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Abstract 

 

Background and purpose: Health inspectors are faced with high levels of workload and stress. 

There is lack of evidence on the relationship between job burnout and the quality of working life in this 

group. So, research on this issue is highly needed. 

Materials and methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 

census based population (n=245 health inspectors) in Golestan University of Medical Sciences. 

Demographic information were collected and the Quality of Work Life (QWL) scale and Maslach 

Burnout Inventory (MBI) were also used. Data analysis was done in SPSS V18 applying Pearson's 

correlation coefficient and backward LR logistics regression to investigate the relationship between the 

quality of work life and job burnout and predicting the factors affecting job burnout, respectively. 

Results: Total QWL score and MBI score were 70.40±13.42 and 42.64±20.24, respectively. 

According to Pearson's correlation coefficient, there were significant inverse correlations between all 

dimensions of QWL and job burnout (P<0.05). According to logistics regression, increase in QWL 

scores, from low to medium level, could 11 times reduce burnout (OR = 11.143, 95%CI: 1.32 - 93.69). 

Conclusion: Based on current study, one of the intervention programs to reduce job burnout 

syndrome in health inspectors is focusing on factors that improve their quality of work life. 
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 پژوهشی

کاری و فرسودگی شغلی و تعیین بررسی کیفیت زندگی 
 فاکتورهای تأثیر گذار بر آن در بازرسین بهداشتی استان گلستان

 
       1سیاوش اعتمادی نژاد

       2ئیاحسان سما دیس

       3یچرات یزدانی دیجمش

 4مقدم یمحمدرضا داود

 چكیده
 نی یزم درعی  و فقیاان ماا بازرسیین بدااتیتا از  یو سیو  نیبکاری و استرس در  میزان بارباال بودن  و هدف: سابقه

ها در ا ن گروه تغلا پژوهش انجام ،ا ن گروه تغلا از سوی د گردر  یکار ازناگ تیفیو کفرسودگا تغلا  نیارتباط ب
 سازد.را بیش از پیش آتکار ما

نفیر از بازرسیین بدااتیتا  542وی تحلیلا ب  صورت سرتماری بر ر -ا ن ماا ع  مقاعا و توصیفا ها:مواد و روش
اطالعیات آوری اطالعیات میورد نییاز بیا اسیتفاده از پرسشینام  تاغل دانشگاه علوم پزتکا استان گلستان انجام تا. جمی 

 افیزارها با اسیتفاده از نیرمصورت گرفت. داده (Maslach)و فرسودگا تغلا  (QWL) ا، کیفیت زناگا کاریتناختتیجمع
SPSS  همچنیین  ارتباط بین ابعاد کیفیت زناگا کاری بیا فرسیودگا تیغلا و جدت بررساتجز   و تحلیل و  81نسخ  ی

 های پیرسون وآزموناز بر فرسودگا تغلا بازرسین بدااتتا مورد ماا ع  ب  ترتیب  ا فاکتورهای اثرگذارکنناگانیبشیپ
 استفاده تا. (Backward: LR) وی جست ونیرگرس

 44/04±45/81 بیب  ترتدر بازرسین بدااتتا مورد ماا ع   Maslachو پرسشنام   QWLپرسشنام   امتیاز کلا ها:یافته
ب  دست آما و براساس آزمون پیرسون، تماما ابعاد پرسشنام  کیفیت زناگا کاری با فرسیودگا تیغلا،  44/45±54/54و 

افزا ش نمره کیفیت زناگا کاری، از  ،(. براساس مال رگرسیون  جستیوP<42/4دار و معکوسا داتتنا )اهمبستگا معن
 ،CI: 15/8 -46/61) تیود برابری بروز فرسودگا تیغلا در بازرسیین 88توانا منجر ب  کاهش ساح پا ین ب  ساح متوسط، ما

841/88 =OR). 

ارم کیاهش سین یبیرا یامااخلی  یهیااز برنام  کا  ک  گرفت ج یتوان نتما، ماا ع  ن ا یهاافت  بر اساس  استنتاج:
 بر بدبود فاکتورهای مرتبط با کیفیت زناگا کاری باتا. توانا تمرکزمابازرسین بدااتتا در  تغلا فرسودگا

 

 کاری، فرسودگا تغلا، بازرسین بدااتتا کیفیت زناگا واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
و  زناگا افیراد اسیت روزان  تر ن فعا یتمدم ،کار

نحوه و  خانوادگا روابط فرد، برهر کاری کیفیت زناگا
 ازناگ تیفکی .(8)گذاردتأثیر ما برخورد او با د گران،

 مورد ا،یانسان  یمناب تیفیک حیسا اءیارتق لیب  د  یکار
 

 :davoodi@goums.ac.ir  E-mail        دانشکاة بدااتت جاده فرح آباد، مجتم  دانشگاها پیامبر اعظم، 80کیلومتر  :ساری -محمدرضا داودی مقدم مولف مسئول:

 ، دانشگاه علوم پزتکا مازناران، ساری، ا رانتتای، دانشکاة بداا دانشیار، گروه بدااتت حرف  .8

 ران مارس، تدران، ا تیدانشگاه ترب ،ادانشکاه پزتک ،ای بدااتت حرف  اگروه مدناس ،یدکتر یدانشجو .5
 ران ا ،یمازناران، سار ادانشگاه علوم پزتک اد،یپژوهشکاه اعت ،اعلوم بدااتت قاتیمرکزتحق ،است استاد، گروه آمار ز .1
 دانشگاه علوم پزتکا مازناران، ساری، ا ران ،دانشکاة بدااتت ارگونوما،شجوی کارتناسا ارتا دان .4

 : 18/4/8166تار خ تصو ب :            14/88/8161تار خ ارجاع جدت اصالحات :            84/88/8161 تار خ در افت 
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 پژوهشی

