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 نهیزم

 ياعضا تكتك المتس احساس با خانواده سالمت     
 افراد كلي رضايت و شادي احساس. است ارتباط در آن
 اين. سنجندمي زندگي از رضايت عنوان با شاخصي با را

   از ۲۰۰۳ داينر و همکاران، تعريف طبق شاخص
 يعني خود زندگي از فرد عاطفي -شناختي هايارزيابي
-ضاوت   يعالوهبه وقايع به نسبت احساسي هايواكنش

 شودمي تشكيل هاخواسته شدنبرآورده از شناختي هاي

)۱(.  
 استرس يبهتجر که کرده دييتأ ياديز يهاپژوهش     

 سالمت بر آوريزيان اثرات تواندمي شغل با مرتبط
 در استرس). ۳، ۲( باشد داشته اشخاص رواني و جسمي
 است و محيطي زاهاياسترس به شخص پاسخ حقيقت
). ۴( دهدمي نشان را محيط با شخص دروني ارتباط

  است، استرس پر شدت به مشاغل از يكي پرستاري
 در را آن آمريكا، ايحرفه-ايمني ملي انجمن كهطوري
 منابع). ۵( است كرده معرفي استرس پر حرفه ۴۰ رأس

 تشخيص پرستاران كار محيط در زيادي شغلي استرس
 رگم كار، فوريت باري،گران راستا اين در و شده داده

 اجتماعي، حمايت فقدان عمل، در استقالل بيماران،
 الزم، تخصصي دانش كفايت عدم ضعيف، شغلي تناسب
 در سرعت به بهداشتي مراقبت محيط و ناايمن كار محل
     شناخته پرستاري زاهاياسترس عنوانبه تغيير، حال
  ).۸-۶( اندشده

 يبروندادها كه است داده نشان گذشته در تحقيقات     
 زندگي از رضايت شغلي، تيرضا فرسودگي و مثل شغلي

 بر كه پژوهشي ،مثال براي. دهندمي قرار ريتأث تحت را
 كه است داده نشان ،گرفته صورت ايكره پرستاران روي
 رضايت پايين سطوح با زندگي از رضايت متوسط سطوح
 و است بوده رابطه در فرسودگي باالي سطوح با و شغلي

 را زندگي از رضايت از تريبيش نسواريا فرسودگي
  .)۹( است كرده تبيين شغلي رضايت به نسبت

 شغلي اشتياق ۲۰۰۴ بيكر، و شافلي تعريف طبق بر     

 هنگام در مثبت احساسي -انگيزشي كاري وضعيت يك

 و خود وقف نيرومندي، بعد سه با كه است كردن كار
 انرژي باالي سطوح به نيرومندي. شودمي مشخص جذب

 وقف از منظور. دارد اشاره كار هنگام در ذهني پايداري و
 چالش و غرور الهام، جديت، معناداري، حس داشتن خود

 كار به شادمانه و داشتن كامل تمركز جذب،. است كار در
   .)۱۰( گويند را شدن مشغول

 عوامل يبررس جهت در ياندک پژوهش رانيا در      
. است شده انجام رانپرستا در يزندگ از تيرضا بر مؤثر
 با که يهمبستگ-يفيتوص يمطالعه کي در مثال يبرا

 بر يزندگ از تيرضا بر يفرد عوامل نقش يبررس عنوان
 مارستانيب هشت در شاغل پرستاران از نفر ۳۰۹ يرو

 توسط و رشت يپزشک علوم دانشگاه به وابسته
 نشان شد، انجام ۱۳۹۰در سال  و همکاران يرفرهاديم

 نيبهتر فرد يماهانه درآمد متوسط و جنس که شد داده
 است پرستاران در يزندگ از تيرضا يکنندهينيبشيپ

)۱۱.(  
 ۱۳۹۰ در سال يقيحق اصغرزاده و يمحمد يغميض     
 ارتباط يهمبستگ -يفيتوص يمطالعه کي قالب در

 از نفر ۹۰ يرو بر را يشغل يفرسودگ و يشغل استرس
 ارتباط ج،ينتا. ندداد انجام جکر البرز مارستانيب پرستاران

 ابعاد تمام و يپرستار استرس نيب را يدارامعن يآمار
 شهناز پژوهش در نيهمچن). ۱۲( دادند نشان يفرسودگ

