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Abstract 
Introduction: The prevalence of COVID-19 has caused concern and anxiety in the community. Due to direct 
contact with patients, nurses have an important role in preventing the spread of COVID-19 and this causes 
psychological problems in them. Therefore, this study aimed to investigate the turnover intention (TI) of nurses 
in the outbreak of COVID-19: the role of compassion fatigue (CF), compassion satisfaction (CS) and burnout 
(BO). 
Methods: The research method was descriptive-correlation. In this study, 312 nurses in Malayer public hospitals 
participated in the study by census method. TI scale (Cammann et al, 1979) and The Professional Quality of 
Life Scale (Stamm, 2005) were used to collect the data. The validity and reliability of measuring instruments 
have been confirmed. Multivariate analysis of variance (MANOVA), Pearson correlation and multivariate 
regression with enter method were used to analyze the data.
Results: The rate of TI, CS, BO and CF in nurses in the outbreak of COVID-19 were 56.41%, 29.81%, 86.54%, 
and 85.89%, respectively. Female nurses compared to males had higher levels of BO and CF, TI, married nurses 
compared to single had higher levels of BO and CF, nurses with bachelor's degree compared to nurses with 
master's degree had low level of CS and high level of BO (p<0.05). ICU and CCU nurses had higher levels of 
TI, BO and CF and lower level of CS than nurses in other wards (p <0.05). There was a significant relationship 
between CS (r = -0.34), BO (r = 0.36) and CF (r = 0.19) with TI of nurses in the outbreak of COVID-19. Based 
on the results of multivariate regression, Cs, BO and CF have explained 0.20 of the TI (p = 3.1; f = 25.01). 
Based on the beta value, CS and CF and BO had a significant role in explaining the TI, respectively (p <0.05). 
(p <0.05).
Conclusions: According to the findings, psychological program based on the components of quality of work 
life such as CS, BO and CF in the outbreak of COVID-19 can be effective in reducing the TI of nurses.
Keywords: Burnout, Compassion fatigue, Compassion satisfaction, COVID-19, Nurses, Turnover intention.
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چکیده
مقدمــه: شـــیوع کوویــد-19 موجــب نگرانــی و اضطــراب در جامعــه شــده اســت. بــه دلیــل تمــاس مســتقیم بــا بیمــاران، پرســتاران 
نقــش مهمــی در جلوگیــری از شــیوع کووید-19دارنــد و همیــن امــر موجــب مشــکالت روان شــناختی در آنــان می شــود. از ایــن رو، 
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی قصــد تــرک شــغل در پرســتاران در دوره کوویــد-19: نقــش خســتگی از دلســوزی، رضایــت از دلســوزی 

و  فرســودگی بــود.
 روش کار: روش پژوهــش توصیفــی- همبســتگی بــود. در ایــن پژوهــش 312 پرســتار در بیمارســتان های دولتــی مالیــر در پژوهــش 
بــه روش سرشــماری شــرکت کردنــد. بــرای گــردآوری داده هــا از مقیــاس قصــد تــرک شــغل )کامــان و همــکاران، 1979( و کیفیــت 
زندگــی شــغلی )اســتام، 2005( اســتفاده شــد. روایــی و پایایــی ابزارهــای اندازه گیــری مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت. بــرای تحلیــل 

داده هــا از تحلیــل واریانــس چندمتغیــری )مانــوا(، همبســتگی پیرســون و رگرســیون چنــد متغیــری بــا روش همزمــان اســتفاده شــد.
ــزان قصــد تــرک شــغل، رضایــت از دلســوزی، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی در پرســتاران در دوره کوویــد-19   یافته هــا: می
ــا پرســتاران زن فرســودگی و  ــود. پرســتاران مــرد در مقایســه ب ــه ترتیــب 56/41، 29/81 درصــد، 86/54 درصــد و 85/89 درصــد ب ب
خســتگی از دلســوزی بیشــتری داشــتند، پرســتاران متأهــل نســبت بــه مجــرد قصــد تــرک شــغل، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی 
بیشــتری داشــتند و پرســتاران دارای مــدرک کارشناســی نســبت بــه پرســتاران دارای مــدرک کارشناســی ارشــد رضایــت از دلســوزی 
پاییــن و فرســودگی بیشــتری داشــتند )p<0/05(. پرســتاران ICU و CCU در دوره کوویــد-19 ســطوح بــاالی قصــد تــرک شــغل، 
ــن  ــه پرســتاران ســایر بخش هــا داشــتند )p<0/05(. بی ــن، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی را نســبت ب ــت از دلســوزی پایی رضای
ــتاران در  ــغل در پرس ــرک ش ــد ت ــا قص ــوزی )r=0/19( ب ــتگی از دلس ــودگی )r=0/36( و خس ــوزی )r=-0/34(، فرس ــت از دلس رضای
دوره کوویــد-19 رابطــه معنــادار وجــود داشــت. براســاس نتایــج رگرســیون چندمتغیــری رضایــت از دلســوزی، فرســودگی و خســتگی 
ــت از  ــه ترتیــب رضای ــز ب ــا نی ــدار بت ــد )p=0/001 ؛ f=25/01(. براســاس مق ــن نموده ان ــرک شــغل را تبیی از دلســوزی 0/20 قصــد ت

 .)p<0/05( دلســوزی و خســتگی از دلســوزی و فرســودگی در تبییــن قصــد تــرک شــغل ســهم معنــادار داشــتند
نتیجه گیــری: براســاس یافته هــا، برنامه ریزی هــای روان شــناختی مبتنــی بــر مؤلفه هــای کیفیــت زندگــی شــغلی از جملــه 
رضایــت از دلســوزی، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی در دوره  کوویــد-19 می توانــد در کاهــش قصــد تــرک شــغل پرســتاران مؤثــر 

باشــد. 
کلیدواژه ها: کووید-19، پرستاران، خستگی از دلسوزی، رضایت از دلسوزی، فرسودگی، قصد ترک شغل.
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مقدمه
اثــر  بــر  چیــن   ووهــان  در  دســامبر 2019  در  کوویــد-19 
کروناویــروس ســندرم حــاد تنفســی- 2 ایجــاد شــد کــه دســتگاه 
ــه  ــروس ب ــن وی ــد )1(. ای ــرار مي ده ــر ق ــت تأثی ــس را تح تنف
ســرعت در سراســر جهــان گســترش یافتــه اســت )2(؛ بــه طــوری 
کــه در اوایــل آوریــل 2021، تعــداد مبتالیــان بــه ایــن ویــروس در 
ــا بیــش از 2 میلیــون و 900  جهــان بالــغ بــر 135 میلیــون نفــر ب
هــزار مــرگ و در ایــران بالــغ بــر 2 میلیــون نفــر بــا نــرخ مــرگ 
بیشــتر از 64 هــزار نفــر بــوده اســت )3(. بــه دلیــل تماس مســتقیم 
بــا بیمــاران، کارکنــان بهداشــت و درمــان، بــه ویــژه پرســتاران، از 
طریــق مراقبت هــای مناســب و اقدامــات پیشــگیرانه نقــش مهمــی 
در جلوگیــری از شــیوع کووید-19دارنــد )4(. از ایــن رو، پرســتاران 
بســیار در معــرض اســترس ناشــی از بیمــاری کرونــا هســتند و بــه 
احتمــال زیــاد بیشــتر از ســایر اقشــار جامعــه مشــکالت و عالئــم 
ــر  ــف تأثی ــای مختل ــد.  پژوهش ه ــناختی را نشــان می دهن روان ش
ــد  ــتاران را تأیی ــناختی پرس ــکالت روان ش ــر مش ــروس ب ــن وی ای
ــه میــزان شــیوع بــاالی اضطــراب،  ــد )5(. در ایــران نیــز ب کرده ان
افســردگی، اســترس، اقدام بــه خودکشــی )6( در پرســتاران در دوره 
ــده  ــان داده ش ــن نش ــت. عالوه برای ــده اس ــاره ش ــد-19 اش کووی
ــس،  ــای ICU، CCU و اورژان ــتاران بخش ه ــه پرس ــت ک اس
ــتری را در دوره  ــناختی بیش ــکالت روان ش ــغلي و مش ــترس ش اس
کوویــد-19 تجربــه می کننــد )7(. از جملــه متغیرهایــی کــه 
می توانــد در پرســتاران تحــت تأثیــر اســترس ناشــی از کوویــد-19 
قــرار بگیــرد، قصــد تــرک شــغل اســت کــه کمتــر مــورد بررســی 
قــار گرفتــه اســت و خــأ پژوهشــی در میــان پرســتاران ایرانــی در 