گیرد و تغیییرات در ما قرارها سازمان ران توج  اکثر ما

 تییفیک تود.ر باعث رضا ت افراد از تغل مامحیط کا

 اتیاره و رضا ت تعدا، زهیاز انگ اب  ساح یکار ازناگ

 دهناهو نشان کننااکار تجرب  م طیدر مح افراد دارد ک 

 تییفیک نیاآ . فرباتیااافیراد می یکیار ازناگ تیاهم

ها توسط ی، باعث افزا ش بدره وری سازمانکار ازناگ

تییوجدا، نشییان دهنییاه  چنییین .(5،1)تییودمییاکارکنییان 

هیای مختلی  انکاری در سیازم زناگا کیفیت اهمیت

حرکیت  برنام  کیفیت زناگا کاری جدیت .(4)باتاما

رفیاه  و توسیع  از بدتیر، متیأثر کیفییت سیمت سازمان ب 

 هییایجنبیی  از  کییا کارکنییان اسییت کیی  ا یین موضییوع،

هییای بدااتییتا درمییانا نیییز وری در سییازمانبدییرهمدییم

وری ک  بدرهتر ن عواملااز طرفا  کا از مدم .(2)هست

را در کارکنان خامات بدااتتا و درمیانا کیاهش داده 

هیای و توان آنان را برای انجام موثر وظا   و مسئو یت

دها، موضوع فرسودگا تغلا تغلا تحت تأثیر قرار ما

برخا ماا عات، میزان فرسیودگا تیغلا را در  .(4)است

کارکنان بدااتتا چنیا ن برابیر سیا ر مشیاغل خیاماتا 

تیوان نیوعا اخیتالل ا ن عامیل را ما .(0)اناعنوان کرده

ک  بی  د ییل قرارگییری طیوالنا میات فیرد در معیر  

تلقیا کیرد  ،تودفشارهای روانا مرتبط با کار ا جاد ما

کیی  در ندا ییت بییا فروپاتییا هیجییانا، جسییما و  هنییا 

تندا آثیار  فرسودگا تغلا ن  .(1)توداتخاص همراه ما

وری و عملکیرد تیغلا کارکنیان دارد، نامالوبا بر بدره

مییزمن، بلکیی  مشییکالت متعییادی از جملیی  خسییتگا 

خوابا، مواجد  با مشکالت خانوادگا، بیروز نگیر  با

و رفتارهای منفا نسبت ب  خود، کار و مراجعین، غیبیت 

و باعیث  (6)از کار و عام رضا ت را نییز بی  همیراه دارد

 امیروزه .(84)دتیوان ماهای ز ادی ب  سازمتحمیل هز ن 

 فراوانیا بدااتت اهمییت تاغلین تغلا فرسودگا ب  توج 

کارکنیان بیا  ن دسیت  ازک ، ا یا ن ب  توج  با. است  افت 

 مدمیا بخش آنان افراد ارتباط دارنا، مشکالت سالمتا

تشیکیل  را حیوزه سیالمت مسیئوالن و نگرانا دو یت از

 تیغلا فرسیودگا اسیت کی  معتقا Farber .(88)دهاما

تیاغلین نظیام  میزمن، و ایهتنش برابر در است واکنشا

مالحظی   قابیل انیريی ب  سبب صیر  زمیان و بدااتتا،

جدت ارائ  خامات بدااتتا ب  عنوان  و گروه تیغلا 

. (85)تیونامستعا در برابر فرسودگا تیغلا تیناخت  ما

هیای تود ک  توانا اماپا اار عال م ا ن سنارم زمانا 

 فرسیودگا .(81)کافا نباتا ،فرد برای تقاضای محیط کار

و  توانا ب  صورت واگیر بین همکاران عمل نمودهتغلا ما

 .(84)منجر ب  اختالالت عملکردی روانا و اجتمیاعا گیردد

هیا میلیون سالمت تندا ن  تغلا فرسودگا ترتیب، ا ن ب 

خایر  را بی  خیامات بدااتیتا هایبخش تاغلین از نفر

 نیز کنناگان خامات بدااتتا رابلک  در افت اناازد،ما

 .(82)ما نما ا تنش و اضاراب دچار

 بی  عنیوان زنیاگا کیفییت 8624ده   در او ین بار

 میورد اسیتفاده تیغلا فرسیودگا بر مؤثر از عوامل  کا

 جییای بیی  زمییان آن در زنییاگا قییرار گرفییت. کیفیییت

 دال یت مسائل اقتصادی بر تربیش تناختا،روان مفدوما

از  توجی  میاز و، توسیط نیازها هرم ارائ  از پس و داتت

 تییناختا نیازهییای بیی  اقتصییادی و مییادی صییرفاً نیازهییای

 تمیام زناگا کیفیت مفدوم حاضر معاو  تا. در حال

 تحقی  و خودتیکوفا ا تا فیز و وي و از نیازها ساوح

جامعی    کردب  رو توج  با ن بنابرا .(84)گیردما بر در را

بررسیا  و زنیاگا، تحلییل کیفیتنگر ندفت  در مباحث 

 حیال توسیع  جدان سوم و در یموضوع در کشورها ن ا

هییای تییغلا و رابایی  آن بییا ا جییاد فرسییودگا در گییروه

اصلا را در برنام  ر یزی  نقش تأثیرگذار در ا ن جوام ،

  .(80)دجامع  نگر دار

 مختلی  هیایدر گیروه اا عیات صیورت گرفتی م

 بیروز دهنیاهدرمیان نشیان و بدااتیت کارکنان از تغلا

 نتیا   اسیت. بوده هاآن در تغلا فرسودگا باالی اًنسبت

 کی  داد نشان کشورهای مختل  در تاه انجام تحقیقات

ا یاالت  درصا در 11 انگلستان و در پرستاران درصا 10

 .(81)بردناما رن  فرسودگا تغلا از آمر کا متحاه

درصیا از  0/22زاده و همکیاران، ماا ع  دتیتا در

کارکنان تاغل در مراکز بدااتتا و درمانا فرسیودگا 
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همچنین در پژوهشا ک  توسط بخشا  .(86)تغلا داتتنا