 کي در يشغل يفرسودگ زانيم ۱۳۹۰ دوست و همکاران،
  ۸ پرستار از نفر ۲۵۷  يرو بر يمقطع يفيتوص يمطالعه
 يتصادف يريگهنمون روش به رشت يدرمان يآموزش مرکز
  ).۱۳( شد يبررس شدهبنديطبقه
 استرس يرابطه بررسي حاضر، پژوهش هدف     

 بين در زندگي از رضايت با شغلي اشتياق و پرستاري
 .باشدمي شاغل پرستاران

 و يزندگ از تيرضا مفهوم درک در را ما پژوهش نيا     
  يبرا يرهنمود يارائه و آن يکار يهابستههم ييشناسا
 يرفاه طيشرا جاديا در درمان و بهداشت زانيربرنامه

 از تيرضا احساس بهبود متعاقباً و کار محل در شتريب
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 خانواده سالمت نيتأم ،تينهادر  و پرستاران در يزندگ
  .دهديم ياري

 
   روش

 شاغل پرستاران يكليه شامل پژوهش حاضر يجامعه
 پژوهش نيا در. بود اهواز شهر دولتي يهابيمارستان در

 شهر يدولت يهامارستانيب نيب از يتصادف روش به ابتدا
 يتصادف روش به سپس شدند؛ انتخاب مارستانيب ۳ اهواز
 انتخاب نفر ۱۲۸ مارستانيب ۳ نيا پرستاران نيب از ساده
 از يريگبهره و spss افزارنرم از استفاده با هاداده. شدند
 و ساده يگهمبست( ياستنباط و يفيتوص آمار يهاروش
 يابزارها .گرفتند قرار ليتحل و هيتجز مورد) ونيرگرس

  :از بودند عبارت پژوهش
 ۲۰۰۳ سال در مقياس اين: شغلي اشتياق ينامهپرسش

 ينامهپرسش يك. شد ساخته بيكر و شافلي توسط
 مقياسخرده ۳ كه باشدمي سؤال ۱۷ شامل خودگزارشي

 ۶( جذب و) سؤال ۵( خود وقف ،)سؤال ۶( نيرومندي
    اين گذارينمره يشيوه. سنجندمي را آن) سؤال

 اين به ليكرت ايدرجه ۷ مقياس از استفاده با نامهپرسش
 هميشه، تا هرگز از طيفي به جمله هر براي كه است گونه

  .شودمي داده اختصاص ۶ تا ۰ نمرات ترتيببه
 را كرونباخ آلفاي ضرايب) ۲۰۰۳( بيكر و شافلي 
 ها،مقياسخرده يبرا و) ۹۶/۰-۹۱/۰( نامهشپرس كل براي

 و) ۹۵/۰-۸۸/۰( خود وقف ،۰/)۹۰-۸۳/۰( نيرومندي
 ،حاضر پژوهش در. آوردند دستبه) ۸۸/۰-۷۰/۰( جذب
 نامهپرسش کل يبرا شدهمحاسبه كرونباخ آلفاي مقدار
 ۲۰۰۱ ،يليشاف ييروا نييتع جهت .باشدمي ۹۴/۰ مقدار
 يرابطه و ديسنج يشغل يدگفرسو با را اسيمق نيا ارتباط

 نشان نيهمچن و افتي اسيمق دو نيا نيب ييباال و يمنف
 يفرسودگ با يشغل اقياشت يهااسيمقخرده يهمه که داد
 رضايت ينامهپرسش .هستند رابطه در يمنف طوربه يشغل

 الرسون و گريفين امانس، دينر، يساخته زندگي از
 توافق شدت مودنيآز. باشدمي سؤال ۵ شامل و) ۱۹۸۵(

 يك روي بر هاسؤال از هريك با را خود توافق عدم يا
  .كندمي مشخص ايدرجه ۷ ليكرت مقياس

 كامالً براي كه است صورت اين به آن گذارينمره 
 براي و ؛۷ ينمره ،موافقم كامالً براي و ؛۱ ينمره ،مخالفم

  اختصاص عدد دو اين بين نمرات مقياس، نقاط باقي
 روش از را آن پايايي نامهپرسش سازندگان .ديابنمي