ایــن زمینــه وجــود دارد.  
ــر  اگــر اعضــای یــک ســازمان فرصت هــای شــغلی دیگــر را بهت
از فرصــت شــغلی ســازمان بداننــد و نقشــه ی خــروج از ســازمان را 
ــود  ــاد می ش ــان ایج ــغل در آن ــرک ش ــد ت ــد، قص ــر بپرورانن در س
ــد  ــرک شــغل، می توان ــال آن ت ــه دنب ــرک شــغل و ب )8(. قصــد ت
ــرا ســازمان  ــرای ســازمان داشــته باشــد؛ زی ــادی ب هزینه هــای زی
ــه و  ــر مصاحب ــادی از نظ ــای زی ــراد هزینه ه ــتخدام اف ــرای اس ب
ــف  آمــوزش متحمــل می شــود )9(. براســاس پژوهش هــای مختل
در قبــل از شــیوع کوویــد-19 در جهــان 15 تــا 44 درصد پرســتاران 
ــزان  ــران می ــد )10(. در ای ــزارش نموده ان ــغل را گ ــرک ش قصــد ت
ــد )11( و  ــش 32/7 درص ــتاران در دو پژوه ــغل در پرس ــرک ش ت
35 درصــد )12( گــزارش شــده اســت. عالوه برایــن، پژوهش هــای 

مختلــف، نقــش اســترس شــغلی در قصــد تــرک شــغل پرســتاران 
را تأییــد نموده انــد )12(. امــا در دوره  کوویــد-19 میــزان و درصــد 
قصــد تــرک شــغل در پرســتاران مشــخص نشــده اســت و صرفــًا 
پژوهش هــا بــه وجــود ایــن مشــکل در پرســتاران اشــاره کرده انــد؛ 
بــه عنــوان نمونــه، در دوره شــیوع کوویــد-19 قصــد تــرک شــغل 
ــرار  ــورد بررســی ق ــد-19 م ــوان یکــی از پیامدهــای کووی ــه عن ب
ــتاران از  ــرس پرس ــراب و ت ــل آن اضط ــت و  از عوام ــه اس گرفت
کوویــد-19 عنــوان شــده اســت )13(. همچنیــن نشــان داده شــده 
ــغل را  ــرک ش ــد-19 قصــد ت ــتاران در دوره  کووی ــه پرس اســت ک
ــای  ــتاران بخش ه ــوان و پرس ــتاران ج ــد و پرس ــه می کنن تجرب
ــد )7(؛  ــغل دارن ــرک ش ــد ت ــتر قص ــتان ببیش ــی بیمارس خصوص
عالوه برایــن، بیــن جنســیت و ســطح تحصیــالت بــا قصــد تــرک 
شــغل رابطــه معنــادار بــه دســت آمــده اســت )7(. در یــک پژوهش 
نشــان داده شــد کــه قصــد حفــظ شــغل در پرســتاران مبتــال بــه 
کوویــد-19 و پرســتاران درگیــر در بخش هــای بیمارســتانی 

ــوده اســت )14(.  ــر ب ــد-19 پایین ت ــه کووی ــوط ب مرب
ــت  ــد تح ــتاران می توان ــه در پرس ــر ک ــی دیگ ــه متغیرهای از جمل
ــت  ــرد، خســتگی از دلســوزی، رضای ــرار بگی ــد-19 ق ــر کووی تأثی
ــوان  ــوزی به عن ــتگی دلس ــت. خس ــودگی اس ــوزی و  فرس از دلس
ــناختی نســبت  ــی و روان ش ــی از فشــارهای جســمی، عاطف ترکیب
بــه درد عاطفــی و رنــج جســمانی مرتبــط بــا مراقبــت از بیمــاران 
تعریــف شــده اســت )15(. رضایــت از دلســوزی بــه معنــای 
ــا مشــکالت  ــه ب ــر مواجه ــه ب ــق غلب ــت از طری ــت از مراقب رضای
عاطفــی نامطلوبــی اســت کــه در محیــط کار مرتبــط بــا مراقبــت 
از بیمــاران مشــاهده می شــود )15(. فرســودگی وضعیتــی از 
ــر  ــه در اث ــی و روان شــناختی اســت ک فرســودگی جســمی، عاطف
ــود  ــاد می ش ــا ایج ــرایط طاقت فرس ــدت در ش ــری طوالنی م درگی
)15(. میــزان خســتگی از دلســوزی در قبــل از شــیوع کوویــد-19 
در پرســتاران ترکیــه 52/7 درصــد، )16( و در پرســتاران ایران 45/3 
ــزان  ــن می ــورداری از ای ــت؛ برخ ــده اس ــزارش ش ــد )17( گ درص
خســتگی از دلســوزی و فرســودگی در پرســتاران می توانــد در 
فعالیت هــای مربــوط بــه خدمــات مراقبتــی در پرســتاران مشــکل 
ایجــاد کنــد. برخــی از پژوهش هــا میــزان خســتگی از دلســوزی را 
در پرســتاران زن بیشــتر از مــردان )18( و برخــی در پرســتاران مــرد 
ــای  ــن پژوهش ه ــد. همچنی ــزارش کرده ان ــان )19( گ بیشــتر از زن
ــزان متوســط  ــه می ــد ک ــد-19 نشــان داده ان ــیوع کووی ــل از ش قب
ــب 78  ــه ترتی ــتاران ب ــودگی در پرس ــوزی و فرس ــت از دلس رضای
ــزان  ــز می ــران نی ــت )20(. در ای ــوده اس ــد ب ــد و 53 درص درص
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ــزارش شــده اســت.  ــتاران 15/03 درصــد )17( گ فرســودگی پرس
در دوره کوویــد-19 نشــان داده شــده اســت کــه میــزان خســتگی 
ــت از  ــزان رضای ــط و می ــد متوس ــتاران در ح ــودگی پرس و فرس
دلســوزی در حــد متوســط بــه بــاال بــوده اســت )21(. ایــن میــزان 
ــاد  ــترس های زی ــان دهنده اس ــتاران نش ــان پرس ــا در می درصده
ــی  ــای قبل ــه در پژوهش ه ــه شــغل پرســتاری اســت ک ــوط ب مرب
ــی در  ــئله اصل ــن رو، مس ــت )12(. از ای ــده اس ــاره ش ــه آن اش ب
ــت  پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه خســتگی از دلســوزی، رضای
از دلســوزی و  فرســودگی بــا قصــد تــرک شــغل در پرســتاران در 

