 بــه صــورت معکــوس می باشــد 
)خیلــي کــم نمــره 5، کــم نمــره 4، متوســط نمــره 3، زیــاد نمــره 2، 
خیلــي زیــاد نمــره 1(. حــد پایین و بــاالی نمــره در این پرسشــنامه، 
ــن صــورت  ــه ای ــز ب ــرات نی ــا 135 اســت.  تفســیر نم ــن 27 ت بی
می باشــد؛ نمــره بیــن 27 تــا 48، خیلــی کــم، نمــرات بیــن 49 تــا 
70 ، کــم، نمــره بیــن 71 تــا 92، متوســط، نمــره بیــن 93 تــا 114، 
ــاد. Walton در یــک  ــی زی ــا 135، خیل ــاد و نمــره بیــن 115 ت زی
نمونــه 1800 تــن از دانشــجویان در ایــاالت متحــده آمریــکا روایــی 
محتوایــی بــه روش کَمــی پرسشــنامه »کیفیــت زندگــی کاری« را، 
بــراي »مؤلفه هــای پرداخــت منصفانــه و کافــي« 0/66، »محیــط 
ــت  ــد و امنی ــن فرصــت رش ــتي« 0/71، »تأمی ــن و بهداش کار ایم
ــي در ســازمان«  0/71، »وابســتگي  ــون گرای مــداوم« 0/80، »قان
اجتماعــي زندگــي کاري« 0/70، »فضــاي کلــي زندگــي«  0/75، 
»یکپارچگــي و انســجام اجتماعي در ســازمان کار« 0/69، »توســعه 
قابلیت هــاي انســاني« 0/74 و نمــره کل شــاخص روایــی محتــوا 
بــه روش کَمــی را 0/80گــزارش کــرد. پایایــی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ را، بــراي مؤلفه هــای 
مذکــور بــه ترتیــب »پرداخــت منصفانــه و کافــی« 0/68، »محیــط 
ــت  ــد و امنی ــن فرصــت رش ــتی« 0/81، »تأمی ــن و بهداش کار ایم
ــی در ســازمان« 0/74، »وابســتگی  ــون گرای مــداوم« 0/79،  »قان
ــی« 0/72،  ــی زندگ ــای کل ــی کار« 0/69،  »فض ــی زندگ اجتماع
»یکپارچگــی و انســجام اجتماعی در ســازمان کار« 0/66، »توســعه 
ــت  ــنامه کیفی ــرای کل »پرسش ــانی« 0/74 و ب ــای انس قابلیت ه

زندگــی کاری« 0/80 گــزارش شــد ]25[.
مظلومــی و همــکاران ]26[ در نمونــه ای شــامل 270 تــن از 
پرســتاران بیمارســتان های تحــت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــی کاری« از  ــت زندگ ــنامه کیفی ــالک »پرسش ــی م ــران روای ته
طریــق ضریــب همبســتگی بــا »مقیــاس رضایــت شــغلی«                                                                                              
)Job Satisfaction Scale( را 0/60 تعییــن کردنــد و ضریــب 
ثبــات بــه روش بازآزمایــی در 30 تــن از پرســتاران بیمارســتان های 
فــوق بــه فاصلــه زمانــی 2 هفتــه از 0/92 بــه  0/90 گــزارش شــد. 
 NSS-34( )Nursing Stress( پرســتاری«  تنــش  »مقیــاس 

Scale( در ســال 1981 بــرای اولیــن بــار بــه منظــور اندازه گیــری 

Gray- & ــط ــارت توس ــا 34 عب ــکا ب ــتاران در آمری ــش پرس تن
Toft Anderson طراحــی شــد ]27[. ایــن مقیــاس، تنــش 

بیمــار«                                                  و مــرگ  مؤلفــه شــامل؛ »رنــج  در 7  را  پرســتاران 
)suffering and  death of the patient( )7 عبــارت شــامل 3، 
 insufficient( »عــدم آمادگــی کافــی« ،)4، 6، 8، 12، 13، 21
preparation( )3 عبــارت شــامل 15، 18، 23(، »درگیــری بــا 

پزشــکان« )conflict with doctors( )5 عبــارت شــامل 2، 9، 
 conflict with( »تعــارض بــا دیگــر پرســتاران« ،)10، 14، 19
ــار  ــامل 5، 20، 22، 24، 29(، »فش ــارت ش other nurses( )5 عب

ــامل 1، 25، 27، 28،  ــارت ش کاری« )working pressure( )6 عب
 uncertainty about( »و »عــدم اطمینــان دربــاره درمــان )30، 34
treatment( )5 عبــارت شــامل 17، 26، 31، 32، 33( اســت. ایــن 

ابــزار بــر اســاس مقیــاس لیکــرت بــه صــورت تنــش زا نیســت )1 
نمــره(، بــه نــدرت تنــش زا اســت )2 نمــره(، گاهــی تنــش زا اســت 
ــود.  ــنجیده می ش ــره( س ــش زا اســت )4 نم ــره(، همیشــه تن )3 نم
مجمــوع نمــره هــا بیــن 34- 136 و نحــوه درجه بنــدی بــه ایــن 
ترتیــب اســت: نمــره کمتــر یــا برابــر 68: تنــش کــم و نمــره 103-
69: تنــش متوســط و نمــره بیشــتر یــا مســاوی 104: تنــش زیــاد. 
نمــره خــرده مقیاس هــا نیــز بــه ایــن صــورت محاســبه می شــود 
کــه جمــع نمــره هــر یــک از خــرده مقیاس هــا تقســیم بــر تعــداد 

ــود.  ــا می ش ــارت  ه عب
Gray-Toft & Anderson ]27[ در مطالعــه ای بــا 2280 پرســتار 