و همکاران صورت گرفیت، کیفییت زنیاگا کارکنیان 

 .(54)بدااتتا و درمانا، متوسط ب  پا ین بود

درصییا کارکنییان مراقبییت  54در ماا عیی  د گییری، 

 عوامیل میرتبطبردنا، پزتکا از فرسودگا تغلا رن  ما

زا، بیآسی عوامیلبا کار ماننیا قیرار گیرفتن در معیر  

 نیییاز عوامیل تع اسازمان یرهایو متغ اتغل اتیخصوص

از  .(58)بیود گیروه تیغلا ن در ا اتغل اکنناه فرسودگ

ک  فرسودگا تغلا با ا جاد نگر  منفا نسبت جا اآن

بیی  تییغل و احسییاس عییام ارتبییاط مییؤثر بییا متصییا ان و 

ها و اماکن تدی  و توز   مواد غیذا ا در تاغلین کارگاه

انجاما، هنگام بازرسا، ب  افت تا ا کیفیت بازرسا ما

تر فاکتورهای تأثیرگذار بیر آن، در تناسا ا هر چ  بیش

ی بردن کیفیت خامات ارائی  تیاه در حیای  جدت باال

از ای مؤثر خواها بیود. بدااتت محیط و بدااتت حرف 

 نیبیمیزان بار کاری و اسیترس در باال بودن  ،گر د یسو

ارتباط  ن یزم در ع ماا  ن یشیو فقاان پبدااتتا کارکنان 

 بازرسییندر  یکار ازناگ تیفیو کفرسودگا تغلا  نیب

 ها را در ا ن گروهگون  پژوهشا ن جامب  ان ازین ،بدااتتا

در ا ن راسیتا، ا ین  .سازدتغلا، بیش از پیش آتکار ما

ای، مؤ ف  هیای های زمین و ژگا بررساماا ع  با ها  

 کیفیت زناگا کاری و فرسودگا تغلا در بین بازرسیین

بدااتییتا اسییتان گلسییتان و همچنییین تعیییین فاکتورهییای 

 آنان انجام تا.تأثیرگذار بر فرسودگا تغلا 
 

 هامواد و روش
باتا. جامع  مقاعا ما -ا ن ماا ع  از نوع توصیفا

بازرسیین بدااتیتا کلییی   آماری میورد پیژوهش تیامل

تاغل در معاونت بدااتتا، ستاد مراکز بدااتت، مراکز 

هیای بدااتتا و درمیانا )تیدری و روسیتا ا( و پا گیاه

بودنا کی   بدااتتا دانشگاه علوم پزتکا استان گلستان

میاه اول سیال ب  صورت سرتماری طا بازه زمانا تیش

تانا. معیار ورود بی  ا ین ماا عی ، تیاغل بررسا  8161

داتتن حااقل  بدااتتا و بودن فرد، تحت عنوان بازرس

 و سال سابق  کار و معیار خروج افیراد از ا ین ماا عی  

نیز فوت نزد کان )همسر و فرزنیا( در تیش میاه اخییر، 

اختالالت روانا اثبیات ماه اخیر، ابتال ب   4طا طالق در 

فرد تاه، مصر  داروهای اعصاب و روان، تاغل بودن 

ب  صورت طرح نیروی انسانا، عام تما ل ب  ترکت در 

بییود. تعییااد  ماا عیی  و عییام تکمیییل کامییل پرسشیینام 

بازرس واجیا  554نفر بودنا ک  در ندا ت  542بازرسین 

 پژوهش انتخاب تانا.های ترا ط ب  عنوان نمون 

های ز یر ها، از پرسشینام ب  منظور جم  آوری داده

 :استفاده تا

های دموگرافیو: تیامل ا  ( چو  یست و ژگا

اطالعاتا در مورد )سن، سابق  کاری، جنسیت، وضعیت 

 ،الیتحصرتت  تأهل، میزان تحصیالت(، وضعیت استخااما، 

محیل  ل مسکن، محل سکونت )تدر  ا روستا(، فاصیوضعیت 

 باتا.کار، تغل همسر و تغل دوم ماسکونت تا محل

 ین ا وا تیون: کیاری پرسشنام  کیفییت زنیاگاب( 

 8601 در سیالر چیارد وا تیون  پرسشنام  براسیاس میال

ی  مؤ فی  1ا ین پرسشینام  تیامل  .(55)تاو ن تاه است

و  ا مینکیار ، محیط سؤال( 1) و کافا پرداخت منصفان 

امنییت میااوم  ترا ط رتیا و ، تأمینسؤال( 1) بدااتتا

، وابسیتگا سیؤال( 1) قیانون گرا یا سیازمان ،سؤال( 4)

 ، فضای کلیا زنیاگاسؤال( 1) اجتماعا زناگا کاری

 1زمان )در سا انسجام اجتماعا و  کپارچگا، سؤال( 1)

 .(51)باتاسؤال( ما 4) های انسانا، توسع  قابلیتسؤال(

 سؤال 54کیفیت زنیاگا کاری وا تون مشتمل بر  رسشنام پ

ای  یکرت )خیلیا  کی  بیر مبنیای طی  پن  درج  است

گیذاری و در  کم، کم، متوسط، ز یاد، خیلا ز اد( نمیره

 (11ا ییا  20متوسیط ) ،(24ا یا  54  ین )نمراتاس  ساح پ

 یمحاوده بنای گرد اه است وتقسیم (814تا  16و باال )

 .(54)ستا 814تیا  54قابل کسب در ا ن پرسشنام   نمرات

در ماا عیی  محمییای و همکییاران، اعتبییار صییوری و 

محتوا ا ا ن مقیاس مورد تأ ییا قیرار گرفیت )تیاخ  

(. پا ا ا ابزار نیز 6/4تا  12/4ی اعتبار محتوا در محاوده

گییزار   18/4بییا اسییتفاده از ضییر ب آ فییای کرونبییا  
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 ن یبیر اعتبیار مالیوب ا ماا ع  اتاره تاه   نتا .(52)تا

 .پرسشنام  دال ت دارد

فرسیودگا  گیریمورد استفاده برای اناازه ابزارج( 

 مسییلشسییؤا ا  55ی در ا یین ماا عیی ، پرسشیینام  تییغلا

 باتا. ا ن پرسشنام  بر مبنای س  بعا خستگا عیاطفاما

 سیؤال( و 2سؤال(، مسخ تخصییت ) 6 ا خستگا هیجانا )

 هیاگز ن سؤال( تدی  تاه است.  1هش کفا ت تخصا )کا

( تا هر 4امتیاز هرگز ) ای ازدرج  0 یکرت  مقیاسروی 

 بنابرا ن دامن  نمیراتتونا. گذاری ما( نمره4روز )امتیاز 

 11و  44با توج  ب  نقاط بر  است.  4-815 قابل کسب

کننیا،  کسیب 44 یدرصای، افرادی ک  بیاالتر از نمیره

  یا و پا یا اروا .(54)باتیناسودگا تیغلا مادارای فر

 پرستاری توسط حبیبا و همکیاران درگروه تغلا پرسشنام 

کرونبییا  و آ فییای  مییورد بررسییا قییرار گرفییت( 5484)

 18/4 پرسشنام  توسیط رو  همسیانا درونیا بیا آزمیون

 از  و هر در آماه دستب ه نمر. (50)گزار  تاه است

 فرسیودگا هیایدسیت  در مرج  نمره پا   بر هامقیاس خرده

 هیر بیرای گیرد. نقای  بیر ما قرار کم و متوسط ز اد،

 .(51)باتاما 8 جاول تماره ترح ب  هاازخرده مقیاس  و

 از بسیییاری در مسییلش تییغلا پرسشیینام  فرسییودگا از

 ضیر ب اسیت. تیاه اسیتفاده خارجا و ماا عات داخلا

 هییایمقیییاس خییرده از  ییو هییر بییرای کرونبییا  آ فییای

احسییاس کفا ییت  و تخصیییت مسییخ هیجییانا، خسییتگا

 و ضییر ب (56) 02/4و  14/4، 11/4تخصییا بیی  ترتیییب 

 از  یو هیر بیرای داخلیا ماا عیات در کرونبیا  آ فای

 11/4و  01/4، 16/4 ترتییب ب  مذکور هایخرده مقیاس

 .(14)گزار  تاه است

 

 نقا  بر  خرده مقیاس های فرسودگا تغلا :1جدول شماره 
 

 تات فرسودگا تغلا
 ابعاد فرسودگا تغلا

 کم متوسط ز اد

 4-84 80-54 >50 خستگا هیجانا

 4-4 0-85 >81 مسخ تخصیت

 >16 15-11 4-18 احساس کفا ت تخصا

 

 یدر طول روزهاالزم، اخذ مجوز  پس ازان پژوهشگر

بازرسین بدااتتا تیاغل ب  تمام  ادسترس منظور هفت  ب 

بییان اهیاا   از و پیسکردنا مراجع   ب  محیط پژوهش

 از تیفاها نامی ت اخیذ رضیا ی،صیورت فیرد ماا ع  ب 

هیا را پرسشینام  های اخالقیاو در نظر گرفتن جنب  هانآ

کنناه، پرسشنام  را در مات افراد ترکت تکمیل کردنا.

 خود با دقت تکمیلدقیق  در محل کار  44زمان حااکثر 

کیی  ا ییراد و اتییکا ا در  صییورتا درنمودنییا. همچنییین 

ب  سیؤاالت افیراد پاسیخ داده و ابدیام  ،سؤاالت وارد بود

تیا. در ندا یت، پیس از تکمییل، آماه برطر  میاپیش

 .(5)جاول تماره  اآوری تها جم پرسشنام 

 
بازرسیین توصی  و ژگیا هیای جمعییت تیناختا  :2جدول شماره 

 نفر( 554) ترکت کنناه در ماا ع  ابدااتت
 

 درصا  تعااد متغیرهای دموگرافیو

 6/42 842 مرد جنسیت

 زن
 

02 8/14 

 5/1 0 مجرد وضعیت تأهل

 متأهل
 

581 1/64 

 6/14 801 رسما وضعیت استخااما

 قراردادی
 

45 8/86 

 1/4 82 فوق د پلم میزان تحصیالت

 6/02 840  یسانس

 فوق  یسانس
 

11 1/80 

 5/11 864 تخصا وضعیت مسکن

 اجاره ای
 

54 1/88 

 8/16 864 تدر محل سکونت

 روستا
 

54 6/84 

 4/8 1 باون همسر تغل همسر

 4/11 04 خان  دار

 تاغل
 

841 42 

 2/6 58 بلا داتتن تغل دوم

 خیر
 

866 2/64 

 0/0 80 54-56 سن )سال(

16-14 04 2/14 

≥44 
 

850 0/20 

 5/81 44 88> کاری )سال( سابق 

54-88 884 0/25 

≥58 
 

44 8/56 

فاصل  محل سکونت تا محل 

 کار )کیلومتر(

<84 848 8/44 

14-84 44 54 

≥18 12 6/82 

 