ــود.  ــد-19 ب دوره کووی
ــا  ــد کــه خســتگی از دلســوزی ب ــی نشــان دادن پژوهش هــای قبل
قصــد تــرک شــغل در پرســتاران رابطــه مثبــت دارد و ایــن مشــکل 
ــان  ــن نش ــال دارد )22(. همچنی ــه دنب ــغل را ب ــرک ش ــش ت افزای
ــد  ــودگی قص ــوزی و فرس ــت از دلس ــه رضای ــت ک ــده اس داده ش
ــا در  ــد )23(. ام ــی نموده ان ــتاران را پیش بین ــغل در پرس ــرک ش ت
ــت از  ــوزی، رضای ــتگی از دلس ــن خس ــه بی ــد-19 رابط دوره کووی
دلســوزی و فرســودگی بــا قصــد تــرک شــغل در پرســتاران مــورد 
بررســی قــرار نگرفتــه اســت. عــالوه برایــن، برخــی از پژوهش هــا 
میــزان شــیوع خســتگی از دلســوزی، رضایــت از دلســوزی و 
فرســودگی در پرســتاران را بــه صــورت مشــخص بیــان نکرده انــد 
ــی  ــه برخ ــوری ک ــه ط ــض اســت. ب ــا ضــد و نقی ــن میزان ه و ای
میــزان ایــن مشــکالت را بــاال )16، 20( و برخــی پاییــن و متوســط 
ــن  ــش ای ــن پژوه ــام ای ــن رو انج ــد. از ای ــان نموده ان )17، 21( بی
خــأ پژوهشــی را بــه ویــژه در میــان پرســتاران ایــران پــر خواهــد 
ــغل  ــرک ش ــد ت ــه قص ــگران ب ــه پژوهش ــب توج ــرد و موج ک
ــوزی،  ــتگی از دلس ــش خس ــد-19 و نق ــتاران در دوره کووی پرس
ــی آن خواهــد شــد.  ــت از دســوزی و فرســودگی در پیش بین رضای
ــۀ مشــکالت روان شــناختی پرســتاران از  انجــام پژوهــش در زمین
جملــه قصــد تــرک شــغل بــرای توســعه راهبردهــای روان شــناختی 
در کاهــش اثــرات روان شــناختی بحران هــا بــه ویــژه کوویــد-19 
ــه سیاســت گذاران در درک مشــکالت  الزم و ضــروری اســت و ب
روان شــناختی پرســتاران و برنامه ریــزی جهــت کاهــش مشــکالت 
ــع انســاني در  روان شــناختی ناشــی از کوویــد-19 و مدیریــت مناب
زمــان بحران هــا کمــک خواهــد کــرد. عــالوه  بــر ایــن انجــام ایــن 
پژوهــش موجــب ترغیــب درمانگــران بالینــی در جهــت کمــک بــه 
ــای  ــتفاده از راهکاره ــا اس ــغل ب ــرک ش ــد ت ــتاران دارای قص پرس

روان شــناختی خواهــد شــد.

روش  کار
ــي  ــدف اصل ــرا ه ــود. زی ــتگی ب ــش توصیفی-همبس روش پژوه
پژوهــش بررســی رابطــه خســتگی از دلســوزی، رضایــت از 
ــتاران در  ــغل در پرس ــرک ش ــد ت ــا قص ــودگی ب ــوزی و فرس دس
دوره کوویــد-19 بــوده اســت. عالوه برایــن در ایــن پژوهــش اثــر 
جنســیت، تحصیــالت، وضعیــت تأهــل و بخــش فعالیــت شــغلي 
ــاری  ــه ی آم ــر متغیرهــای پژوهــش بررســی شــده اســت. جامع ب
ــر در ســال 1399  ــن پژوهــش را تمامــی پرســتاران شــهر مالی ای
تشــکیل دادنــد )N=525(. از ایــن تعــداد 205 نفــر در بیمارســتان 
ــر  ــام حســین و 120 نف ــتان ام ــر بیمارس شــهید غرضــی، 200 نف
بیمارســتان مهــر مشــغول بــه فعالیــت بوده انــد. در ایــن پژوهــش 
کل پرســتاران از طریــق سرشــماری انتخــاب شــدند. پژوهشــگران 
ــر(  ــین و مه ــام حس ــی، ام ــهید غرض ــتان )ش ــه بیمارس ــه س ب
مراجعــه نمودنــد و بــه مــدت یــک مــاه پرسشــنامه ها را در اختیــار 
ــر  ــان انجــام پژوهــش 421 نف ــه در زم ــد ک ــرار دادن ــتاران ق پرس
ــع  ــس از توزی ــد(. پ ــد )80/19 درص ــخ دادن ــنامه ها پاس ــه پرسش ب
421 پرسشــنامه ، 336 پرسشــنامه )79/81 درصــد( بازگردانــده شــد. 
ــل  ــل تکمی ــه دلی ــنامه ب ــنامه ها 14پرسش ــی پرسش ــد از بررس بع
ــه 312  ــه ب ــی حــذف شــدند و حجــم نمون ــه نهای ناقــص از نمون
نفــر )70/78 درصــد کل( کاهــش یافــت. نتایــج توصیفــی نشــان 
داد کــه از میــان پرســتاران 44/295 درصــد از بیمارســتان شــهید 
ــین و 17/54  ــام حس ــتان ام ــد از بیمارس ــی، 38/255 درص غرض
درصــد از بیمارســتان مهــر بودنــد. میانگیــن ســنی کل پرســتاران 
8/29±34/58 و میانگیــن ســابقه  شــغلی 8/38±11/20 بــوده 
اســت. میانگیــن ســاعت شــیفت کاري در پرســتاران داراي شــیفت 
کاری گردشــی 7/27±13/72 بــود. در ایــن پژوهــش از ابزارهــای 

ــرای گــردآوری داده هــا اســتفاده شــد:   ــر ب زی
1-مقیــاس قصــد تــرک شــغل:  مقیــاس قصــد تــرک شــغل )24( 
دارای 3 گویــه )اغلــب بــه ایــن فکــر می کنــم کــه ایــن ســازمان را 
تــرک کنــم؛ احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه در ســال آینــده شــغل 
ــته باشــم،  ــاره داش ــی دوب ــر انتخاب ــم؛ اگ ــدی را جســتجو کن جدی
ــوع  ــردم.( از ن ــاب می ک ــازمان را انتخ ــن س ــم کار در ای ــاز ه ب
ــق=1«  ــه ای از »بســیار نامواف ــج گزین ــف پن ــا طی بســته پاســخ ب
ــی را  ــا »بســیار موافــق=5« اســت. ایــن مقیــاس یــک بعــد کل ت
ــر  ــاس براب ــن مقی ــاخ ای ــای کرونب ــب آلف ــزان ضری می ســنجد. می
ــا 0/77 گــزارش شــده اســت )24(. در پژوهــش حاضــر، میــزان  ب
ضریــب آلفــای کرونبــاخ ایــن مقیــاس برابــر بــا 0/69 بــوده اســت. 
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ــغل، از  ــرک ش ــد ت ــزان قص ــش می ــن پژوه ــن در ای ــالوه برای ع
طریــق یــک ســؤال بــا جــواب بلــه و خیــر مبنــی بــر قصــد تــرک 

شــغل در دوره کوویــد-19 مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
2- مقیــاس کیفیــت زندگــی شــغلی: ایــن مقیــاس )25( شــامل 30 
گویــه اســت و بــه هــر گویــه ، براســاس اینکــه در ســی روز گذشــته 
ــود اســت، پاســخ داده می شــود.  ــاره آن چطــور ب ــرد درب ــه ف تجرب
پاســخ ها براســاس مقیــاس 6 درجــه ای لیکــرت به صــورت 
ــدودی  ــا ح ــات«، »3=ت ــبتاً«، »2=بعضی اوق ــز«، »1=نس »0=هرگ
بیشــتر اوقــات«، »4=بیشــتر اوقــات« و »5=همیشــه«، اســت. ایــن 
ــه(، فرســودگی  ــاس ســه بعــد خســتگی از دلســوزی )10 گوی مقی
)10 گویــه( و رضایــت از دلســوزی )10 گویــه( را می ســنجد. 
ــرش  ــی 50 اســت )25(. نقطــه ی ب ــره نهای ــد، نم ــر ســه بع در ه
بــرای زیــر مقیــاس رضایــت از دلســوزی باالتــر از 33، بــرای زیــر 
مقیــاس فرســودگی باالتــر از 22 و بــرای زیــر مقیــاس خســتگی از 
دلســوزی باالتــر از 17 در نظــر گرفتــه شــده اســت )25(. ضریــب 
ــت از  ــودگی و رضای ــتگی از دلســوزی، فرس ــاخ خس ــای کرونب آلف
ــوده اســت  ــا 0/88، 0/75 و 0/81 ب ــر ب ــه ترتیــب براب دلســوزی، ب
)25(. آریاپــوران )17( پــس از ترجمــه مقیــاس فــوق بــه فارســی، 
نشــان داد کــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ ســه بعــد فــوق بــه ترتیــب 
0/76، 0/88 و 0/72 بــوده اســت. در پژوهــش حاضــر نیــز ضریــب 
ــت از  ــودگی و رضای ــتگی از دلســوزی، فرس ــاخ خس ــای کرونب آلف