 در و نمودند گزارش ۸۷/۰-۸۲/۰ ييبازآزما-آزمون
 ۸۱/۰ كرونباخ آلفاي روش به پايايي مقدار حاضر پژوهش
  . گرديد محاسبه
 با همگرا يسازه ييروا روش با اسيمق نيا ييروا
 و) ۲۰۰۱ ل،يارگ( اکسفورد يشاد ياههيس از استفاده

 که شد سنجش) ۱۹۹۱ بک،( بک يدگافسر ياههيس
 اکسفورد يشاد ياههيس از حاصل ينمره با يمثبت يرابطه

 داد نشان بک يافسردگ ياههيس ينمره با يمنف يرابطه و
  ).۱۳۹۰ ،يانيب و يکوچک ،ينيحس(

 ۲۰۰۰ سال در فرنچ توسط پرستاري استرس مقياس
. باشدمي مقياسخرده ۹ و سؤال ۵۷ داراي و شد ساخته
 به مقياسخرده هر هايسؤال تعداد آن و هايمقياسخرده
 با تضاد ،)سؤال ۷( مردن و مرگ: باشدمي زير شرح

 ليمسا ،)سؤال ۴( عاطفي عدم آمادگي ،)سؤال ۵( پزشكان
 سرپرستي به مربوط ليمسا ،)سؤال ۶( همكاران به مربوط

 ۷( اشخانواده   و بيمار به مربوط ليمسا ،)سؤال ۷(
 عدم و ،)سؤال ۳( تبعيض ،)سؤال ۹( باريانگر ،)سؤال

 جهت. باشنديم) سؤال ۹( درمان روش مورد در اطمينان
 ايدرجه ۵  ليكرت مقياس يك از استفاده با گذارينمره

 به تا را كار اين به و ۱ ينمره نيست، زااسترس هرگز به
 مقياس، نقاط باقي براي و ۴ ينمره ام،نداده انجام حال
 اين پايايي ،كلي طوربه. گيردمي تعلق دو اين بين نمرات
 برآورد ۹۶/۰ كرونباخ آلفاي روش به فرنچ توسط مقياس

 كرونباخ آلفاي روش به زين پژوهش اين در و است شده
- به هااسيمقخرده يبرا و يکل اسيمق يبرا ۹۳/۰ مقدار

 ،۷۳/۰ ،۷۶/۰ ،۸۵/۰ ،۷۲/۰ ،۵۶/۰ ،۵۸/۰ ،۶۴/۰ :بيترت
 ن،يچ در ييروا با رابطه در. ديگرد اسبهمح ۴۹/۰ و ۵۹/۰

-پرسش با را نامهپرسش نيا ۲۰۰۷ فاکت، و هالزمر ،يل
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- استرس و کردند همبسته يکار يزاهااسترس ينامه
 به را يکار يزاهااسترس انسيوار از ۷۷/۰ يپرستار
  .آورد حساب
  

  جینتا
 انحراف و ميانگين تعداد، شامل توصيفي يهايافته

 پرستاري استرس زندگي، از رضايت يرهايمتغ معيار
 عاطفي، آمادگي عدم پزشكان، با تضاد مردن، و مرگ(

 سرپرستي، به مربوط ليمسا همكاران، به مربوط ليمسا
 و تبعيض باري،گران اش،خانواده و بيمار به مربوط ليمسا
 يشغل اقياشت و) درمان روش مورد در اطمينان عدم

 گزارش ۱ جدول در) جذب و خود وقف ،يرومندين(
   .اندشده

 ن،يبشيپ متغيرهاي نيب ساده يهمبستگ بيضرا
 عدم پزشكان، با تضاد مردن، و مرگ( يپرستار استرس
 مربوط ليمسا همكاران، به مربوط ليمسا عاطفي، آمادگي

 اش،خانواده    و بيمار به مربوط ليمسا سرپرستي، به
) درمان روش مورد در اطمينان عدم و تبعيض باري،گران

 مالک، و) جذب و خود وقف ،يرومندين( يشغل اقياشت و

 پيرسون ساده همبستگي روش با که ،يزندگ از تيرضا
   .است شده ارائه ۲ جدول در ده،يگرد محاسبه
 چندگانه يهايهمبستگ يبررس يبرا پژوهش، نيا در

 ليتحل يآمار روش از مالک و نيبشيپ يرهايمتغ نيب
 ،منظور نيا يبرا. است شده دهاستفا چندگانه ونيرگرس

 يامرحله روش از استفاده با چندگانه ونيرگرس محاسبات
)Stepwise (است گرفته صورت.  