در کانــادا روایــی مــالک را از طریــق همبســتگی  »مقیــاس تنــش 
 NIOSH( »،ــی ــغلی عموم ــش ش ــنامه تن ــا »پرسش ــتاری« ب پرس
NIOSH General Job Stress Questionnaire( 0/80 گــزارش 

دادنــد. نســخه فارســی ایــن ابــزار اولیــن بــار طــی مطالعــه رضایــی 
ــاغل  ــتار ش ــر روی 373 پرس ــال 1385 ب ــکاران ]28[ در س و هم
در بخش هــای مختلــف مرکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. روایــی محتوایی 
ابــزار فــوق توســط 16 تــن از اســتادان صاحــب نظــر در دانشــکده 
ــس از  ــران پ ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــی، دانش ــتاری و مامای پرس
اصالحــات الزم مــورد تأییــد قــرار گرفــت. همچنیــن، پایایــی بــه 
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــا 
ــار« 0/746؛  ــرگ بیم ــج و م ــرای مؤلفه های«رن ــوق ب ــه ف نمون
»تعــارض بــا پزشــک« 0/752؛ »نداشــتن آمادگی کافــی« 0/767؛ 
»فقــدان منابــع حمایتــی کافــی« 0/763؛ »فشــار کاری« 0/746؛ 
ــا دیگــر پرســتاران« 0/749، »عــدم اطمینــان مــورد  »درگیــری ب
ــش پرســتاری«   ــاس تن ــره کل »مقی ــرای نم ــان« 0/745 و ب درم
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0/854 بــه دســت آمــد. ضریــب ثبــات را بــا روش آزمــون مجــدد 
ــاغل در  ــتاران ش ــن از پرس ــر روی 20 ت ــه ب ــه دو هفت ــه فاصل ب
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــی درمان ــز آموزش ــف مرک ــای مختل بخش ه

پزشــکی ایــران اســتفاده کردنــد کــه عــدد 0/74 بدســت آمــد. 
 Emotional Intelligence( هیجانــی«  هــوش  »پرسشــنامه 
 Bradbury پرسشــنامه هــوش هیجانــی توســط )Questionnaire

and Graves  ســاخته  و  در  ایران در ســال 1385 توســط گنجی 

ترجمــه شــد ]29[. ایــن پرسشــنامه دارای 28 ســؤال اســت و بــه 4 
 )Emotional self- Awareness(  »مؤلفــه »خودآگاهــی هیجانــی
)ســؤاالت 6-1(، »مدیریت خود« )Manage yourself(  )ســؤاالت 
15-7(، »آگاهــی اجتماعــی«  )Social   Awareness( )ســؤاالت 
)RelationsManagement( روابــط«  »مدیریــت  و   )16-20
)ســؤاالت 28-21(، تقســیم می شــود هــر مؤلفــه شــامل 7 ســؤال 
اســت. تمــام ســؤال ها دارای 6 گزینــه اســت. شــیوه نمــره گــذاری 
آزمــون بــا اســتفاده از مقیــاس 6 درجــه ای لیکــرت از 1= هرگــز، 
ــا همیشــه و 6 =  ــدرت، 3= گاهــی، 4 = معمــوال، 5= تقریب 2= بن
همیشــه تنظیــم شــده اســت. شــیوه نمره گــذاری آزمــون بــه روش 
ــر  ــی در ه ــای آزمودن ــع نمره ه ــرت )1-2-3-4-5-6( و جم لیک
ــد.  ــکیل می ده ــون را تش ــره کل آزم ــز نم ــؤال ها نی ــک از س ی
ــن،  ــی پایی ــن 78-28 نشــان دهنده هــوش هیجان ــای بی ــره ه نم
128-78 هــوش هیجانــی متوســط و 168-128 نشــان دهنده 
ــه  ــرای چهــار مؤلف ــی ب ــب پایای ــی باالســت. ضرای هــوش هیجان
تشــکیل دهنــده هــوش هیجانــی و جمــع کل نمــره هــا مربــوط 
بــه 36 دانشــجو بــرای خودآگاهــی )0/73(، خودمدیریتــی )0/87(، 
ــره کل  ــت رابطــه )0/76( و نم ــی )0/78( و مدیری ــی اجتماع آگاه
ــرار  ــول ق ــورد قب ــده و م ــزارش ش ــی )0/90( گ ــوش هیجان ه
گرفتــه اســت. ایــن پرسشــنامه توســط گنجــی و همــکاران 
ــاس  ــن مقی ــی ای ــخه فارس ــی نس ــی و پایای ــده و روای ــه ش ترجم
ــن  ــرای تعیی ــد. ب ــد گردی ــی و تأیی ــجویان ارزیاب ــه دانش در جامع
ــی  ــوش هیجان ــنامه ه ــنامه از پرسش ــن پرسش ــی ای ــی مالک روای
 Emotional Intelligence Questionnaire Bar-on  بــار- ان
اســتفاده شــد کــه ضریــب همبســتگی در ســطح 0/99 معنــی دار 
بــود. همچنیــن، ضرایــب پایایــی ایــن ابــزار بــا اســتفاده از آلفــای 

ــه دســت آمــد ]30[. ــاخ 0/88 ب کرونب
  Chalder توســط )FS-14( )Fatigue Scale( »مقیاس خســتگی«
و همــکاران ]31[ در ســال 1993 بــرای ســنجش عالئــم جســمی 
و ذهنــی خســتگی کــه تصــور می شــود عالمــت شــاخص بــرای 
ــاس  ــد. »مقی ــاخته ش ــند، س ــن می باش ــتگی مزم ــانگان خس نش
خســتگی چالــدر« شــامل 14 عبــارت اســت کــه در بعد »خســتگی 