دلســوزی، بــه ترتیــب برابــر بــا 0/73، 0/71 و 0/87 بــود.   
روش اجــرا: در ایــن پژوهــش، پژوهشــگران بــه مــدت یــک مــاه 
بــه کل بیمارســتان های شهرســتان مالیــر )شــهید غرضــی، امــام 
حســین و مهــر( مراجعــه کردنــد کــه دارای بیمــاران بســتری مبتال 
بــه کرونــا بودنــد. پــس از بیــان هــدف و بــا رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی بــرای پیشــگیری از کوویــد-19، پرسشــنامه ها در 
)اورژانــس، ICU و  اختیــار پرســتاران بخش هــای مختلــف 
CCU، فوریت هــا و ســایر بخش هــا( قــرار داده شــد. دلیــل 
 ،CCU و ICU ،ــس ــای اورژان ــتاران در بخش ه ــاب پرس انتخ
ــا  و فوریت هــای پزشــکی ایــن بــود کــه ایــن پرســتاران بیشــتر ب
ــی از  ــاران کرونای ــرا بیم ــتند. زی ــروکار داش ــی س ــاران کرونای بیم
زمــان شــیوع ویــروس کرونــا عمدتــاً بــه بخــش اورژانــس مراجعــه 
می کردنــد و یــا توســط پرســتاران بخــش فوریت هــا بــه اورژانــس 
ــه  ــز ب منتقــل می شــدند و پرســتاران بخــش ICU و CCU  نی
ــم  ــت وخی ــاران دارای وضعی ــا بیم ــاط ب ــتقیم در ارتب ــورت مس ص

ــز  ــا نی ــایر بخش ه ــتاران س ــن پرس ــالوه برای ــد. ع ــی بودن کرونای
ــرار  ــد-19 ق ــی کوی ــای منف ــر پیامده ــت تأثی ــت تح ــن اس ممک
ــف  ــای مختل ــتاران در بخش ه ــه پرس ــل اینک ــه دلی ــد و ب بگیرن
مــورد مقایســه قــرار گرفته انــد، آن هــا بــه عنــوان گــروه مقایســه 
ــه  ــا 30 دقیق ــه مــدت 20 ت ــه شــده اند. پرســتاران ب در نظــر گرفت
ــس از  ــد. پ ــل کردن ــرادی پرسشــنامه ها را تکمی ــه صــورت انف و ب
ــود  ــل شــده ب ــل پرسشــنامه ها 14 پرسشــنامه ناقــص تکمی تکمی
کــه از نمونــه نهایــی حــذف شــدند و حجــم نمونــه بــه 312 نفــر 
کاهــش یافــت. در نهایــت، تعــداد 312 پرسشــنامه مــورد تجزیــه و 
تحلیــل نهایــی قــرار گرفــت. بــرای بررســی میــزان قصــد تــرک 
شــغل، رضایــت از دلســوزی، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی از 
فراوانــی و درصــد اســتفاده شــد. همچنیــن بــرای مقایســه متغیرهــا 
ــه  ــوط ب ــش مرب ــالت و بخ ــطح تحصی ــیت، س ــاس جنس ــر اس ب
فعالیــت بــا کنتــرل ســن و ســابقه شــغلی از تحلیــل واریانــس چنــد 
ــرای بررســی  ــن، ب ــر ای ــوا( اســتفاده شــد. عــالوه  ب ــری )مان متغی
رابطــه متغیرهــا بــا قصــد تــرک شــغل از همبســتگی پیرســون و 

ــا روش همزمــان اســتفاده شــد.   رگرســیون چندمتغیــری ب
ــراي  ــش ب ــدف پژوه ــش ه ــن پژوه ــی: در ای ــات اخالق مالحظ
شــرکت کنندگان در پژوهــش بیــان شــد و پرســتارانی کــه 
ــش را  ــرکت در پژوه ــود در ش ــل خ ــه تمای ــورت آگاهان ــه ص ب
ــل  ــت از شــرکت در پژوهــش را تکمی ــرم رضای ــد، ف اعــالم کردن
ــه  ــان هــدف پژوهــش ب ــه در بی ــر اســت ک ــه ذک ــد. الزم ب کردن
شــرکت کنندگان اطمینــان داده شــد کــه داده هــاي آنــان محرمانــه 
بــوده و مشــارکت یــا عــدم مشــارکت آن هــا در پژوهــش نقشــي 
ــا  ــه آن ه ــن ب ــدارد. همچنی ــان ن ــراي آن ــات بیمارســتان ب در خدم
اطمینــان داده شــد کــه داده هــاي آنــان بــه صــورت گروهــي مــورد 
بررســي قــرار خواهــد گرفــت و در یــک مقالــه بــدون نــام و آدرس 
ــا چــاپ نتایــج پژوهشــي بــه  ــان ب آن هــا چــاپ خواهــد شــد و آن
ــن پژوهــش  ــن، ای ــر ای ــالوه  ب ــد. ع ــق کردن ــه مواف صــورت مقال
IR.MALAYERU. ــا کــد ــر ب ــه اخــالق دانشــگاه مالی در کمیت
REC.1399.002 و در تاریــخ 1399/3/19 مــورد تأییــد قــرار 

ــت.  گرف

یافته ها
)جــدول 1( میــزان شــیوع قصــد تــرک شــغل، رضایت از دلســوزی، 
فرســودگی و خســتگی از دلســوزی در پرســتاران را نشــان مي دهد.  
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 جدول 1. میزان شیوع قصد ترک شغل، رضایت از دلسوزی، فرسودگی و خستگی از دلسوزی در پرستاران در دوران کووید-19

شیوع قصد ترک شغل
خیربله

χ²=1.55
P=0.21 176)56/%41(136)43/%59(

شیوع رضایت از دلسوزی
رضایت از دلسوزی
)نمره باالتر از 33(

عدم رضایت از دلسوزی
χ²=50.88)نمره 33 و کمتر(

P=0.001 93)29/%81(219)70/%19(
شیوع فرسودگی

فرسودگی
)نمره باالتر از 22(

عدم فرسودگی
χ² =166.61)نمره 22 و کمتر(

P=0.001 270)86/%54(42)13/%46(
شیوع خستگی از دلسوزی

خستگی از دلسوزی
)نمره باالتر از 17(

بدون خستگی از دلسوزی
χ²=258.513)نمره 17 و کمتر(

P=0.001
268)85/%89(44)14/%11(

همانطــور کــه در جــدول مشــاهده می شــود، 56/41 درصــد 
ــر  ــی ب ــؤال مبتن ــه س ــواب ب ــد-19 در ج ــتاران در دوره کووی پرس
ــرش  ــه ب ــاس نقط ــد. براس ــه دادن ــخ بل ــغل پاس ــرک ش ــد ت قص
ــزان شــیوع رضایــت از  مقیــاس کیفیــت زندگــی شــغلی )25(، می
دلســوزی، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی در پرســتاران در دوره 
ــد و 85/89  ــد، 86/54 درص ــب 29/81 درص ــه ترتی ــد-19 ب کووی

ــوده اســت.   درصــد ب

)جــدول 2( میانگیــن )M( و انحــراف اســتاندارد )SD( قصــد ترک 
ــت از دلســوزی، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی  شــغل، رضای
پرســتاران را بــه تفکیــک جنســیت، ســطح تحصیــالت، وضعیــت 
ــد.  ــان می ده ــغلی نش ــت ش ــه فعالی ــوط ب ــش مرب ــل و بخ تأه
ــا براســاس  ــرای مقایســه متغیره ــوا ب ــج مان ــن نتای ــر ای عــالوه ب

ــت.  ــده اس ــناختی آورده ش ــای جمعیت ش متغیره

جدول 2: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای قصد ترک شغل، رضایت از دلسوزی، فرسودگی و خستگی از دلسوزی به تفکیک جنسیت، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل 
و بخش شغلی و نتایج مانوا 