 استرس يچندگانه ونيرگرس ليتحل جينتا ۳ جدول     
 آمادگي عدم پزشكان، با تضاد مردن، و مرگ( يپرستار
 به مربوط ليمسا همكاران، به مربوط ليمسا عاطفي،

- گران    اش،خانواده و بيمار به مربوط ليمسا سرپرستي،

 و) درمان روش مورد در اطمينان عدم و تبعيض باري،
 تيرضا با) جذب و خود وقف ،يرومندين( يشغل اقياشت
   .دهديم نشان را يزندگ از

 ونيرگرس روش از استفاده با و ۳ جدول به توجه با     
 نيبشيپ يرهايمتغ نيب از که شوديم مشاهده يامرحله

 ينيبشيپ ييتوانا بيمار و خود وقف ريمتغ دو فقط
 بيضرا ريمقاد به توجه با که دارند؛ را يزندگ از تيرضا

 خود وقف ،ينيبشيپ توان لحاظ از) β( يونيرگرس
)۵۲۱/۰ =β ۰۰۰/۰ و=p (ينيبشيپ يبرا يشتريب ييتوانا 

  .ستا دارا را يزندگ از تيرضا
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  آنها هايمقیاسخرده و شغلی اشتیاق پرستاري، استرس زندگی، از رضایت متغیرهاي معیار انحراف و میانگین ،تعداد :1 جدول

  

  مالك و نیبشیپ متغیرهاي نیب پیرسون ساده همبستگی ضرایب :2 جدول

  
  

  رهايمتغ
  

  معيارانحراف  ميانگين  تعداد

يت
ضا

ر
 از 

گي
زند

  

  ۷۳/۵  ۷۸/۲۲  ۱۲۸  کل ينمره

س
ستر

ا
ري

ستا
پر

  
  

  

  ۸۶/۲۴  ۵۲/۱۴۳  ۱۲۸  کل ينمره
  ۴۶/۴  ۰۳/۱۸  ۱۲۸  مردن و مرگ

  ۱۳/۴  ۹۷/۱۵  ۱۲۸  پزشكان با دتضا
  ۴۵/۱  ۵۰/۴  ۱۲۸  عاطفي آمادگي عدم

  ۴۹/۴  ۸۱/۱۷  ۱۲۸  سرپرستي به مربوط ليمسا
  ۵۲/۴  ۷۷/۲۰  ۱۲۸  اشخانواده و بيمار به مربوط ليمسا

  ۱۵/۵  ۱۰/۲۳  ۱۲۸  باريگران
  ۶۹/۲  ۵۴/۵  ۱۲۸  تبعيض

  ۱۵/۶  ۰۱/۲۳  ۱۲۸  درمان روش مورد در اطمينان عدم
  ۷۲/۴  ۷۹/۱۴  ۱۲۸  همكاران به ربوطم ليمسا

ياشت
شغل

اق 
  ي

  ۶۶/۱۷  ۰۴/۶۴  ۱۲۸  کل ينمره
  ۴۳/۷  ۹۱/۲۷  ۱۲۸  يرومندين

  ۷۸/۶  ۳۷/۲۰  ۱۲۸  وقف خود
  ۴۹/۴  ۷۵/۱۵  ۱۲۸  جذب

  )p( يدارامعن سطح  )r( يهمبستگ بيضر  نيبشيپ ريمتغ  مالک ريمتغ

يت    
ضا

ر
 از 

گي
زند

  
  ۰۰۱/۰  -۳۳۹/۰  پرستاري استرس
  ۱۸۷/۰  -۷۹/۰  مردن و مرگ
  ۰۲۵/۰  -۱۷۳/۰  پزشكان با تضاد

  ۰۵۳/۰  -۱۴۳/۰  عاطفي آمادگي عدم
  ۰۰۳/۰  -۲۴۰/۰  سرپرستي به مربوط ليمسا

  ۰۰۱/۰  -۳۷/۰  اشخانواده و بيمار به مربوط ليمسا
  ۰۰۱/۰  -۲۸۴/۰  باريگران
  ۰۰۵/۰  -۲۳/۰  تبعيض