و انحیرا   نیانگیما )فیاز آمار توص در ا ن ماا ع 

معیییار، فراوانییا و فراوانییا نسییبا( جدییت آنییا یز ابعییاد 

 دموگرافیو و از آماره تحلیلیا هایها و و ژگاپرسشنام 

 تییفیک هایپیرسون، جدت بررسا همبستگا بین مؤ ف 

ا استفاده تیا. همچنیین تغل او فرسودگ یکار ازناگ
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 بیرای پییاا (Backward: LR)از مال رگرسیون  جسیتیو 

و سیاح دموگرافییو  -ایکردن نقش متغیرهیای زمینی 

نمره کلا کیفیت زناگا کاری، روی بیروز فرسیودگا 

غلا بازرسییین بدااتییتا اسییتفاده تییا. در ا یین راسییتا، تیی

ی دموگرافیو و ساح کلا نمیره -ایهای زمین و ژگا

 کیفیت زناگا کاری ب  عنوان متغیرهای مستقل  یا پیشیگو،

 نقای  بیر  مال تانا ومیزان فرسودگا تغلا براساسوارد 

 عام فرسیودگا 44تر از، ب  متغیر دو حا ت  وابست  )نمره کم44

 و وارد مال تا. فرسودگا تغلا( تبا ل 44یش از و ب

 SPSS افزارتجز   و تحلیل آماری ا ن ماا ع  با نرم

در  >42/4P یداراساح معنصورت گرفت و  81نسخ  

 نظر گرفت  تا.
 

 یافته ها
 افت  ها نشان داد میانگین سنا و سابق  کاری افیراد 

 صوصدر خهمچنین  باتا.سال ما 2/84و  11/44ترتیب ب 

درصیا(  6/14تیر ن فراوانیا )وضعیت استخااما، بییش

 مربوط ب  کارکنان رسما بود.

 حاکا از آن است کی  اکثر یت 1نتا   جاول تماره 

بازرسین، از کیفیت زناگا کاری متوساا برخوردارنا 

و نتا   حاصل از پرسشنام  فرسودگا تیغلا، نشیان داد 

تیامل ک  میانگین نمره ابعیاد سینارم فرسیودگا تیغلا 

(، مسییخ تخصیییت 15/84±84/81خسییتگا هیجییانا )

 (02/54±48/85ا یت تخصیا )کاهش کف ( و62/2±40/2)

بر اساس نتا   ب  دست آماه و نقا  بر  تعیین  باتا.ما

، مییزان فرسیودگا تیغلا 8تاه بر اساس جاول تماره 

، در مقیاس کاهش کفا یت تخصیا 1در جاول تماره 

از  (=11n ،درصا 44) تعااد ز ادی از بازرسین بدااتتا

بردنیا. در میورد ساح باالی فرسودگا تیغلا رنی  میا

درصییا( و در  2/52نفییر ) 24مقیییاس خسییتگا هیجییانا 

درصیا( از  0/85نفیر ) 51مورد مقیاس مسیخ تخصییت 

 بازرسین در ساح باالی فرسودگا تغلا هستنا.

(، بیین 4بنابر نتا   ب  دسیت آمیاه )جیاول تیماره 

ا کیاری و فرسیودگا تیغلا هیای کیفییت زنیاگمؤ ف 

وجیود  48/4داری در سیاح ارابا  خاا معکوس معنی

دسیت در نتیج  بر اساس مشاهاات ب  (.>48/4P) داتت

توانیا های کیفیت زناگا کاری ماآماه، افزا ش مؤ ف 

 دار فرسودگا تغلا کارکنان تود.امنجر ب  کاهش معن

های کیفیت زنیاگا کیاری، رو، بین مؤ ف از همین

تر ن ارتباط را بعا محیط کار ا مین و بدااتیتا، بیا قوی

تر ن ارتبیاط هیم مربیوط بی  داتت و کم -118/4میزان 

 بعا  کپارچگا و انسجام اجتماعا در سازمان، بیا مییزان

های کیفیت زناگا کاری بی  بود. از میان مؤ ف  -811/4

ترتیب متغیرهای محیط کاری ا مین و بدااتیتا، وابسیتگا 

 ا،یانسانی اییهابلیتی  قیاری، توسعیگا کا زنایاجتماع

 پرداخت منصفان  و کافا، تأمین ترا ط رتا و امنیت،
 

 نفر( 554) ان بدااتتیبازرس گزار  تاه توسط اتغل او فرسودگ یکار ازناگ تیفیک معیار متغیرهایو انحرا   نیانگیم :3 شماره جدول
 

 دامن  امتیازات مؤ ف  ها
 کیفیت زناگا کاری

 (میانگین±  معیارانحرا)

 ساوح

 پا ین
 تعااد )درصا(

 متوسط
 تعااد )درصا(

 باال
 تعااد )درصا(

 5(6/4)  24(2/52) (4/01) 845 11/2±84/5 1-82 پرداخت منصفان  و کافا 

 44(5/81) 886(8/24) (0/50) 48 41/1±44/5  1-82 محیط کارا من و بدااتتا 

 81(6/2) 14(8/16) (22) 858 80/84±12/5  4-54 تأمین ترا ط رتا و امنیت مااوم

 55(84) 842(0/40) (1/45) 61 02/0±52/5  1-82 قانون گرا ا سازمان 

 68(4/48) 65(1/48) 10(1/84) 12/6±46/5  1-82 وابستگا اجتماعا زناگا کاری 

 82(1/4) 854(2/24) 12(4/11) 00/0±85/5  1-82  فضای کلا زناگا

 44(6/54) 64(6/44) 14(5/11) 52/1±48/5  1-82 اعا در سازمان  کپارچگا و انسجام اجتم

 48(4/81) 852(1/24) 24(2/84) 88/85±46/5  4-54 توسع  قابلیت های انسانا 

 86(4/1) 840(6/02) 14(42/82 44/04±45/81 54-814 جم  ندا ا کیفیت زناگا کاری

 فرسودگا تغلا

 (میانگین±انحرا  معیار)

 24(2/52) 48(4/81) 851(6/22) 1/84±84/81 4-24  ستگا عاطفا()خ خستگا هیجانا

 51(0/85) 54(6/84) 841(4/04) 40/2±62/2 4-14 مسخ تخصیت

 11(44) 881(4/28) 86(4/1) 02/54±48/85 4-41 کاهش کفا ت تخصا

 20(6/52) 14(8/16) 00(12) 44/45±54/54 4-815 جم  ندا ا فرسودگا تغلا
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قانون گرا ا سازمان،  کپارچگا و فضای کلا زناگا، 

تر ن تأثیر را بیر فرسیودگا تیغلا انسجام سازمان، بیش

 (2نتا   تحلیل رگرسیونا  جسیتیو )جیاول تیماره  دارد.