بعــد  و  تــا 8(  )8 عبــارت، 1   )Physical fatigue( جســمی« 
»خســتگی ذهنــی« )mental fatigue( )6 عبــارت، 9 تــا 
ــر اســاس  14( مشــخص شــده اســت . ماده هــای ایــن مقیــاس ب
ــاد(  ــا 3: زی ــچ ت ــر: هی ــرت )از صف ــه ای لیک ــاس 4 درج ــک مقی ی
ــه  ــر کمین ــره صف ــنامه نم ــن پرسش ــود. در ای ــذاری می ش نمره گ
ــان دهنده  ــر نش ــره 22 و باالت ــد. نم ــینه  42 می باش ــره بیش و نم
خســتگی باالســت Chalder .و همــکاران در مطالعــه ای کــه 
ــار  ــی اعتب ــرای ارزیاب ــد ب ــدن انجــام دادن ــن در لن ــر روی 274 ت ب
صــوری »مقیــاس خســتگی چالــدر« ، یک گــروه از بیمــاران دارای 
عالئــم خســتگی )110تــن( بــا یــک گــروه افــراد ســالم )164تــن( 
مقایســه شــدند نتایــج بیانگــر ارزشــمند بــودن ایــن مقیــاس بــرای 
اندازه گیــری خســتگی بــود. همچنیــن Chalder  و همــکاران 
ــد  ــزارش کردن ــاس را 0/89 گ ــی کل مقی ــانی درون ــب همس ضری
]31[. در ایــران »مقیــاس خســتگی چالــدر« توســط نصــری ]32[ 
ــون را  ــن آزم ــد. ای ــی گردی ــی آن بررس ــی و پایای ــه و روای ترجم
ــتان های  ــاغل در  بیمارس ــتاران زن ش ــن از پرس ــر روی 1263 ت ب
ــواز و  ــکی اه ــوم پزش ــگاه های عل ــه دانش ــر مجموع ــی زی آموزش
ــتار  ــواز و 1088 پرس ــتان های اه ــتار از بیمارس ــران )175پرس ته
ــی  ــور بررس ــه منظ ــد، وی ب ــرا نمودن ــران( اج ــتان های ته بیمارس
ــا  ــدر« را ب ــتگی چال ــاس خس ــان، »مقی ــی همزم ــی مالک روای
 Krupp Fatigue Intensity( »مقیــاس شــدت خســتگی کــروپ«
Scale(، بررســی و روایــی مالکــی همزمــان را 0/69 بدســت آورد. 

ــای  ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب پایای
کرونبــاخ در یــک نمونــه 34 تــن از پرســتاران زن شــاغل در 

ــد. ــزارش ش ــران 0/89 گ ــی ته ــتان های آموزش بیمارس
روایــی  بــه روش  پرسشــنامه ها  روایــی  در مطالعــه حاضــر، 
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
ــای  ــاخ روی آزمودنی ه ــای کرونب ــب آلف ــبه ضری ــپس محاس س
مطالعــه حاضــر )203 تــن از پرســتاران متأهــل شــاغل در 
بیمارســتان های شــهر اهــواز( بررســی و بــرای »مقیــاس اســترس 
شــغلی پرســتاری«، »پرسشــنامه هــوش هیجانــی«، »پرسشــنامه 
کیفیــت زندگــی کاری« و »مقیــاس خســتگی« بــا ضریــب آلفــای 
ــد  ــه دســت آم ــه ترتیــب 0/83، 0/83، 0/87 و 0/86 ب ــاخ ب کرونب

کــه مــورد تأییــد اســت.
پــس از اخــذ کــد اخــالق از کمیتــه اخــالق دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد اهــواز و کســب مجــوز از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم 
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ــتان ها،  ــور در بیمارس ــرای حض ــواز  ب ــاپور اه ــدی ش ــکی جن پزش
طــی 2 مــاه اردیبهشــت و خــرداد 1399 بــا مراجعــه بــه بخش های 
مختلــف بیمارســتان های شــهر اهــواز از پرســتاران خواســته شــد 
تــا در ایــن پژوهــش شــرکت نماینــد. بــه دلیــل اپیدمــی کرونــا و 
فعالیــت اکثــر پرســتاران در بخش هــای بســتری بیمــاران کرونایی، 
ــی،  ــه شــیفت های طوالن ــا مشــکالتی از جمل ــرای پژوهــش ب اج
ــداد  ــش تع ــتار و افزای ــود پرس ــان، کمب ــاالی کادر درم ــارکاری ب ب
مراجعــه بیمــاران بــه بیمارســتان ها روبــرو شــد. پژوهشــگر نیــز بــا 
مشــکالتی ماننــد عــدم همــکاری تعــدادی از پرســتاران بــه دلیــل 
ــات  ــنامه ها، مراجع ــل پرسش ــت تکمی ــی جه ــت کاف ــود وق کمب
همه گیــری  زمــان  در  بیمارســتان ها  بــه  پژوهشــگر  مکــرر 
ــه  ــا مواج ــدت در بخش ه ــی م ــور طوالن ــا و حض ــروس کرون وی
ــود: 1.  ــه ایــن شــرح ب ــز ب شــد. مالحظــات اخالقــی پژوهــش نی
کلیــه شــرکت کننــدگان بــه صــورت شــفاهی اطالعاتــی در مــورد 
پژوهــش دریافــت کــرده و در صــورت تمایــل مشــارکت کردنــد. 2. 
ــات  ــی اطالع ــه تمام ــد ک ــا داده ش ــه آزمودنی ه ــان ب ــن اطمین ای

آن هــا محرمانــه خواهــد مانــد. 
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 ــل مســیر ب ــوع تحلی ــی از ن مدل یاب
ــزار AMOS و SPSS نســخه  ــرم اف ــا اســتفاده از ن جمــع آوری ب
ــن پژوهــش  ــی داری ای ــل شــدند. ســطح معن ــه و تحلی 24 تجزی

ــود. P>0/01 ب

یافته ها
پاســخ گویان حداقــل 21 و حداکثــر 48 ســال داشــتند و میانگیــن و 
انحــراف معیــار ســن آن هــا 7/11± 33/25 بــود. از نظــر جنســیت، 
ــرد  ــتاران م ــد را پرس ــتاران زن و 42/47 درص ــد پرس 57/53 درص
ــد  ــز 85/31 درص ــالت نی ــزان تحصی ــر می ــد. از نظ ــکیل دادن تش
ــی  ــدرک کارشناس ــد دارای م ــی و 14/68 درص ــدرک کارشناس م
ارشــد بودنــد. در جــداول 1 و 2 میانگیــن، انحــراف معیــار و ضریــب 

همبســتگی پیرســون آورده شــده اســت.