  ۰۲۲/۰  -۱۷۹/۰  درمان روش مورد در اطمينان عدم
  ۰۰۲/۰  -۲۵۳/۰  همكاران به مربوط ليمسا

  ۰۰۱/۰  ۵۲۸/۰  يشغل اقياشت
  ۰۰۱/۰  ۴۹۳/۰  يرومندين

  ۰۰۱/۰  ۵۲۱/۰  خود وقف
  ۰۰۱/۰  ۴۷۵/۰  جذب
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  )Stepwise( يارحلهم روش با مالك و نیبشیپ متغیرهاي چندگانه یهمبستگ بیضرا :3 جدول
  يرهايمتغ
  نيبشيپ

 يهمبستگ
 )MR( چندگانه

 نييتع بيضر
)RS( 

 F نسبت

 p احتمال

  )β( ونيرگرس بيضرا

۱  ۲  
  =۲۰/۴۶F  ۲۷۱/۰  ۵۲۱/۰  خود وقف

۰۰۱/۰p=  
۵۲۱/۰=β  
۸۵/۶t=  
۰۰۱/۰p=  

  

  =۸۴/۲۸F  ۳۱۳/۰  ۵۶۰/۰  بيمار
۰۰۱/۰p=  

۴۴۵/۰=β  
۶۳/۵t=  
۰۰۱/۰p=  

۲۲/۰- =β  
۷۶/۲- t=  

۰۰۷/۰p=  
 

   بحث
 بود سؤال نيا به ييگوپاسخ يپ در حاضر يمطالعه

 تيرضا با پژوهش نيا در دهيبرگز يشغل يرهايمتغ ايآ که
 اهواز يهامارستانيب در شاغل پرستاران يکل يزندگ از

 در رهايمتغ از کدام هر مورد در رابطه نيا و دارند رابطه
 اقياشت که داد نشان يآمار ليتحل جينتا. است يجهت چه
 و مثبت دارامعن يرابطه يزندگ از تيرضا با يشغل

 دارامعن يرابطه يزندگ از تيرضا با يپرستار استرس
  . دارد يمنف

 ريپذبيآس اريبس شاغل اقشار جمله از پرستاران
 و يشخص يزندگ تعادل و سالمت که هستند جامعه

 و همبسته يشغل يرهايمتغ با شدت به شانيا يخانوادگ
 که يتضاد از يناش يفشارها. است تنگاتنگ يرابطه در
 موجب دارد، وجود افراد نيا يخانوادگ يزندگ و کار نيب

 باالتر، استرس :مثل يشناختروان يهانشانه بروز
 يهاتيشکا شيافزا ،يبدن مزمن مشکالت ،يافسردگ

 يزندگ نييپا تيفيک کمتر، يزندگ از تيرضا ،يجسم
 حضور با و شوديم ينرژا نييپا سطوح و يخانوادگ
 يزندگ از تيرضا و رتشيب استرس خانواده، در کودکان

  ).۱۴( شد خواهد تجربه زين يترنييپا
 كه اندداده نشان ۱۹۹۵ ،(Diener) دينر و مير 

. است همبسته باال رواني سالمت با زندگي از رضايت
 مستعد فرد باشد، باالتر زندگي از رضايت ميزان هرچه
  ). ۱۵( است تريمثبت احساسات و طفعوا يتجربه

 دريافتند ۲۰۰۴ همكاران، و(Maltaby)  مالتبي
 هايسبك از دارند باالتري زندگي از رضايت كه افرادي
 و عواطف كنند،مي استفاده يترمناسب و مؤثرتر ايمقابله

 سالمت از و كنندمي تجربه را تريعميق مثبت احساسات
 با زندگي از رضايت معد. برخوردارند بيشتري عمومي

 مشكالت افسردگي، ميعال تر،ضعيف سالمت وضعيت
 ضعيف وضعيت و بهداشتي نامناسب رفتارهاي شخصيتي،
  ).۱۶( است همبسته اجتماعي

 و طوالني هاياسترس كه دهدمي نشان هابررسي
 ،استعفا چون يليمسا به منجر تواندمي كار محيط مداوم
 كاهش ،يكار بازده و انرژي كاهش مكرر، يهاغيبت