دار انشان داد ک  تواها کافا برای حضور ارتبیاط معنی

بین متغیرهای جمعیت تناختا ماا ع  و بروز فرسیودگا 

 ذا ( >42/4P)ااتتتغلا در بازرسین بدااتتا وجود ن

رسا ک  نقش ا ن متغیرها در بیروز فرسیودگا ب  نظر ما

تغلا بازرسین بدااتیتا در ماا عی  حاضیر چشیمگیر و 

اری بین ساح نمره دامعنادار نبوده است. اما، ارتباط معن

ی کل کیفیت زناگا کاری بازرسین بدااتیتا و بیروز 

ی بیرای رده 42/4هیا در سیاح فرسودگا تیغلا در آن

عبیارت  ( ب >2/4P) توسط نسبت ب  پا ین وجود داتتم

د گر براساس نتا   میال رگرسییونا در بیین متغیرهیای 

 تاثیرگذار در فرسودگا تغلا، تندیا متغییر کیفییت زنیاگا

کیفییت  در مال باقا مانا، ب  طوری ک  با افزا ش نمیره

 زناگا کاری از ساح پا ین ب  ساح متوسط، تیانس بیروز

درصا  84/88ر بازرسین مورد بررسا فرسودگا تغلا د

 (.CI ،841/88 =OR: 15/8 -46/61)  اباافزا ش ما
 

 ان بدااتتیبازرس در اتغل او فرسودگ یکار ازناگ تیفیک همبستگا بین مؤ ف  های :4 شماره جدول
 

 6 1 0 4 2 4 1 5 8 مؤ ف  ها

                 8 پرداخت منصفان  و کافا 

               8 **404/4 اتتا محیط کارا من و بدا

             8 **465/4  **415/4 تأمین ترا ط رتا و امنیت مااوم

           8 **245/4  **418/4 **406/4 قانون گرا ا سازمان 

         8  **148/4  **140/4 **560/4  **516/4 وابستگا اجتماعا زناگا کاری 

       8 **401/4  **440/4  **161/4  **504/4  **141/4  فضای کلا زناگا

     8  **128/4  **154/4  **214/4  **426/4  **110/4  **452/4  کپارچگا و انسجام اجتماعا در سازمان 

    8 **416/4  **160/4  **140/4  **461/4  **486/4  **241/4  **112/4 توسع  قابلیت های انسانا 

 8 **-518/4  **-811/4  **-511/4  **-114/4  **-584/4  **-524/4  **-118/4  **-504/4 فرسودگا تغلا
 

 .دار است امعن 42/4 در ساح اهمبستگ*

 .است معنا داربرابر(  5) 48/4در ساح  اهمبستگ**

 

 ان بدااتتیبازرس نتا   تحلیل رگرسیون  جستیو فاکتورهای مرتبط بافرسودگا تغلا در :5 شماره جدول
 

 متغیرها
 گا تغلا )خیر(فرسود

 تعااد )درصا(

 فرسودگا تغلا )بل (

 تعااد )درصا(
OR 95%CI ساح معنا داری 

 Reff Reff Reff 51( 6/82) 855( 8/14) مرد جنسیت

 01/4 450/4-162/8 166/4 81( 1/80) 45( 0/15) زن 

 Reff Reff Reff 8( 1/84) 4( 0/12) مجرد وضعیت تأهل

 11/4 466/4-548/0 141/4 12( 4/84) 801( 4/11) متأهل 

 Reff Reff Reff 15( 81) 844( 15) رسما وضعیت استخااما

 868/4 464/4-546/4 415/5 4( 2/6) 11(2/64) قراردادی 

 Reff Reff Reff 15( 2/84) 845( 2/11) تخصا وضعیت مسکن

 114/4 128/4-144/1 414/8 4( 4/82) 55( 4/14) اجاره ای 

 Reff Reff Reff 15( 1/84) 844 (0/11) تدر محل سکونت

 644/4 181/4-444/1 604/4 4( 0/84) 54( 1/11) روستا 

 Reff Reff Reff 4( 4) 1( 844) باون همسر تغل همسر

 

 
 666/4 0 4/4 81( 4/80) 48( 4/15) خان  دار

 018/4 250/4-146/5 885/8 51( 8/84) 854( 6/11) تاغل

 Reff Reff Reff 1( 1/84) 81( 0/12) بلا تغل دوم

 010/4 514/4-484/1 111/4 11( 4/84) 844( 4/11) خیر 

 Reff Reff Reff 8( 6/2) 84( 8/64) 54-56 سن)سال(

 

 
16-14 (6/15 )41 (8/80 )81 561/4 141/5-411/4 525/4 

≥44 (0/15 )842 (1/80 )55 612/4 465/5-444/4 641/4 

 Reff Reff Reff 4( 82) 14( 12) ≤ 84 سابق  کاری)سال(

 

 
54-84 (6/18 )62 (8/81 )58 401/8 566/1-121/4 162/4 

≥58 (6/12 )22 (8/84 )6 128/8 1824-201/4 410/4 

 Reff Reff Reff 54( 80) 880( 11) ≤ 82 فاصل  محل سکونت تا محل کار

 

 
14-84 (4/14 )11 (4/81 )4 668/4 446/5-108/4 624/4 

≥18 (6/15 )56 (8/80) 4 041/4 485/5-551/4 440/4 

 Reff Reff Reff 81( 5/11) 58( 1/48) پا ین کیفیت زناگا کاری

 
 454/4 152/8-414/61 841/88 55( 5/81) 842( 1/14) متوسط

 14/4 140/4-465/58 018/5 8( 1/2) 81( 0/64) تا ا
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 حثب
نتییا   حاصییل از ا یین ماا عیی  نشییان داد کیی  اکثییر 

 کاری متوسیااا( از کیفیت زناگادرص 6/02بازرسین )

در ماا ع  خیود  (18)برخوردار هستنا. بخشا و همکاران

ب  بررسا کیفیت زناگا کاری و عوامیل میرتبط بیا آن 

نفیر از کارکنیان بدااتیتا در غیرب ا یران  821در میان 

های مشاب  ها ک  با پرسشنام ی آنپرداختنا. نتا   ماا ع 

درصیا( از  4/48تر افیراد )انجام تاه بود، نشان داد بیش

ک  ا ن کیفیت زناگا کاری متوساا برخوردار هستنا، 

همچنیین در  باتیا.نتا   همسو با نتا   ماا ع  حاضر ما

ماا ع  ی د گر در غرب ا ران )استان کردستان(، زارعا 

نیییز در پییژوهش خییود کیی  بیی  بررسییا  (15)و همکییاران

نفر ازکارکنان تبک  بدااتت  115کاری کیفیت زناگا

 کارکنیان میانگین نمره کیفیت زناگا کیاریپرداختنا، 

ا ن بررسیا  .بود ک  در حا متوسط قرار داتت 2از  6/5

نیز همراستا با بررسا حاضر بود. تشیاب  ماا عی  حاضیر و 

سیازمانا حیاکم بیر  توان در سیاختارا ن ماا عات را ما

مورد ماا عی  های ماا عات جستجو کرد و ا نک  سازمان

  کا بودنا.