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

شاخص هاي آماري
تعدادانحراف معیارمیانگینمتغیر

80/9830/01کیفیت زندگي کاری

203
64/5228/17استرس شغلی
103/8138/49هوش هیجانی

5/022/36خستگی

 آمــاره هــای توصیفــی شــامل میانگیــن، انحــراف معیــار و تعــداد 
متغیرهــای پژوهــش در )جــدول 1( آمــده اســت. در ادامــه ماتریــس 

همبســتگی متغیرهــای پژوهــش در )جــدول 2( آمــده اســت.

 جدول 2. ماتریس ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای مورد مطالعه

1234متغیرهای پژوهش

11-کیفیت زندگي کاری
2r=-0/4021-استرس شغلی
3r=0 /253r=-0/4671-هوش هیجانی

4r=-0/407r=0/489r=-0/356 1-خستگی

p<0/01

بــر اســاس )جــدول2(، نتایــج ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان 
داد کــه بیــن متغیرهــای اســترس شــغلی و خســتگی بــا کیفیــت 
زندگــي کاری در ســطح p<0/01 رابطــه منفــی و معنــی دار و بیــن 
ــا کیفیــت زندگــي کاری در ســطح  متغیرهــای هــوش هیجانــی ب
ــی  ــرای ارزیاب ــود دارد. ب ــی دار وج ــت و معن ــه مثب p<0/01 رابط

مــدل پیشــنهادی ایــن پژوهــش از روش تحلیــل مســیر با اســتفاده 
از نــرم افــزار SPSS و AMOS ویراســت 24 اســتفاده شــده اســت. 
مــدل پیشــنهادی اولیــه ای جهــت تبییــن کیفیــت زندگــي کاری بر 
اســاس اســترس شــغلی، هــوش هیجانــی و خســتگی بــه دســت 

آمــده اســت کــه در )نمــودار 1( آن را مشــاهده می کنیــد.
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نمودار1. مدل اولیه در حالت استاندارد

جدول3: شاخص های برازندگی مدل اولیه و نهایی

مدل نهاییمدل اولیهشاخص های نیکویی برازش

0/000/304
df01

)χ 2/df) -0/304
TLI-1/027
IFI1/001/004
RFI-0/998
CFI1/001/00

RMSEA0/3580/0001

بــا توجــه بــه داده هــای )جــدول 3( شــاخص جــذر بــرآورد واریانس 
ــدل  ــه م ــد ک ــب )RMSEA=0/358( نشــان می ده خطــای تقری
اولیــه نیــاز بــه اصــالح دارد. جهــت اصــالح مــدل، رابطــه 
غیرمعنــادار هــوش هیجانــی بــه کیفیــت زندگــی کاری حذف شــد. 

مــدل نهایــی در )نمــودار 2( آمــده اســت. در مــدل نهایــی شــاخص 
جــذر بــرآورد واریانــس خطــای تقریــب )RMSEA=0/0001( بــود 
ــدل اصــالح  ــدل می باشــد. م ــرازش خــوب م ــه نشــان دهنده ب ک

شــده در زیــر آورده شــده اســت.

نمودار 2: مدل نهایی در حالت استاندارد
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جدول 4: ضرایب مسیر اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل اولیه و نهایی

مسیر
مدل نهاییمدل اولیه

ضرایب مسیر استاندارد نوع مسیر
)β(برآورد استاندارد نوع مسیرمعناداری

)β(معناداری

0/2670/0001-مستقیم0/2520/0001-مستقیماسترس شغلی به کیفیت زندگي کاری

--مستقیم0/0390/581مستقیمهوش هیجانی به کیفیت زندگي کاری

0/4130/0001مستقیم0/4130/0001مستقیماسترس شغلی به خستگی

0/1640/016-مستقیم0/1640/016-مستقیمهوش هیجانی به خستگی

0/2760/0001-مستقیم0/2700/0001-مستقیمخستگی به کیفیت زندگي کاری

 )β= -0/267( نشــان داد در یافتــه اول )یافته هــای )جــدول4
کــه در ســطح p<0/01  از لحــاظ آمــاری معنــی دار بــود و 
ــطح  ــه در س ــه دوم )β= 0/039( ک ــد. یافت ــد ش ــه تأیی ــن یافت ای
ــد  ــه تأیی ــن یافت ــود و ای ــی دار نب ــاری معن ــاظ آم p<0/05  از لح
نشــد. در یافتــه ســوم )β=0/413( کــه در ســطح p<0/01  از لحاظ 
آمــاری معنــی دار بــود و ایــن یافتــه تأییــد شــد. در یافتــه چهــارم            

)β= -0/164( کــه در ســطح p<0/05 از لحــاظ آمــاری معنــی دار 
بــود و ایــن یافتــه تأییــد شــد. در یافتــه پنجــم )β= -0/276( کــه 
در ســطح p<0/01  از لحــاظ آمــاری معنــی دار بــود و ایــن یافتــه 
تأییــد شــد. بــرای تعییــن معنــی داری روابــط واســطه ای، از روش 
بــوت اســتراپ اســتفاده شــده اســت. کــه نتایــج را در )جــدول 5(