)%(Nگروه
متغیرهای وابسته

خستگی از دلسوزیفرسودگیرضایت از دلسوزیقصد ترک شغل
M±SDM±SDM±SDM±SD

جنسیت

7/26±5/2130/79±10/1532/63±2/5425/12±7/29 120 )38/46(زن
6/30±8/4928/67±10/8630/42±2/4828/52±1926/99 )61/54(مرد

1F1/07=310و
)p< 0/30(

1F7/57=310و
)p< 0/006( 

1F6/58=310و
)p< 0/011(

1F7/49=310و
)p< 0/007(

سطح 
تحصیالت

6/28±5/0530/29±8/2933/88±2/1221/54±867/16 )27/56(کارشناسی
کارشناسی 
6/87±7/9929/18±10/5430/28±2/6429/38±2267/07 )72/44(ارشد و باالتر

1F0/06=310و
)p< 0/80(

1F37/29=310و
)p< 0/001(

1F15/16=310و
)p< 0/001(

1F1/71=310و
)p< 0/19(

وضعیت تأهل

7/64±7/0731/30±10/6132/79±2/6925/95±1137/77 )36/22(مجرد
5/97±7/5728/45±10/7130/41±2/3227/93±1996/73)63/78(متأهل

1F12/89=310و
)p<0/001(

1F2/47=310و
)p<0/12(

1F7/52=310و
)p<0/006(

1F13/30=310و
)p<0/001(
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بخش فعالیت 
شغلی

6/35±6/7429/82±8/9830/43±1/7627/58±1076/94 )34/29(اورژانس
ICU و 
CCU)25/32( 798/24±2/1324/07±9/6934/49±6/7130/33±7/40

6/20±4/7932/19±7/0929/29±3/0430/64±316/32 )9/94(فوریت ها
6/38±8/7727/52±8/4230/18±2/5028/30±957/10 )30/45(سایر بخش ها

3F8/39=308و
)p<0/001(

3F3/81=308و
)p<0/011(

3F7/14=308و
)p<0/001(

3F5/03=308و
)p<0/002(

شیفت کاری 
6/57±7/2029/49±11/0430/24±2/5027/41±2036/97 )65/06(گردشی

شیفت کاری 
7/11±7/6229/53±10/0633/19±2/5126/84±1097/35 )34/94(ثابت

3F1/57=308و
)p<0/21(

3F0/202=308و
)p<0/65(

3F11/43=308و
)p<0/001(

3F0/03=308و
)p<0/94(

نتایــج توصیفــی )جــدول 2( نشــان می دهــد کــه از میــان 
پرســتاران  61/54 درصــد زن و 38/46 درصــد مــرد بودنــد؛ 
72/44 درصــد دارای تحصیــالت کارشناســی و 27/56 درصــد 
ــد؛ 36/22 درصــد مجــرد و 63/78 درصــد  کارشناســی ارشــد بودن
متأهــل بودنــد؛ 34/29 درصــد در بخــش اورژانــس، 25/32 درصــد 
ــا و  ــش فوریت ه ــد در بخ ــش  ICU و CCU، 9/94 درص در بخ
ــیفت کاري  ــر ش ــد. از نظ ــا بودن ــایر بخش ه ــد در س 30/45 درص
ــی و 109  ــیفت کاری گردش ــد( داراي ش ــر )65/06 درص 203 نف
نفــر )34/94 درصــد( دارای شــیفت ثابــت بودنــد. )جدول 2( نشــان 
ــرد  ــتاران زن و م ــغل در پرس ــرک ش ــد ت ــن قص ــه بی ــد ک می ده
تفــاوت وجــود نــدارد، امــا رضایــت از دلســوزی در پرســتاران مــرد 
نســبت بــه زن و فرســودگی و خســتگی از دلســوزی در پرســتاران 
ــوزی  ــت از دلس ــت. رضای ــوده اس ــرد ب ــتاران م ــتر از پرس زن بیش
ــر بیشــتر از  در پرســتاران دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و باالت
کارشناســی و فرســودگی در پرســتاران دارای مــدرک کارشناســی 

بیشــتر از کارشناســی ارشــد و باالتــر بــوده اســت. امــا بیــن قصــد 
ــدرک  ــرک شــغل و خســتگی از دلســوزی در پرســتاران درای م ت
کارشناســی و کارشناســی ارشــد و باالتــر تفــاوت معنــادار مشــاهده 
نشــد. قصــد تــرک شــغل، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی در 
پرســتاران مجــرد بیشــتر از متأهــل بــوده اســت. امــا بیــن رضایــت 
از دلســوزی در پرســتاران مجــرد و متأهــل تفــاوت معنادار مشــاهده 
ــتاران  ــودگی در پرس ــه فرس ــد ک ــان داده ش ــن نش ــد. همچنی نش
دارای شــیفت کاری ثابــت بیشــتر از پرســتاران دارای شــیفت کاری 
ــت از  ــرک شــغل، رضای ــن قصــد ت ــا بی ــوده اســت. ام گردشــی ب
دلســوزی و خســتگی از دلســوزی در پرســتان دارای شــیفت کاری 
ــادار  ــاوت معن ــت و پرســتاران دارای شــیفت کاری گردشــی تف ثاب
ــرای  ــی LSD ب ــون تعقیب ــج آزم ــدول 3( نتای ــد. )ج ــاهده نش مش
ــت شــغلی را  ــای وابســته براســاس بخــش فعالی مقایســه متغیره

ــد.  ــان می ده نش

جدول 3.خالصه نتایج آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه دقیق میانگین متغیرها براساس بخش های مختلف شغلی پرستاران

سایر بخش هافوریت های پزشکی ICU و CCUگروهمتغیر

قصد ترک شغل

1/297-اورژانس
)p=0/001(

0/621
)p=0/21(

0/342
)p=0/31(

CCU و ICU-1/92
)p=0/001(

1/64
)p=0/001(

0/28---فوریت های پزشکی
)p=0/58(

3/51اورژانسرضایت از دلسوزی
)p=0/026(

3/07
)p=0/16(

-0/73
)p=0/63(

CCU و ICU--6/58
)p=0/004(

-4/24
)p=0/009(

2/34--فوریت های پزشکی
)p=0/28(
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4/06-اورژانسفرسودگی
)p=0/001(

1/14
)p=0/44(

0/24
)p=0/81(

CCU و ICU-5/203
)p=0/001(

4/304
)p=0/001(

0/899---فوریت های پزشکی
)p=0/55(

0/51-اورژانسخستگی از دلسوزی
)p=0/61(

-2/37
)p=0/08(

2/301
)p=0/014(

CCU و ICU--1/86
)p=0/18(

2/81
)p=0/006(

4/672--فوریت های پزشکی
)p=0/001(

ــد  ــت، قص ــده اس ــان داده ش ــدول3( نش ــه در )ج ــور ک همانط
ــس  ــتر از اورژان ــتاران ICU و CCU بیش ــغل در پرس ــرک ش ت
و بیشــتر از فوریت هــای پزشــکی و ســایر بخش هــا بــوده 
ــتر از  ــس بیش ــتاران اورژان ــوزی در پرس ــت از دلس ــت. رضای اس
ــر  ــتاران ICU و CCU کمت ــتاران ICU و CCU و در پرس پرس
ــوده اســت. از نظــر  از فوریت هــای پزشــکی و ســایر بخش هــا ب
ــبت  ــری نس ــرات باالت ــتاران ICU و CCU نم ــودگی پرس فرس
ــایر  ــای پزشــکی و س ــس، فوریت ه ــتاران بخــش اورژان ــه پرس ب

بخش هــا داشــتند. از نظــر خســتگی از دلســوزی نیــز پرســتاران 
نمــرات  پزشــکی  فوریت هــای  و  اورژانــش   ،CCU و   ICU

ــد. )جــدول  ــه ســایر بخش هــا گــزارش کردن بیشــتری نســبت ب
ــۀ  ــن، تجرب ــه س ــی رابط ــرای بررس ــب همبســتگی را ب 4( ضرای
شــغلی، رضایــت از دلســوزی، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی 
ــا قصــد تــرک شــغل در پرســتاران در دوره کوویــد-19 نشــان  ب

می دهــد. 