از طر  د گر، نتا   حاصل از ا ن ماا ع  نشان داد 

درصییا از بازرسییین دچییار فرسییودگا تییغلا پییا ین،  12

درصا هم  6/52درصا دچار فرسودگا متوسط و  8/16

 (11)از فرسودگا تا ا رن  ما برنا. ضیا ا و همکاران

ی خود ب  ارتباط فرسیودگا تیغلا و کیفییت در ماا ع 

 نفر از کارکنان تاغل در تیبک  14زناگا کاری بر روی 

بدااتت و درمان تدرستان کامییاران پرداختنیا و نشیان 

درصا از افیراد دچیار فرسیودگا تیغلا  2/55دادنا ک  

درصا از فرسیودگا تیغلا متوسیط رنی   2/00پا ین و 

ر و ماا عی  ضییا ا و همکیاران ی حاضیبرنا. ماا عی ما

 نشان داد کارکنان بدااتتا در مراحل فرسودگا متوسیط

ر یزی درسیت میا ر تا هستنا و در صورت عام برنام 

ی توانا ب  فرسودگا تیا ا تبیا ل تیود. در ماا عی ما

 ت ، رضیااتیغل افرسیودگ ک  بی  (14)کبیر و همکاران

 یهاکارکنان مراقبت نیو عوامل مرتبط با آن در ب اتغل

نفییر صییورت  8848بییر روی  اسییتان گلسییتان ابدااتییت

گرفت، مشخ  تا ک  اکثر افراد از فرسیودگا تیغلا 

ی برنا. ا ن ماا ع  نییز همسیو بیا ماا عی متوسط رن  ما

وهش توانا سیازمان و مکیان پیژحاضر بود، علت آن ما

براسییاس نتییا    مشییاب ، در هییر دو گییروه ماا عیی  باتییا.

دست آماه در ا ین ماا عی ، بیین پرداخیت منصیفان  و  ب

دار و معکوسیا ی معنیاکافا و فرسودگا تغلا، رابا 

برقرار است ب  طوری ک  با افزا ش پرداخیت منصیفان  و 

کییافا، فرسییودگا تییغلا در بییین بازرسییین بدااتییتا 

 (.>P 42/4) کاهش خواها  افت

کی  بی  بررسیا  (12)در ماا ع  حمیای و همکیاران

کیفیت زناگا کاری بیا سیاح مشیارکت و اسیترس در 

نفر از کارکنان بدااتتا درمانا تدر هماان انجیام  854

تا، نشان دادنا مؤ ف  عام پرداخیت منصیفان  و کیافا، 

تر ن نمره و رضا ت کارکنان را بی  خیود اختصیاص کم

داده است. ا ن در حا ا اسیت کی  ا ین ماا عی  در سیال 

رفت  و کارکنان مورد ماا ع  در آن سال صورت گ 8165

 ی حاضیرتری برخوردار بودنا، امیا در ماا عی از حقوق کم

ب  علت اجرای قانون نظام پرداخت هماهنی  و افیزا ش 

کارانیی  بازرسییین بدااتییتا از حقییوق و مزا ییای بدتییری 

 رسا تغل همسیر بازرسیین هیمبرخوردار هستنا. ب  نظر ما

 ی و جلوگیری از فرسودگاکارکیفیت زناگادر وضعیت

 42تغلا تأثیرگذار باتا، ب  طوری ک  در ماا ع  حاضر 

 بدااتتا دارای همسر تاغل بودنا.درصا از بازرسین 

ی نتا   ا ین ماا عی  همچنیین نشیان داد بیین مؤ فی 

تیغلا، رابای  محیط کار ا من و بدااتتا و فرسیودگا 

 تیر( و بییش>42/4P) داری وجود دارداخاا معکوس معن

بازرسین از محیط کار ا من و بدااتیتا رضیا ت کیافا 

 ک  ب  بررسا عوامیلایدر ماا ع  Matteiو  Giorgiناارنا. 

نفیر از کارکنیان  182مؤثر بر کیفیت زنیاگا کیاری در 

مراقبت بدااتتا در ا تا یا انجام دادنیا، در افتنیا محییط 

کاری نا ا من و غیر بدااتتا، باعث افت کیفیت زناگا 

ری از نظر کارکنان ما تود و عملکرد تغلا آنیان را کا

ی حاضیر ا ن ماا ع  همسو با ماا ع  .(14)دهاکاهش ما
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 پژوهشی

رسا ب  علت کمبود اعتبارات در دانشیگاه بود. ب  نظر ما

هیای محیل کیار لسیتان، اکثیر سیاختمانعلوم پزتکا گ

بازرسیین قییا ما بییوده و از اسییتاناارد کییافا برخییوردار 

ک  بازرسین بدااتتا در بازد اهای خود از نیستنا و ا ن

 ترا ط روحا خوبا برخوردار نیستنا و از برخیورد قیانونا

و قاطعان  خودداری ما نما نا و بیم آن دارنیا از طیر  

و بیا توجی  بی  بازد یا در  متصای کارگاه تدا ا تیونا

تیری را در محیل عصرها و روزهای تعایل، ساعت بیش

گذراننا ک  ا ن میوارد باعیث نارضیا تا از کار خود ما

 ها باتا.تغل آن

نتا   ا ن ماا عی  همچنیین نشیان داد بیین مؤ فی  ی 

ترا ط رتا و امنیت میااوم و فرسیودگا تیغلا رابای  

 (.>42/4P) خاا معکوس معناداری وجود دارد

Xhakollari  ای کی  بیر روی متخصصیین در ماا ع

 ، گزار  کرد ک  کارکنان(10)بدااتتا در آ بانا انجام داد

 از هم  ابعاد کیفیت زناگا کاری جز در بعا رتا و امنییت

 زاده ت نسبا را اعالم کردنا. همچنین هیادیمااوم، رضا

هیای کیفییت مؤ فی ک  ب  بررسیا رابای   (11)و همکاران

از پرسینل مراکیز  نفیر 514زناگا کاری و رضا ت تغلا 

ی بیین مؤ فیی  بدااتیتا و درمیانا پرداختنیا، در افتنیا کی 

ای معنا تأمین رتا و امنیت مااوم با رضا ت تغلا رابا 

رسیا کی  تیرا ط متفیاوت نظیر میا دار وجود دارد، بی 

کاری عامل مؤثر بر کیفیت زناگا کارکنان بدااتتا و 

هیای ی بدبود توانیا ادرمانا باتا. با فراهم نمودن زمین 

کیارگیری هیای بی  های پیشرفت، فرصیتفردی، فرصت

کسییب تییاه بتییوان رضییا ت را در کارکنییان هییایمدییارت

 ها کاهش داد.افزا ش داد و فرسودگا تغلا را در بین آن

هیای مختلی  ا ن ماا عی  نشیان داد از مییان مؤ فی 

گرا یا سیازمان بیا کیفیت زناگا کیاری، مؤ فی  قیانون

دار و معکییوس افرسییودگا تییغلا رابایی  آمییاری معنیی

تری وجود دارد؛ ا ن در حا ا است ک  زارعا و ضعی 

در ماا عیی  خییود در افتنییا قییانون گرا ییا،  (15)همکییاران

باالتر ن همبستگا مثبت را با تعدا سازمانا دارد. نتیا   

ها، برخال  پژوهش حاضر بود. علت ا ن تنیاق  را آن

توان تفاوت در حجم نمون  و محیط پژوهش دانست. ما

ب  طوری ک  در ماا ع  زارعا و همکاران، طی  وسیعا 

دااتییت تییا کارتناسییان سییتاد از افییراد، از بدییورز خانیی  ب

مرکز بدااتت در ماا ع  ترکت کردنا، امیا در ماا عی  

ما فقط  و گیروه از کارکنیان )بازرسیین بدااتیتا( در 

دهییا بازرسییین ماا عیی  تییرکت نمودنییا. ا یین نشییان مییا

بدااتتا از آزادی بیان خوبا برخوردار هستنا و محییط 

ی ییاهتیر نظیر و عقباتا و راحیتها دوستان  ماکار آن

 نما نا.خود را بیان ما

 دار و معکیوسدر ا ن ماا ع  در خصوص ارتباط معنا

های کیفیت زناگا کاری با فرسودگا تیغلا بین مو ف 

تییر ن مقییاار در بازرسییین بدااتییتا مییورد ماا عیی ، کییم

ضر ب همبستگا با فرسودگا تغلا بازرسین، مربوط ب  

ماا عی  بعا وابستگا اجتمیاعا زنیاگا کیاری بیود. در 

ی وابسییتگا نیییز بییین مؤ فیی  (11)زاده و همکییارانهییادی

 اجتماعا زناگا کاری و رضا ت تیغلا کارکنیان ارتبیاط

ی برداتییت  ییا ادرا  داری وجییود داتییت. نحیوهامعنی

 توانیاهای اجتماعا در سازمان ماکارکنان درباره مسئو یت

براساس نتا  ،  بر کیفیت زناگا کاری تأثیرگذار باتا.