ــد. ــه می نمایی مالحظ

 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

0/1220/001-0/1190/002-کیفیت زندگي کاریخستگیاسترس شغلی

0/0340/0500/0350/050کیفیت زندگي کاریخستگیهوش هیجانی

مســیر  معنــی داری  از  حاکــی   5 جــدول  اطمینــان  ســطوح 
غیرمســتقیم اســترس شــغلی بــه کیفیــت زندگــي کاری بــا نقــش 
واســطه ای خســتگی می باشــد )β= -0/122( کــه در ســطح 
ــش  ــه 6 پژوه ــود و یافت ــی دار ب ــاری معن ــاظ آم p<0/01  از لح
ــه  ــی ب ــن، مســیر غیرمســتقیم هــوش هیجان ــد شــد. همچنی تأیی
ــی دار  ــتگی معن ــطه ای خس ــش واس ــا نق ــي کاری ب ــت زندگ کیفی
نبــود )β=0/035( کــه در ســطح p<0/05 از لحــاظ آمــاری 

ــد. ــد ش ــش تأیی ــه 7 پژوه ــود و یافت ــی دار ب معن

بحث
ــت  ــی کیفی ــدل علّ ــه م ــر ارائ ــش حاض ــام پژوه ــدف از انج ه
ــا  زندگــی کاری بــر اســاس اســترس شــغلی و هــوش هیجانــی ب
میانجی گــری خســتگی در پرســتاران مجــرد بیمارســتان های 
شــهر اهــواز بــود. بــه طورکلــی نتایــج نشــان داد تمــام مســیرهای 
مســتقیم و غیرمســتقیم بــه جــز مســیر مســتقیم هــوش هیجانــی 

ــد.  ــادار بودن ــت زندگــی کاری معن ــه کیفی ب

ــا  ــغلی ب ــن اســترس ش ــه بی ــه حاضــر نشــان داد ک ــج مطالع نتای
کیفیــت زندگــی کاری رابطــه معنــادار وجــود دارد. ایــن یافتــه بــا 
ــکاران ]33[ Ramli ]34[ و  ــای Lambert و هم ــج پژوهش ه نتای
ــش اســترس  ــد افزای ــه نشــان دادن نگهــداری و همــکاران ]5[، ک
شــغلی باعــث کاهــش کیفیــت زندگــی کاری می شــود، و رابطــه 
منفــی و معنــادار دارنــد، همســو و هماهنــگ اســت. در تبییــن ایــن 
یافتــه می تــوان اظهــار داشــت کــه بــا حــذف یــا کاهــش اســترس 
شــغلی و عواملــی ماننــد تقاضــا، حمایــت مســئوالن و همــکاران، 
ــی کاری  ــری از زندگ ــات بهت ــات، موجب ــش و ارتباط ــرل نق کنت
پرســتاران را فراهــم آورد. در واقــع اگــر کار در شــرایط روانشــناختی 
ســالم و بــا کشــش ها و همــکاری متقابــل انجــام گیــرد، بــه بــاال 
رفتــن کیفیــت زندگــی کاری و پیشــرفت و ایجــاد احســاس مثبــت 
ــن  ــود. ای ــغلی منجــر می ش ــت ش ــه رضای ــط آن ب ــه کار و محی ب
ــردی و  ــداف ف ــق اه ــا و تحق ــن نیازه ــر تأمی ــالوه ب ــاس ع احس
ســازمانی ســبب ســالمتی جســمی و روانــی، وفــاداری و باالخــره 

ــردد ]33[. ــازمان می گ ــی س ــی و کارای ــش اثربخش افزای
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نتیجــه دیگــر مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه بیــن هــوش هیجانــی 
بــا کیفیــت زندگــی کاری رابطــه معنــادار وجــود نــدارد و ایــن یافته 
تأییــد نشــد. ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش Benson و همــکاران 
ــه  ــکاران ]17[ ک ــی و هم ــکاران ]16[ و ایمان ــزدی و هم ]15[، ای
نشــان دادنــد هــوش هیجانــی باالتــر در کارکنــان باعــث بهبــود 
ــوش  ــن ه ــن، بی ــان می شــود و همچنی ــی کاری آن ــت زندگ کیفی
هیجانــی و کیفیــت زندگــی کاری رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود 
دارد، ناهمســو و ناهماهنــگ می باشــد. در پژوهش هــای ذکــر 
شــده، رابطــه هــوش هیجانــی و کیفیــت زندگــی کاری بــا آزمــون  
ــه  ــن رابط ــده اند و ای ــام ش ــیون انج ــتگی و رگرس ــب همبس ضری
معنــادار شــده اســت؛ در حالــی کــه، در تحقیــق حاضــر، فرضیه هــا 
بــا تحلیــل مســیر بررســی شــده اند؛ در اینجــا نیــز رابطــه هــوش 
ــادار  ــون معن ــون پیرس ــی کاری در آزم ــت زندگ ــی و کیفی هیجان
ــام  ــی، تم ــر میانج ــود متغی ــل وج ــه دلی ــدل ب ــی در م ــدند، ول ش
ســهم و اثــر متغیــر  هــوش هیجانــی روی کیفیــت زندگــی کاری 
از طریــق متغیــر میانجــی و یــا همــان رابطــه غیرمســتقیم تبییــن 
شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، در ایــن مــدل نیــز متغیــر هــوش 
هیجانــی روی کیفیــت زندگــی کاری تأثیــر دارد  امــا بــه صــورت 
ــات  ــا تحقیق ــه ب ــن یافت ــت ای ــوان گف ــذا، می ت ــتقیم. ل غیرمس
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوده اس ــگ ب ــی هماهن ــه نوع ــین ب پیش
هــوش هیجانــی بــر روی کیفیــت زندگــی کاری البتــه بــه صــورت 
ــوش  ــود ه ــه وج ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــذار اس ــتقیم اثرگ غیرمس
هیجانــی در پرســتاران، تأثیــر مهمــی روی کاهــش خســتگی آن ها 
می گــذارد و ایــن عامــل نیــز روی کیفیــت زندگــی کاری اثرگــذار 
ــوان اظهــار داشــت کــه  ــه می ت ــن یافت ــود. در تبییــن ای خواهــد ب
ــد،  ــت دارن ــی، رابطــه مثب ــی کاری و هــوش هیجان ــت زندگ کیفی
یعنــی بــا افزایــش هــوش هیجانــی، ســطح کیفیــت زندگــی کاری 
ــی  ــی باالی ــوش هیجان ــه از ه ــتارانی ک ــد. پرس ــاال می آی ــراد ب اف
برخودارنــد، می تواننــد در برابــر هیجانــات و احساسات شــان، 
تصمیمــات بهتــر و معطــوف بــه هــدف بگیرنــد ]17[. ایــن نــوع از 
هــوش بــه پرســتاران اجــازه می دهــد تحــت شــرایط ســخت بهتــر 
ــه خاطــر احساســاتی ماننــد  فکــر کننــد و از هــدر رفتــن زمــان ب
خشــم و اضطــراب و تــرس جلوگیــری کــرده و بــه ســادگی خــود 
ــد.  ــه ای اتخــاذ کنن ــا و خالقان ــه ج ــات ب ــا تصمیم ــد ت را آرام کنن
ــات موجــود در  ــن مهــارت باعــث می شــود پرســتاران از هیجان ای
محیــط بالیــن آگاه شــوند و قــادر باشــند در محیط هــای شــلوغ و 
پــر اســترس کنونــی بــه نحــو صحیــح بــه ارائــه مراقبــت بپردازنــد 