جدول 4. خالصه نتایج همبستگی برای بررسی رابطه سن، تجربۀ شغلی، رضایت از دلسوزی، فرسودگی و خستگی از دلسوزی با قصد ترک شغل در پرستاران در دوره 
کووید-19

متغیر پیش بین
متغیر وابسته

)r( همبستگی)p( سطح معناداری
0/050/46سن

0/030/58سابقه شغلی
0/3490/001-رضایت از دلسوزی

0/3620/001فرسودگی
0/1910/001خستگی از دلسوزی

همانطــور کــه در )جــدول 4( مشــاهده می شــود، بیــن ســن 
ــادار  ــه معن ــتاران رابط ــغل در پرس ــرک ش ــد ت ــا قص ــابقه ب و س
مشــاهده نشــد. بیــن رضایــت از دلســوزی بــا قصــد ترک شــغل در 
پرســتاران در دوره کوویــد-19 رابطــه منفــی وجــود داشــت؛ یعنــی 
بــا افزایــش میــزان رضایــت از دلســوزی، میــزان قصــد ترک شــغل 
پاییــن آمــده اســت و برعکــس. عــالوه  برایــن، بیــن فرســودگی و 
خســتگی از دلســوزی بــا قصــد تــرک شــغل رابطــه مثبــت معنــادار 

وجــود داشــت؛ بــه ایــن معنــی کــه بــا افزایــش میــزان فرســودگی 
و خســتگی از دلســوزی میــزان قصــد تــرک شــغل افزایــش یافتــه 
ــا  ــج رگرســیون چندمتغیــری ب اســت و برعکــس. )جــدول 5( نتای
روش همزمــان را بــرای پیش بینــی قصــد تــرک شــغل پرســتاران 
ــت از  ــغلی، رضای ــابقه ش ــن، س ــق س ــد-19 از طری در دوره کووی

ــد.  دلســوزی و خســتگی از دلســوزی را نشــان می ده
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جدول 5. خالصه نتایج رگرسیون چند متغیری با روش همزمان برای پیش بینی قصد ترک شغل پرستاران در دوره کووید-19 از طریق  متغیرهای وابسته

متغیرهای پیش
ضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد

tp
Bبتاخطا

4/2960/001-4/8721/134مقدار ثابت
3/8170/001-0/283-0/0660/017-رضایت از دلسوزی

0/050/0250/1492/0340/043فرسودگی
0/0840/020/2264/1960/001خستگی از دلسوزی

R=0/443;   R2=0/196; adj.  R=0/188

همانطــور کــه در )جــدول 5( مشــاهده می شــود، رضایــت از 
دلســوزی، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی تقریبــاً 0/20 قصــد 
تــرک شــغل را تبییــن نموده انــد )p=0/001؛ f=25/01(. براســاس 
مقــدار بتــا نیــز بــه ترتیــب رضایــت از دلســوزی بــه صــورت منفــی 
و خســتگی از دلســوزی و فرســودگی بــه صــورت مثبــت در تبییــن 

ــادار داشــته اند.  قصــد تــرک شــغل ســهم معن

بحث 
هــدف پژوهــش حاضــر رابطــۀ خســتگی از دلســوزی، رضایــت از 
دلســوزی و  فرســودگی بــا قصــد تــرک شــغل پرســتاران در دوره 
ــود. نتایــج نشــان داد کــه 56/41 درصــد پرســتاران  کوویــد-19 ب
در دوره کوویــد-19 قصــد تــرک شــغل داشــتند. در پژوهش هــای 
قبــل از شــیوع کویــد 19 میــزان قصــد تــرک شــغل در پرســتاران 
12 تــا 44 )10( گــزارش شــده اســت. در ایــران نیــز میــزان قصــد 
تــرک شــغل در پرســتاران در دو پژوهــش مختلــف 32/7 درصــد 
)11( و 35 درصــد )12( گــزارش شــده اســت. در مجمــوع می تــوان 
ــتاران در  ــغل در پرس ــرک ش ــد ت ــیوع قص ــزان ش ــه می ــت ک گف
ــل از شــیوع  ــه قب ــد-19 در پژوهــش حاضــر نســبت ب دوره کووی
کوویــد-19 افزایــش یافتــه اســت. ایــن یافتــه نتایــج قبلــی را مورد 
ــغل  در  ــظ ش ــد حف ــد قص ــان دادن ــه نش ــد ک ــرار می ده ــد ق تأیی
پرســتاران درگیــر در مشــکالت ناشــی از کوویــد-19و مراقبــت از 

بیمــاران کوویــد-19 پاییــن  اســت )14(. 
در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت کــه پرســتاران بــه عنــوان 
خــط مقــدم کادر درمــان بیمــاران مبتــال بــه کوویــد-19 هســتند 
ــا  ــان ی ــود آن ــالی خ ــن ابت ــاران و همچنی ــز بیم ــرگ و می و م
همــکاران و همچنیــن مــرگ و میــز در میــان همــکاران آنــان در 
ایــن دوره بــرای آنــان بــه عنــوان یــک تهدیــد بــزرگ محســوب 
ــان  ــغل در آن ــرک ش ــد ت ــزان قص ــت می ــن اس ــود و ممک می ش
ــرا نشــان داده شــده اســت کــه اضطــراب و  را افزایــش دهــد؛ زی
تــرس پرســتاران نســبت بــه بیمــاری کوویــد-19 موجــب افزایــش 

ــان شــده اســت  ــان آن ــرک شــغل در می ــزان گــزارش قصــد ت می
)13(. از ایــن رو، میــزان بــاالی قصــد تــرک شــغل در آنــان نســبت 
بــه پژوهش هــای قبلــی قابــل توجیــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
می تــوان گفــت کــه اضطــراب، تــرس و استرســی کــه پرســتاران 
ــراب  ــن اضط ــد و همچنی ــد-19 دارن ــه کووی ــال ب ــه ابت ــبت ب نس
ــه  ــال ب ــاران مبت ــا بیم ــورد ب ــه برخ ــبت ب ــان نس ــترس آن و اس
کوویــد-19 می توانــد موجــب شــود کــه آنــان قصــد تــرک شــغل 

ــد.  را گــزارش کنن
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه میــزان شــیوع رضایــت از 
دلســوزی، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی در پرســتاران در دوره 
ــد و 85/89  ــد، 86/54 درص ــب 29/81 درص ــه ترتی ــد-19 ب کووی
ــا یافته هــای قبــل از  درصــد بــوده اســت. ایــن نتیجــه متفــاوت ب
شــیوع کوویــد-19 اســت کــه میــزان خســتگی از دلســوزی را زیــر 
53 درصــد )16، 17( و میــزان فرســودگی و فرســودگی متوســط را 
بیــن 15/03 درصــد تــا 53 درصــد )16، 17( و یــا پاییــن تا متوســط 
ــا  ــف ب ــه مخال ــن نتیج ــن، ای ــد. عالوه برای ــزارش کرده ان )18( گ
یافته هــای قبــل از شــیوع کوویــد-19 اســت کــه میــزان رضایــت 
از دلســوزی را بــاال ]78 درصــد[ )20( گــزارش کرده انــد. در تبییــن 
ــیوع  ــتاران در دوره ی ش ــه پرس ــت ک ــوان گف ــه می ت ــن یافت ای
کوویــد-19 بــا دیــدن درد و رنــج بیمــاران و همچنیــن بــا مــرگ 
ــد،  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــد-19 دس ــه کووی ــال ب ــاران مبت بیم
بنابرایــن ممکــن اســت نســبت بــه دلســوزی نســبت بــه بیمــاران 
احســاس خســتگی بکننــد، فرســودگی را نشــان دهنــد و از رضایــت 
از دلســوزی پایین تــری برخــوردار باشــند. یکــی از دالیــل احتمالــی 
ایــن امــر ایــن اســت کــه ممکــن اســت دیــدن رنــج و درد بیمــاران 
ــه  ــان وظیف ــه آن ــان باعــث شــود ک ــودن شــغل آن و یکنواخــت ب
شــغلی خــود را انجــام دهنــد و بــا بســیاری از بیمــاران رفتارهــای 
ــر عــدم دلســوزی داشــته باشــند و احســاس فرســودگی  مبتنــی ب
بکننــد. عــالوه  بــر ایــن می تــوان گفــت آنــان ممکــن اســت بــه 
دلیــل مشــاهده بیمــاران کوویــد-19 و میــزان بــاالی حجــم کاری 
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در دوره کوویــد-19 فرصــت کمتــری بــرای همــدردی و همدلــی 
ــه احتمــال  ــد-19 داشــته باشــند و ب ــه کووی ــا بیمــاران مبتــال ب ب
ــج  ــه درد و رن ــه نســبت ب ــود ک ــب می ش ــر موج ــن ام ــاد همی زی
بیمــاران احســاس دلســوزی و رضایــت پایین تــری داشــته باشــند 
و شــرایط یکنواخــت کاری موجــب فرســودگی در آنــان شــود. زیــرا 
آنهــا معمــواًل به طــور مســتقیم و بســیار عمیــق، در مراقبت هــای 
ــر  ــن مراقبت هــای آخــر عمــر بیمــاران درگی ــدی و همچنی چندبع
ــادی  ــری ع ــان ام ــرای آن ــت ب ــن اس ــن ممک ــتند )26( و ای هس