 ی فضای کلا زناگا با فرسیودگا تیغلا رابای  ف بین مؤ

(. بخشا >42/4P)خاا معکوس معناداری وجود داتت

در ماا عی  خیود نشیان دادنیا کی  بیشیتر  (18)و همکاران

کارکنییان بدااتییتا و درمییانا، فضییای کلییا زنییاگا را 

 نمودهیای  کا از زناگا کلا متوسط اعالم کردنا. فضای

 زنیاگا، از تیامل رضیا ت کی  اسیت تمثبی احساسات

 از هیا اجنبی  و باتاما و تادکاما خوتبختا احساس

 زنیاگا کی  رود. هنگیامامیا تیمار آدمیا بی  سالمت

 و تادتر هاآن باتا، سازگار هم با افراد کاری و تخصا

 بیین ضیرورت دارد بنیابرا ن .(16)بیود خواهنیا ترراضا

 تعیادل کیاری کارکنیان سیاعات و کار از فراغت اوقات

 خانوادگا های مسؤو یت و وظا   انجام تا تود برقرار

 .گردد ها آسان ترآناجتماعا  هاینقش و

در در ماا ع  حاضر،  کپارچگا و انسجام اجتماعا 

 تیر ن تیأثیر را در فرسیودگا تیغلا بازرسیینسیازمان، کیم
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بیا  (44)بدااتیتا داتیت. در ماا عی  زارعیا و همکیاران

عنوان همبستگا بین کیفیت زناگا کیاری و تما یل بی  

نفیر از کارکنیان سیتادی  812تر  خامت کی  در بیین 

 انی تمیرانات، ترق و تیمال تدیرمراکز بدااتت س  گان 

انجام گرفت، در افتنا  کپیارچگا و انسیجام اجتمیاعا، 

همبستگا معکوس قوی با تما ل ب  تر  خیامت دارد، 

ی حاضر بود.  کپارچگا و انسجام ب  ک  همسو با ماا ع 

پردازد. ا ن ی کارکنان با همکاران و سرپرست، مارابا 

ماا ع  نشان داد، بازرسین بدااتتا روابط کاری خیوبا 

 ان خود دارنا.با همکار

هیای ی قابلییتی توسع در ماا ع  حاضر بین مؤ ف 

داری اانسانا با فرسودگا تغلا رابا  ی معکیوس معنی

ی زارعا و همکیاران، (. در ماا ع >42/4P)مشاهاه تا

همبسیتگا  یتر ن رابای قوی ،های انساناتوسع  قابلیت

رسیا بازرسیین ب  نظر ما .(15)را با تعدا سازمانا داتت

 گذرانناتری را درمحیط اداری خود مابدااتتا زمان بیش

و فرصت کافا جدت تفر ح بیا خیانواده خیود ناارنیا و 

همچنین پراکناگا مراکیز بدااتیتا و درمیانا، داتیتن 

مسئو یت بدااتتا دو  ا چنا مرکز بدااتتا و درمانا و 

ی محل سکونت تا محل کار از دال ل فرسیودگا فاصل 

ر یزی مناسیب و جیذب، تغلا بازرسین باتا. بیا برنامی 

تیوان کیفییت فیزا ش تعیااد بازرسیین میابکارگیری و ا

 زناگا کاری کارکنان را بدبود بخشیا.

نتییا   همچنییین نشییان داد کیی  در ندا ییت براسییاس 

 کاری و فرسودگاکیفیت زناگاگرفت ، بینتحلیل صورت

داری وجود دارد بی  اتغلا رابا  آماری معکوس و معن

کیاری  نحوی ک  بازرسین بدااتیتا بیا کیفییت زنیاگا

انیا. تیری را تجربی  کیردهتر، فرسیودگا تیغلا کیمباال

و  (48)، حسیییینا و همکیییاران(11)ضییییا ا و همکیییاران

اب ، ا ن نتیجی  در ماا عاتا مش (45)محمازاده و همکاران

 را تأ یا نمودنا.

های کیفییت زنیاگا در ماا ع  حاضر از بین مؤ ف 

کاری، محیط کار ا من و بدااتیتا بیود کی  بیا افیزا ش 

فرسیودگا  مخاطرات تغلا و محیط ناا من، ترا ط ا جیاد

ی محمیازاده و اا عی نما یا، امیا در متغلا را ا جاد ما

ک  بی  بررسیا کیفییت زنیاگا کیاری بیا  (45)همکاران

ی فرسودگا تغلا در بیین کارتناسیان بدااتیت حیوزه

معاونت بدااتتا استان ا الم صورت گرفت نشان دادنیا 

ی عام تأمین ترا ط رتا و امنیت مااوم تیأثیر ک  مؤ ف 

دارد. تری بر فرسودگا تغلا کارتناسان بدااتیت بیش

 ایباتا ب  گون علت ا ن تفاوت در نوع کاری کارکنان ما

ک  در ماا ع  محمازاده و همکاران افراد کار  کنواختا 

 تری داتت  باتینا،دارنا و ممکن است پیشرفت کاری کم

اما بی  علیت وسیعت کیار بازرسیین بدااتیتا، پیشیرفت 

 ی را در طول کار خود تاها هستنا.ترکاری بیش

کی  بی  بررسیا  (41)ارسا و همکیارانف پژوهش در

 ارتباط فرسودگا تغلا با کیفیت زناگا کیاری کارکنیان

 نییا نشییان دادنییا کیی  از میییانبدااتییتا و درمییانا پرداخت

 متغیرهیای ترتییب بی  کیاری زنیاگا های کیفیتمؤ ف 

 کلا فضای تناسب اجتماعا، منصفان  و کافا، پرداخت

 بیر را تر ن تأثیربیش فردی، هایقابلیت توسع  و زناگا

توانیا تیرا ط داتتنا. علت ا ن امر ما تغلا فرسودگا

فارسیا و کاری متفاوت افراد میورد ماا عی  در بررسیا 

 همکاران، در مقا س  با ماا ع  حاضر باتا.

بررسا ابعاد س  گان  فرسودگا تغلا نشان داد کی  

در ساح متوسط  کفا ت تخصا بازرسین بدااتتا نمره

در ساح پا ین قرار  خستگا هیجاناو مسخ تخصیت و 

نشیان داد  (86)ی دتیتا و همکیاراناما نتا   ماا ع  دارد

پرسینل رتیت  بدااتیت محییط و  ک  مسخ تخصیت در

باتا. درصا ما5/55و  1/14ترتیب  ای ب بدااتت حرف 

اسیترس در  ا ن نتا   متأثر از ترا ط محیط کار و فزونا

. باتیاای ماحرف و بدااتت  واحاهای بدااتت محیط

بعیا نیز در ماا عات خود نمره  (42)کیلفار و (44)روبرت

 موفقییت احساس مسخ تخصیت را پا ین گزار  کردنا.