.]13[
همچنیــن، نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه بیــن اســترس 

ــود دارد و  ــاداری وج ــت و معن ــه مثب ــتگی رابط ــا خس ــغلی ب ش
ــت اســترس  ــه  مدیری ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــد ش ــه تأیی ــن یافت ای
ــا  ــه ب ــن یافت ــود. ای ــاران می ش ــتگی در بیم ــش خس ــث کاه باع
ــکاران  ــورد و هم ــای Mohamed ]35[ و کوهن ــج پژوهش ه نتای
ــد بیــن اســترس شــغلی و خســتگی رابطــه  ]36[ کــه نشــان دادن
ــد.  ــگ می باش ــو و هماهن ــود دارد، همس ــاداری وج ــت و معن مثب
در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت پرســتاران بــه طــور 
ــد. کار شــبانه،                                                                                                   ــت دارن ــاران فعالی ــت از بیم ــر مراقب گســترده در ام
شــیفت هــای طوالنــی و غیرقابــل پیش بینــی بــودن نــوع 
ــد.  ــش می ده ــا را افزای ــتگی در آن ه ــال خس ــان، احتم فعالیت ش
ــت  ــمی و ظرفی ــرد جس ــش عملک ــب کاه ــت، موج ــن وضعی ای
فیزیکــی پرســتاران و افزایــش احتمــال خطاهــای کاری می شــود 
ــا آن  ــی ب ــای رویاروی ــترس و راهکاره ــع اس ــناخت مناب ]36[. ش
می توانــد بــه کاهــش خســتگی و افزایــش عملکــرد شــغلی 
کارکنــان کمــک نمایــد و بــا حــذف عوامــل منجــر بــه خســتگی، 
راهکارهایــی بــرای مدیریــت خســتگی در نظــر گرفتــه و بــر اجرای 
آن نظــارت شــود تــا از اثــرات منفــی حاصل از آن پیشــگیری شــود 

.]35[
نتیجــه دیگــر تحقیــق وجــود رابطــه منفــی و معنــادار بیــن هــوش 
هیجانــی بــا خســتگی را تأییــد شــد. بــه ایــن معنــا کــه بــا افزایش 
هــوش هیجانــی پرســتاران مي تــوان انتظــار داشــت کــه خســتگی 
آن هــا کاهــش  یابــد. بــا جســت  و   جــوی پیشــینه، مطالعــات کمــی 
ــرار  ــگر ق ــترس پژوهش ــه در دس ــن یافت ــا ای ــه ب ــت مقایس جه
ــن ]37[  ــور خیرالدی ــا نتیجــه پژوهــش باباپ ــه ب ــن یافت ــت. ای گرف
کــه نشــان داد هــوش هیجانــی بــاال بــا احســاس خســتگی پاییــن 
ــد،  ــادار دارن ــی و معن ــه منف ــر رابط ــن دو متغی ــت و ای ــراه اس هم
ــوان  ــه مي ت ــن یافت ــن ای ــد در تبیی ــگ می باش ــو و هماهن همس
این گونــه بیــان نمــود کــه افــرادی کــه هــوش هیجانــی باالیــی 
دارنــد معمــوال در مقابــل “تنیدگــی” ســازش یافتــه عمــل 
می کننــد. ممکــن اســت در مــواردی بــه جهــت عوامــل مختلــف، 
ــع آن  ــه تب ــد کــه ب ــدا کن ــط شــغلی اش تنیدگــی پی ــرد در محی ف
ــی  ــن نقصــان کارای ــد و ای ــی و اثربخشــی او کاهــش می یاب کارآی
ــرد موجــب  ــز، خســتگی، فرســودگی و دلزدگــی بیشــتر را در ف نی
می شــود. از ایــن رو هــوش هیجانــی بــاال کــه در برگیرنــده 
ادراک ســازش یافتــه و مدیریــت هیجان هاســت، بــه افــراد کمــک 
می کنــد کــه بــه طــور متفاوت تــری نشــانه های خســتگی را 
درک و اداره نماینــد ]37[. بنابرایــن، بــه درســتی رابطــه بیــن هوش 