  رضايت كاهش همكاران، با ناسازگاري و خالقيت
- تصميم كاهش بيمار، از مراقبت كيفيت كاهش  اي،حرفه

 كاري تعهد و توانايي كاهش موقع،به و صحيح هايگيري
 يهاارزش كاهش افسردگي، كفايتي،بي احساس كاركنان،
 رمسند بروز نهايت در و كار از خستگي و بيزاري شغلي،

  .)۱۲(  شود شغلي فرسودگي
 اثرات بررسي هدف با كه ايمطالعه در نيهمچن 

 رفتارهاي و رواني ،يجسم سالمت روي بر شغلي استرس
 دولتي هايبيمارستان در پرستاران شغلي و شخصي
 استرس که آمد دستهب جهينت نيا شد، انجام نيجريه
. دارد ريتأث پرستاران جسمي و رواني سالمت بر شغلي
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 شخصي و كاري رفتارهاي بين داريامعن تفاوت چنينهم
  .شد مشاهده پايين استرس و باال استرس داراي پرستاران

 داد نشان رسونيپ يهمبستگ جينتا حاضر، يمطالعه در
 با همكاران به مربوط ليمسا و يپرستار استرس نيب که

 با که دارد وجود يمنف دارامعن يرابطه يزندگ از تيرضا
 عدم نين مطالعه بيدر ا .است همسو فوق مطالعات
 يزندگ از تيبا رضا مردن و عاطفي و مرگ آمادگي
 ليمساد به علت يوجود نداشت که شا دارامعن يرابطه
ک اصل يعنوان را به يافراد زندگ يبرخ .باشد يفرهنگ
اج به يکردن احت يزندگ ياند و به نظر آنها برارفتهيپذ

و  يرانيدر فرهنگ ا نيهمچن. ستيعاطفي ن آمادگي
شود؛ بلکه به يانسان پس از مرگ نابود نم ،ما ياسالم
، لذا مرگ در دهديگر ادامه ميخود در جهان د يزندگ

و  گر مرگياست و به زبان د ياز زندگ يجزئ ،فرهنگ ما
باشد و مرگ يانسان م يدو بخش متفاوت زندگ يزندگ
له سبب کاهش ترس از ن مسأيا. ستين يبيغر يواژه

  .شوديمرگ م
 تيفيک بر يخانوادگ يزندگ متقابل اثر ينهيزم در

 يشناختروان تجارب که گفت توانيم ،يشغل تيفعال
 و يخانوادگ نقش از تيرضا و مثبت خلق مثل يمثبت

     کنند،يم تجربه کارشان در افراد که يروان بهداشت
 يباق مشتاق شانمشاغل در تا دهد ياري افراد به توانديم

  ). ۱۷( کنند کسب يترشيب يشغل و يشخص منابع و انندبم
 رودبارد توسط که يگريد پژوهش در 

(Rothbard)، ۲۰۰۱ شد داده نشان است، گرفته انجام 
 زنان يخانوادگ يزندگ در شده تجربه مثبت عواطف که
  نشان افتهي نيا و بوده ارتباط در آنان يشغل اقياشت با
 فرد يزندگ تجارب ريتأث تحت يشغل اقياشت که دهديم

  ).۱۸( رديگيم قرار
 داد نشان ساده يهمبستگ جينتا حاضر، پژوهش در 

 يهااسيمقخرده و شغلي اشتياق با يزندگ از تيرضا که
 همسو مطالعه دو نيا با که دارد مثبت دارامعن يرابطه آن
  .   باشديم

 مؤثر طور به تا كندمي كمك كاركنان به شغلي اشتياق
 مشتاق كاركنان. نديآبر شغل يزااسترس مقتضيات پس از

 قدرت و بودن آغازگر براي اديز اشتياق و ميل با عمدتاً
 خوراندپس آنها. شوندمي شناخته هاشانزندگي مديريت

 که قادرند نتيجه در و كنندمي توليد شخصي مثبت
 كاري زندگي از خارج هم و کار محل در هم را خودشان

  . برانگيزانند
 چندگانه ونيرگرس بيضرا يبررس با نيهمچن
  با خود وقف نيب ارتباط نيشتريب که شد مشخص