 خود فرد ک  آ اما وجود ب  زمانا تخ ، در و تسلط

 بیا ن باانیا، تأثیرگیذار نظر مورد سازمان اهاا  در را

 مثبیت نگر  و کناما عرض  را خود هایوسیل  توانا ا

 آورد. توانیا امیا دسیت  ب خو ش مادجو ان نسبت ب 
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 عوامیل تیر نمدیم جملی  از تیغلا ایبر رخااده کنترل

 باالی میزان. است تاه برتمرده کفا ت تخصا بر مؤثر

 نشیان  توانیاما تخصا کفا ت بعا تغلا در فرسودگا

 رضیا ت نااتیتن و حرفی  بی  خیود، نسبت منفا نگر 

 .(44)باتا نفس پرسنل ب  اعتماد کاهش و تغلا

 کیفییت گفیت، تیوانحاصیل میا نتیا   ب  توج  با

 و بدااتیتا سیسیتم مختل  هایر بخشد کاری زناگا

 ارتقاء و تودما  کسان توصی  کارکنان توسطا درمان

 الزمی  زناگا کاری کیفیت ک  چرا است؛ ضروری آن

کیفییت  نییز طرفیا از و اسیت سیازمانا عملکیرد ارتقاء

 را کارکنان روانا سالمت تواناما پا ین، کاری زناگا

 مالیوب کاری زناگا کیفیت. (40)دها تأثیر قرار تحت

  فرسییودگا از کییاری، پیشییگیری نگیییزها ا جییاد بییرای

 بیا ارائی  خیاماتا و بیاالتر تیغلا عملکیرد انجام تغلا،

 فییتکی  کی چیرا اسیت؛ ضیروری بدتیر و باالتر کیفیت

 جملی  از کیاری زنیاگا ابعیاد از بسیاری زناگا کاری

 و رتیا فرصیت ا جاد و کافا مزا ای و حقوق پرداخت

 واننیاکیفیتتمیا هیا نییزا ین کی  گییردبرما در را ارتقا

 دهییا، همچنییین قییرار تییأثیر تحییت را تخصییا زنییاگا

 از پیشییگیری بییرای مالییوب کییاریزنییاگا کیفیییت

 است. مدم بسیار اختالالت روانا

کیفیییت زنییاگا  (18)در ماا عی  بخشییا وهمکییاران

 تیغل تأهیل، وضیعیت سن، کاری با متغیرهای جنسیت،

 رابایی  اسییتخااما وضییعیت و تحصیییالت سییاح دوم،

نااتییت کیی  همسییو بییا ماا عیی  حاضییر بییود.  داریمعنییا

همچنییین بییین ابعییاد فرسییودگا تییغلا بییا هییی   ییو از 

اطالعات دموگرافیو ارتبیاط معنیاداری مشیاهاه نشیا. 

نتیییا   ا ییین ماا عییی  همراسیییتا بیییا بررسیییا ضییییا ا و 

بود. تا ا ب  د ییل  (86)همکاران و دتتا و (11)همکاران

ای همسان بودن ز اد گروه تحت ماا ع  باتیا؛ بی  گونی 

هیل ک  اکثر افیراد میورد ماا عی  اسیتخاام رسیما و متأ

بودنییا و منییزل تخصییا، مییار  تحصیییلا  یسییانس و 

تییود ا یین گونیی  همسییری تییاغل داتییتنا. پیشیینداد مییا

هیا ا کی  تیر نمونی  و در اسیتانماا عات با حجیم بییش

ها دارای نیروی ترکتا باتا انجام گیرد تا بتوان بین آن

 مقا س  صورت گیرد.

هییای ا یین ماا عیی  اسییتفاده از محییاود ت از جملیی 

ها بود. آوری دادهخود گزارتا جدت جم  یپرسشنام 

 هنگام تکمییل پرسشینام هیجانا افراد  -ترا ط رواناچون 

 کننییاه در نحییوه پاسییخگو ا بیی  کییا از تییرا ط تعیییین

باتیا. همچنیین هیا میاا ین دسیت  از پرسشینام  سؤاالت

  یپیژوهش، براسیاس تشیخ ن در ا مورد ماا ع  متغیرهای

مختلی   یرهیای  متغکی ادر حیا  تیا،ا طراح نیمحقق

وجود دارنا  اجتماعا نیز -ی ماننا متغیرهای رواناگر د

ک  بیر فرسیودگا تیغلا بازرسیین بدااتیتا تأثیرگیذار 

 قیرار مورد اسیتفادهی در ماا عات بعاتوانا هستنا و ما

های آتیا تیأثیر گردد در پژوهش ذا پیشنداد ما .رنایبگ

اتتا، استرس تغلا بر فرسودگا تغلا در بازرسین بدا

تفییاوت فرسییودگا تییغلا بازرسییین بدااتییتا بییا د گییر 

های کارتناسان بدااتتا، علل فرسودگا تغلا و گروه

همچنین راهکارهیای احتمیا ا پیشیگیری از فرسیودگا 

 تغلا، مورد بررسا قرار گیرد.

داری بین ابعیاد کیفییت ارتباط معنا ،  راساس نتاب

ا زناگا کیاری بیا فرسیودگا تیغلا بازرسیین بدااتیت

اسییتان گلسییتان برقرارتییا. درصییورتا کیی  متغیرهییای 

کننیاه بیناتناختا بازرسین جزو متغیرهای پیشجمعیت

بیر فرسودگا تیغلا بازرسیین بدااتیتا گیزار  نشیا. 

و با توج  ب  اهمیت  ماا ع  ن حاصل از ا یهاافت  اساس 

فرسودگا تغلا و اهمیت پیاماهای ناتا از آن در میان 

از  کیا  کی  گرفیت جی یتیوان نتمیاا ن گیروه تیغلا، 

 کیاهش سینارم فرسیودگا یبیرا یامااخلی  یهابرنام 

بیر بدبیود  توانیا تمرکیزمیابازرسین بدااتتا در  تغلا

 محییطفاکتورهای مرتبط با کیفیت زناگا کیاری ازجملی  

 وابستگا اجتماعا زناگا کیاریو  و بدااتتا ا منکار

ط بیا کیفییت باتا. باتوج  ب  اکتسیابا بیودن ابعیاد میرتب

زناگا کاری وکنترل استرسیورهای فرسیودگا تیغلا، 

ان مراکیز ر بی  میادر ا ن خصوص   اهادوره یبرگزار

 .گرددام شندادیپ درمانا مورد ماا ع  -بدااتتا
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 سپاسگزاری
 ن ماا ع  در قا ب پا ان نامة کارتناسیا ارتیا بیا ا

در  IR.MAZUMS.REC.1398.581 اخییییالق تناسییییة

انشگاه علیوم پزتیکا سیاری انجیام دانشکاه بدااتت د

کلیی   بدااتیتا و معاونیت تیا؛ از ا ین رو از همکیاری

بازرسییین بدااتییت محیییط و حرفیی  ای دانشییگاه علییوم 

پزتکا گلستان کی  در ا ین ماا عی  تیرکت کردنیا، و 

همچنییین معاونییت تحقیقییات و فنییاوری دانشییگاه علییوم 

پزتکا مازناران جدت تأمین منیاب  میا ا ا ین تحقیی ؛ 

 تود.ر و قاردانا ماتشک

 

 تعار  مناف 
 گونیی  تعارضییا در منییاف  بییین نو سییناگان هییی 

 .وجود ناارد
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