ــا خســتگی در پرســتاران تأییــد شــده اســت. هیجانــی ب
براســاس نتایــج مطالعــه حاضــر، بیــن خســتگی بــا کیفیــت زندگی 
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کاری رابطــه منفــی و معنــادار وجــود دارد و ایــن یافتــه تأییــد شــد. 
بــه ایــن معنــا کــه بــا افزایــش خســتگی در پرســتاران، مي تــوان 
ــد.  ــا کاهــش  یاب ــی کاری آن ه ــت زندگ ــه کیفی انتظــار داشــت ک
ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهش هــای محمــودی و همــکاران 
]21[، Mor و همــکاران ]20[ و  Mueck ]22[  کــه نشــان دادنــد 
خســتگی و کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران رابطه منفــی و معنادار 
دارد، هماهنــگ و همســو اســت. در تبییــن یافتــه موجــود مي تــوان 
ــد  ــاالی خســتگی موجــب کاهــش تعه ــار داشــت، ســطح ب اظه
ــب تضعیــف  در پرســتاران خواهــد شــد کــه ممکــن اســت در قال
کیفیــت زندگــی کاری بــروز کنــد. از آنجایــی کــه کارکنــان 
ــازمان  ــوند، س ــوب می ش ــازمان محس ــر س ــرمایه ه ــن س مهم تری
ــتگی  ــد. خس ــته باش ــا داش ــه ای از آن ه ــه جانب ــت هم ــد حمای بای
یعنــی انســان مجبــور باشــد بــا احساســات ناخوشــایند منتــج از آن 
همچــون عصبانیــت، پریشــانی، بدبینــی، ایرادگیــری، بدخلقــی، بــه 
ســادگی گریــه کــردن و ســایر متغیرهــا ســازگار گــردد. طبیعتــاً این 
ــد  ــال خواه ــه دنب ــه، افســردگی و اضطــراب و اســترس را ب تجرب
ــرار  ــر ق ــز تحــت تأثی ــراد را نی داشــت و کیفیــت زندگــی کاری اف

ــد داد ]20[. خواه
دیگــر یافتــه پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه خســتگی در رابطــه 
بیــن اســترس شــغلی بــا کیفیــت زندگــی کاری نقــش واســطه ای 
ــینه،  ــت و جوی پیش ــا جس ــد. ب ــد ش ــز تأیی ــه نی ــن یافت دارد و ای
مطالعــه ای جهــت مقایســه بــا ایــن یافتــه در دســترس پژوهشــگر  
قــرار نگرفــت. در فرضیــه اول نشــان داده شــد کــه بیــن اســترس 
ــت  ــود داش ــادار وج ــه معن ــی کاری رابط ــت زندگ ــغلی و کیفی ش
ــترس  ــه اس ــد ک ــه غیرمســتقیم نشــان داده ش ــن، در یافت همچنی
شــغلی از طریــق خســتگی بــا کیفیــت زندگــی کاری رابطــه دارد. 
ــاالی  ــت، پرســتاران ســطح ب ــوان گف ــه مي ت ــن یافت ــن ای در تبیی
اســترس و تنیدگــی را تجربــه می کننــد کــه ســبب کاهــش 
کارایــی، خســتگی و کاهــش ســطح کیفیــت زندگــی کاری آن هــا 
ــد  ــکالت در بع ــود مش ــر وج ــالوه ب ــن، ع ــت. همچنی ــده اس ش
ــراب  ــترس و اضط ــاالی اس ــطح ب ــود س ــتاران، وج ــمی پرس جس
ــی  ــالمت عموم ــکالت در س ــروز مش ــبب ب ــا س ــن بخش ه در ای
پرســتاران در جنبه هــای روانــی و اجتماعــی نیــز شــده اســت ]38[. 
هنــگام رویارویــی بــا عوامــل اســترس زا داشــتن احســاس کنتــرل 
بــه شــرایط، عاملــی مهــم در ســازگاری بــا موقعیت هــای گوناگــون 
اســت. انتظــارات ویــژه فــرد در مــورد توانایی هایــش بــرای انجــام 
عمــل خــاص بــر کوشــش فــرد در انجــام یــک عمــل و پایــداری 
ــب  ــر دارد و موج ــای مناســب تأثی ــاد انگیزه ه ــام آن و ایج در انج
کاهــش خســتگی در فــرد می شــود کــه ایــن امــر موجــب بهبــود 

کیفیــت زندگــی کاری در وی خواهــد شــد ]3[. بنابرایــن، می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه خســتگی بــه درســتی توانســته اســت در رابطــه 
بیــن اســترس شــغلی بــا کیفیــت زندگــی کاری نقــش واســطه ای 