محســوب بشــود. 
ــتاران  ــغل در پرس ــرک ش ــد ت ــن قص ــه بی ــان داد ک ــج نش نتای
ــوزی در  ــت از دلس ــا رضای ــدارد، ام ــود ن ــاوت وج ــرد تف زن و م
پرســتاران مــرد نســبت بــه زن و فرســودگی و خســتگی از 
دلســوزی در پرســتاران زن بیشــتر از پرســتاران مــرد بــوده اســت. 
ــتاران  ــه پرس ــت ک ــده اس ــان داده ش ــی نش ــای قبل در پژوهش ه
ــی از  ــد )27(. برخ ــغل دارن ــرک ش ــد ت ــان قص ــتر از زن ــرد بیش م
ــتاران را در  ــغل در پرس ــرک ش ــد ت ــزان قص ــز می ــا نی پژوهش ه
ــد )28(.  ــزارش کرده ان ــردان گ ــتر از م ــتار بیش ــان پرس ــان زن می
عالوه برایــن برخــی از پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه بیــن زنــان 
ــود  ــاوت وج ــغل تف ــرک ش ــد ت ــزان قص ــتار در می ــردان پرس و م
نــدارد )7، 13( کــه نتایــج پژوهــش حاضــر همخــوان بــا یافته هــای 
آنــان اســت. بــا ایــن حــال می تــوان گفــت کــه ایــن پژوهــش در 
دروه شــیوع کوویــد-19 انجــام گرفتــه اســت و همیــن امــر احتمااًل 
میــزان قصــد تــرک شــغل در پرســتاران زن و مــرد را بــه نســبت 
یکســان تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت 
ــان  ــرای زن ــودن شــغل ب ــه مهــم ب ــل فرهنگــی از جمل کــه دالی
ــد،  ــته باش ــش داش ــاوت نق ــدم تف ــن ع ــد در ای ــران می توان در ای
زیــرا داشــتن شــغل در ایــران بــه ویــژه در میــان زنــان از اهمیــت 
ــوده و یکــی از جنبه هــای مثبــت در زندگــی  ــژه ای برخــوردار ب وی
زنــان اســت. در بعــد خســتگی از دلســوزی و فرســودگی و جنســیت 
ــای  ــا یافته ه ــوان ب ــه همخ ــن نتیج ــه ای ــت ک ــوان گف ــز می ت نی
قبلــی )18( اســت کــه نشــان دادنــد میــزان خســتگی از دلســوزی و 
فرســودگی در پرســتاران زن نســبت بــه مــرد بیشــتر اســت. برخــی 
ــتاران  ــوزی را در پرس ــتگی از دلس ــزان خس ــز می ــا نی از پژوهش ه
ــن  ــن ای ــد. در تبیی ــزارش کرده ان ــان )19( گ ــتر از زن ــرد بیش م
ــل  ــردان در مقاب ــه م ــان نســبت ب ــه زن ــت ک ــوان گف ــه مي ت یافت
ــد و میــزان پاییــن رضایــت  اســترس  آســیب پذیری بیشــتری دارن
از دلســوزی و میــزان بــاالی خســتگی از دلســوزی و فرســودگی در 
ــان  ــیب پذیری زن ــن آس ــی از ای ــت ناش ــن اس ــتاران زن ممک پرس
بــه اســترس باشــد کــه در پژوهش هــای قبلــی مــورد تأییــد قــرار 

ــاظ  ــان از لح ــون زن ــر، چ ــارت دیگ ــه عب ــت )29(.  ب ــه اس گرفت
ــیب  ــردان آس ــتر از م ــترس ها بیش ــه اس ــبت ب ــناختي نس روان ش
پذیــر هســتند )29(، بنابرایــن ممکــن اســت اســترس های نســبت 
بــه بیمــاران مبتــال بــه کوویــد-19 و شــرایط ناشــی از کوویــد-19 

را بیشــتر از مــردان تجربــه کننــد.
ــت از  ــه رضای ــود ک ــن ب ــش ای ــن پژوه ــر ای ــای دیگ از یافته ه
ــر  دلســوزی در پرســتاران دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و باالت
ــدرک  ــتاران دارای م ــودگی در پرس ــی و فرس ــتر از کارشناس بیش
کارشناســی بیشــتر از کارشناســی ارشــد و باالتــر بــوده اســت. امــا 
ــتاران درای  ــوزی در پرس ــتگی از دلس ــغل و خس ــرک ش ــد ت قص
مــدرک کارشناســی و کارشناســی ارشــد و باالتــر تفــاوت معنــادار 
ــی )30(  ــا یافته هــای قبل ــر ب ــن نتیجــه مغای مشــاهده نداشــت. ای
ــزان خطــر خســتگی از دلســوزی در  ــد می ــه نشــان دادن اســت ک
میــان مراقبــان ســالمت دارای مــدرک کارشناســی بیشــتر از 
مراقبانــی اســت کــه دارای مــدرک کارشناســی ارشــد هســتند. در 
تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت کــه میــزان باالتــر فرســودگی 
و میــزان پایین تــر رضایــت از دلســوزی در میــان پرســتاران دارای 
مــدرک کارشناســی نســبت بــه ارشــد ممکــن اســت بــه ایــن دلیل 
ــتر از  ــد بیش ــدرک کارشناســی ارش ــتاران دارای م ــه پرس ــد ک باش
ــه احتمــال  ــد و ب ــراد دارای مــدرک کارشناســی آمــوزش دیده ان اف
ــن  ــد و ممک ــت می کنن ــه فعالی ــی مربوط ــوزه تخصص ــاد در ح زی
ــت از  ــزان رضای ــش می ــودگی و افزای ــزان فرس اســت کاهــش می
ــر  ــالوه  ب ــردد. ع ــر برگ ــن ام ــه همی ــان ب ــان آن ــوزی  در می دلس
ــتاران  ــتر از پرس ــت بیش ــن اس ــان ممک ــد آن ــزان درآم ــن، می ای
ــن  ــد در ای ــن امــر می توان دارای مــدرک کارشناســی باشــد و همی
زمینــه دخیــل باشــد. امــا اینکــه چــرا بیــن پرســتاران دارای مــدرک 
کارشناســی و کارشناســی ارشــد در میــزان تــرک شــغل و خســتگی 
از دلســوزی تفــاوت وجــود نداشــت، همخــوان بــا یافته هــای قبلــی 
اســت کــه بیــن ســطح تحصیــالت بــا قصــد تــرک شــغل رابطــه 
معنــادار نشــان ندادنــد )7(. ایــن عــدم تفــاوت ممکــن اســت بــه 
ایــن موضــوع برگــردد کــه تــرک شــغل و خســتگی از دلســوزی در 
ــان از بیمــاران قــرار می گیــرد  پرســتاران تحــت تأثیــر مراقبــت آن
و ممکــن اســت کمتــر بــه وضعیــت تحصیلــی آنــان ربــط داشــته 
باشــد. در مــورد مغایــرت ایــن پژوهــش بــا یافته هــای قبلــی )30( 
بایــد عنــوان کــرد کــه ایــن پژوهــش در دوره کوویــد-19 انجــام 
ــد  ــن باش ــرت ای ــن مغای ــل ای ــت دلی ــن اس ــت و ممک ــده اس ش
ــه  ــدون توج ــف ب ــی مختل ــدارک تحصیل ــتاران دارای م ــه پرس ک
ــه  ــال ب ــاران مبت ــت از بیم ــه مراقب ــی وظیف ــدرک تحصیل ــه م ب
ــروس را  ــن وی ــه دوران شــیوع ای ــوط ب ــد-19 و شــرایط مرب کووی
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تجربــه می کننــد و همیــن امــر ممکــن اســت باعــث عــدم تفــاوت 
پرســتاران دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و کارشناســی در قصــد 
تــرک شــغل و خســتگی از دلســوزی شــده باشــد، هرچنــد انجــام 