 با جهينت نيا کهاست  آمده دستبه يزندگ از تيرضا
 پرستاران از ينفر ۲۷۹ ينمونه کي يرو بر که يپژوهش

 انجام يامرحله دو يطول يمطالعه کي يط و نيچ در زن
  در اشخانواده و يمارب به مربوط ليمسا. بود همسو شد،
 کارش وقف را خود که يفرد. گرفت قرار دوم يرده

 در داشته، يشتريب يزهيانگ و تيمسؤول احساس کند،يم
 يشتريب يدردهم ابراز همراهانش و ماريب به نسبت جهينت
 يجهيدهد، خود از نتيم ارائه يبهتر خدمات و کنديم

 با زياش نادهخانو و ماريب آن طبع به برديم لذت کارش
 ماريب يبهبود و پرستار عملکرد از خود تيرضا بروز
 از تيرضا شيافزا و نديخوشا احساس جاديا سبب
  .گردنديم يو در يزندگ
  خانواده بر تسلط که داد نشان پژوهش نيا

(Family mastery)  يرو بر يدارامعن مثبت اثر 
 انوادهخ بر تسلط نيب يرابطه ،عالوهبه. دارد يشغل اقياشت
- چالش يشغل اتيمقتض که يتيوضع در يشغل اقياشت و

  . بود زين تريقو بودند، اديز و زيبرانگ
 در تالش موفق، و سالم ياخانواده يبرقرار يبرا
 يزندگ مختلف يهاجنبه از افراد تيرضا شيافزا و حفظ

 يضرور افراد يجسم و يروان سالمت  نيمتأ جهينت در و
 يکنندهنييتع يحدود تا يتيشخص عوامل گرچها. است

 يگريد عوامل کنيل هستند، يزندگ از تيرضا زانيم
 ژهيوبه ياجتماع-يشناخت يهازميمکان ک،يژنت چون
 با مرتبط انتظارات ،يکارآمد خود مدار،هدف تيفعال
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 تحت را ريمتغ نيا يطيمح منابع و هاتيحما داد،برون
 . دهنديم قرار ريتأث

  
  گیرينتیجه
 اقياشت کاهش و کار طيمح يهااسترس شيافزا با 
 از .ابدييم کاهش فرد در يزندگ از تيرضا ،يشغل

 بودن يراض مستلزم خانواده ثبات و آرامش که ييآنجا
 جهت کنند،يم يزندگ هم با که است يافراد تکتک
 ديبا خانواده انيبن استحکام و يزندگ از تيرضا شيافزا
 طيمح يهااسترس که ديشياند يريتداب افراد کار محل در
 ادامه خود کار به يشتريب اقياشت با فرد و افتهي کاهش کار
  .دهد
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The Relationship of Work Engagement and Work Stress with 

Satisfaction from Daily Lives of Nurses in Ahvaz Governmental 
Hospitals 

  
Sirous Allipour Birgani  

  
Abstract 
Background: Nowadays, work related stress appears to affect 
almost all people with connected clinical works. The purpose of 
this research was to study the relationships of work stress and 
work engagement with the satisfaction from lives of nurses in 
Ahvaz governmental hospitals. 
Methods: A correlation study was carried out. Nurses from 
governmental hospitals were selected and statistical sample 
universe was developed. From this universe, a total of 128 
nurses were selected by multistage random sampling method. 
Work Engagement Scale, Satisfaction with Life, and Nursing 
Stress questionnaires were used to collect the required data. 
Descriptive and inferential statistical methods (simple 
correlation and regression) and SPSS software were used for 
data analysis.  
Results: The results showed that there were significant 
correlations between work engagement and work stress  with 
life satisfaction. All subscales of Work Engagement Scale had 
significant positive correlation with the nurses’ life satisfaction.  
Among nursing stress subscales, the variables of inadequate 
emotional preparation and patients' death didn't have any 
significant correlation with satisfaction from life.  The other 
subscales had negative correlation with life satisfaction. 
Regression analysis results that the dedication to patients' 
variables were able to predict %31 of variance of life 
satisfaction. 
Conclusion: In order to increase the satisfaction with life and 
stability of family measures, work stress and work engagement 
of nurses should be considered. 
 
Keywords: life satisfaction, nursing stress, work engagement. 
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