را ایفــا نمایــد.
دیگــر نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل یافته هــا بیــان  کننــده آن 
اســت کــه خســتگی در رابطــه بیــن هــوش هیجانــی بــا کیفیــت 
زندگــی کاری نقــش واســطه ای دارد و ایــن یافتــه تأییــد شــد. در 
ــه در دســترس  ــن یافت ــا ای پیشــینه، مطالعــه ای جهــت مقایســه ب
ــت،  ــوان گف ــه مي ت ــن یافت ــن ای ــت. در تبیی ــرار نگرف ــش ق پژوه
هــوش هیجانــی مــی توانــد یــک محیــط کاری مطبــوع و دلپذیری 
بــه وجــود آورد و بــر رضایــت شــغلی کارکنان و پیشــرفت ســازمان 
تأثیــر بگــذارد. کارمنــدان بــا هــوش هیجانی بــاال، تمایل بیشــتری 
دارنــد کــه دارای ســطوح بــاالی رضایــت شــغلی باشــند زیــرا آن ها 
در ارزیابــی و تنظیــم عواطــف خــاص خــود نســبت بــه کارمنــدان 
دارای هــوش هیجانــی کمتــر، ســازگارترند ]39[. خســتگی باعــث 
ــی،  ــز ذهن ــف شــغلی، تمرک ــره و وظای ــالل در عملکــرد روزم اخت
ــردد.  ــی می گ ــکالت عاطف ــی و مش ــردی، اجتماع ــن ف ــط بی رواب
همچنیــن، بــه واســطه کاهــش تحمــل فــرد بــرای انجــام کارهای 
ــی کاری  ــت زندگ ــردی، کیفی ــت عملک ــش وضعی ــره و کاه روزم
فــرد را کاهــش می دهــد ]21[. ارائــه آمــوزش هــای الزم بــه افــراد 
در زمینــه هــوش هیجانــی می توانــد نقــش مؤثــری در کارآمــدی 
افــراد و موفقیــت ســازمان داشــته باشــد ]16[. براســاس یافته هــای 
ــطه ای در  ــش واس ــتگی نق ــت خس ــوان گف ــش می ت ــن پژوه ای
رابطــه بیــن اســترس شــغلی و هــوش هیجانــی بــا کیفیــت زندگی 
کاری پرســتاران ایفــا نمــود. ایــن پژوهــش دارای محدودیت هایــی 
بــوده اســت. از جملــه ایــن کــه فقــط از پرسشــنامه اســتفاده شــده 
کــه ممکــن اســت در اطالعــات بــه دســت آمــده ســوگیری ایجــاد 
ــه  ــش ب ــه پژوه ــودن جامع ــدود ب ــن، مح ــد. همچنی ــرده باش ک
پرســتاران مجــرد شــهر اهــواز، تعمیــم نتایــج بــه پرســتاران مجــرد 

ــا محدودیــت روبــرو می ســازد. و متأهــل ســایر شــهرها را ب

 نتیجه گیری
ــج مطالعــه حاضــر نشــان داد، خســتگی نقــش واســطه ای در  نتای
رابطــه بیــن اســترس شــغلی و هــوش هیجانــی بــا کیفیــت زندگی 
ــش  ــج پژوه ــاس نتای ــن اس ــر ای ــود. ب ــا نم ــتاران ایف کاری پرس
ــوردار  ــی برخ ــرازش مطلوب ــنهادی از ب ــوی پیش ــان داد، الگ نش
اســت و گام مهمــی در جهــت شــناخت عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت 
زندگــی کاری پرســتاران محســوب می شــود و مي توانــد بــه 
ــای  ــی برنامه ه ــن و طراح ــرای تدوی ــب ب ــی مناس ــوان الگوی عن
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پیشــگیری از تنیدگی هــای شــغلی تجربــه شــده پرســتاران و 
افزایــش کیفیــت زندگــی کاری آن هــا مفیــد فایــده باشــد. از ایــن 
رو، بــا کنتــرل خســتگی می تــوان نقــش اســترس شــغلی و هــوش 
هیجانــی را بــر کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران کنتــرل کــرد. بــا 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــابه ب ــات مش ــه و مطالع ــن مطالع ــه ای ــه ب توج
ــترس  ــای اس ــر روی حیطه ه ــدون ب ــزی م ــه ری ــه برنام ــاز ب نی
شــغلی جهــت کاهــش آن هــا و متعاقبــا افزایــش کارایــی پرســنل 
ــط  ــک محی ــاد ی ــا ایج ــد ب ــتان ها بای ــران بیمارس ــد. مدی می باش
کار امــن و دوســتانه، کاهــش ســاعات کاری، تأمیــن منابــع مــورد 
نیــاز بــرای انجــام کارهــا، آمــوزش مناســب، بهبــود وضعیــت مالــی 
ــترس  ــا، اس ــرایط ارتق ــردن ش ــم ک ــتاران و فراه ــی پرس و رفاه
ــود  ــه می ش ــان توصی ــد. در پای ــش دهن ــتاران را کاه ــغلی پرس ش
ــی  ــا مل ــتانی ی ــتورالعمل های اس ــورت دس ــه ص ــات ب ــه مطالع ک
ــی  ــت زندگ ــود کیفی ــف بهب ــای مختل ــی برنامه ه ــت ارزیاب در جه
کاری و کاهــش میــزان اســترس انجــام گیرنــد تــا بهتریــن روش و 
برنامــه در جهــت بهبــود عملکــرد و کیفیــت زندگــی کاری بــه کار 
گرفتــه شــود. پیشــنهاد می شــود موضــوع ایــن مطالعــه بــا اســتفاده 
از طرح هــای آزمایشــی اجــرا شــود و در آن از روش هــای درمانــی 
ــش  ــف جهــت کاهــش خســتگی و اســترس شــغلی و افزای مختل
هــوش هیجانــی اســتفاده گــردد. برگــزاری دوره هــا و کارگاه هــای 

ــغلی و  ــترس ش ــتگی و اس ــش خس ــت کاه ــا محوری ــی ب آموزش
ــی کاری  ــت زندگ ــود کیفی ــث بهب ــی، باع ــش هــوش هیجان افزای
پرســتاران خواهــد شــد. همچنیــن، پیشــنهاد می شــود در مطالعــات 
آتــی ایــن پژوهــش بــر روی جامعــه پرســتاران متأهــل، پرســتاران 
ــتان ها  ــان بیمارس ــایر کارکن ــر، س ــهرهای دیگ ــتان های ش بیمارس

و مشــاغل دیگــر انجــام گــردد.
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