ــه الزم اســت.    ــده در ایــن زمین پژوهــش در آین
ــرک شــغل،  ــه قصــد ت ــود ک ــن ب ــن پژوهــش ای ــه دیگــر ای یافت
فرســودگی و خســتگی از دلســوزی در پرســتاران مجــرد بیشــتر از 
متأهــل بــوده اســت. امــا بیــن رضایــت از دلســوزی در پرســتاران 
مجــرد و متأهــل تفــاوت معنــادار مشــاهده نشــد. ایــن نتیجــه بــا 
یافتــه  قبلــی )19( مبنــی بــر میــزان بــاالی خســتگی از دلســوزی 
ــه مجــرد همخــوان اســت.  ــان پرســتاران متأهــل نســبت ب در می
می تــوان گفــت کــه شــیوع بــاالی خســتگی از دلســوزی در میــان 
پرســتاران متأهــل ممکــن اســت بــه مســئولیت منــزل و فرزنــدان 
در خانــه برگــردد؛ زیــرا ایــن پرســتاران عالوه بــر کار در بیمارســتان 
ــه  ــه رســیدگی ب ــه انجــام وظایــف خانگــی از جمل بایــد نســبت ب
ــن اســت بیشــتر از  ــن ممک ــد. بنابرای ــی نکنن ــزل کوتاه ــور من ام
ــودگی و خســتگی از  ــغل، فرس ــرک ش ــتاران مجــرد قصــد ت پرس
دلســوزی را تجربــه کننــد. بــه عبــارت دیگــر، دغدغه هــای زندگــی 
متأهلــی و همچنیــن بــه احتمــال زیــاد داشــتن فرزنــد و نگرانــی در 
مــورد ابتــال بــه کوویــد-19 و احتمــال ابتــالی خانــواده )همســر و 
فرزنــدان( می توانــد در میــزان بــاالی ایــن متغیرهــا در پرســتاران 

متأهــل نقــش داشــته باشــد. 
ــزان فرســودگی در پرســتاران دارای  ــودن می ــاال ب ــه ب ــا توجــه ب ب
شــیفت کاری ثابــت می تــوان گفــت کــه ایــن نتیجــه در راســتای 
ــودگی در  ــد فرس ــان دادن ــه نش ــت ک ــی )31( اس ــای قبل یافته ه
پرســتاران شــیفت ثابــت صبــح بیشــتر بــوده اســت. در تبییــن ایــن 
ــت  ــل فعالی ــه دلی ــت ب ــیفت کاری ثاب ــت ش ــوان گف ــه می ت یافت
ــتارن  ــه پرس ــود ک ــث ش ــت باع ــن اس ــی ممک ــه و یکنواخت روزان
ــد.  ــت احســاس فرســودگی بیشــتری کنن دارای شــیفت کاری ثاب
بــه عبــارت دیگــر، پرســتاران دارای شــیفت کاری گردشــی ممکــن 
اســت بــه دلیــل اســتراحت های بیــن شــیفت های گردشــی 

ــری داشــته باشــند.  احســاس فرســودگی کمت
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه قصد ترک شــغل در پرســتاران 
ICU و CCU بیشــتر از اورژانــس و بیشــتر از فوریت هــای پزشــکی 

و ســایر بخش هــا بــوده اســت. رضایــت از دلســوزی در پرســتاران 
اورژانــس بیشــتر از پرســتاران ICU و CCU و در بخــش پرســتاران 
ــا  ــایر بخش ه ــکی و س ــای پزش ــر از فوریت ه ICU و CCU کمت

بــوده اســت. از نظــر فرســودگی پرســتاران ICU و CCU نمــرات 
ــای  ــس، فوریت ه ــش اورژان ــتاران بخ ــه پرس ــبت ب ــری نس باالت
ــتگی از  ــر خس ــت. از نظ ــوده اس ــا ب ــایر بخش ه ــکی و س پزش

دلســوزی نیــز پرســتاران ICU و CCU، اورژانــش و فوریت هــای 
ــب  ــا کس ــایر بخش ه ــه س ــبت ب ــتری نس ــرات بیش ــکی نم پزش
ــه  ــی اســت ک ــای قبل ــا یافته ه ــن نتیجــه همخــوان ب ــد. ای کردن
ــتان در  ــی بیمارس ــای خصوص ــتاران بخش ه ــد پرس ــان دادن نش
دوره  کوویــد-19 قصــد تــرک شــغل بیشــتری را تجربــه می کننــد 
ــا یافته هــای قبلــی  )7(. عــالوه برایــن ایــن پژوهــش همخــوان ب
ــس  ــای اورژان ــتاران بخش ه ــد پرس ــان دادن ــه نش ــت ک )17( اس
بیشــتر از ســایر بخش هــای بیمارســتانی خســتگی از دلســوزی و 
ــاي  ــن، پژوهش ه ــر ای ــالوه  ب ــد. ع ــه می کنن ــودگی را تجرب فرس
 ICU، ــي نشــان داده شــده اســت کــه پرســتاران بخش هــای قبل
ــناختی  ــکالت روان ش ــغلي و مش ــترس ش ــس اس CCU و اورژان

ــوان گفــت کــه  ــن مي ت ــد )7(. بنابرای ــه می کنن بیشــتری را  تجرب
ــد در پرســتاران بخش هــای  ــاال مي توان ــزان اســترس شــغلي ب می
ــغلی از  ــه ی مشــکالت ش ــب تجرب ــس موج ICU، CCU و اورژان

جملــه قصــد تــرک شــغل و همچنیــن افزایــش میــزان خســتگی 
از دلســوزی در آنــان شــود. بــا توجــه بــه دوره ی کویــد-19 و ســر 
و کار داشــتن پرســتاران بخش هــای ICU، CCU و اورژانــس 
ــایر  ــتارن س ــه پرس ــد-19 نســبت ب ــه کووی ــال ب ــاران میت ــا بیم ب
ــودگی و  ــوزی، فرس ــتگی از دلس ــاالی خس ــن ب ــا، میانگی بخش ه
رضایــت از دلســوزی پاییــن  ممکــن اســت در میــان آنــان بیشــتر 
تجربــه شــود. پرســتاران بخــش فوریت هــای پزشــکی کــه انجــام 
مراقبت هــای پیــش بیمارســتانی را بــه عهــده دارنــد و بــا بخــش 
اورژانــس بیشــتر در ارتبــاط هســتند، ممکن اســت در نقــل و انتقال 
بیمــاران مبتــال بــه کوویــد-19 اســترس و اضطــراب بیشــتری را 
نســبت بــه پرســتاران ســایر بخش هــا تجربــه کننــد و همیــن امــر 
ممکــن اســت خســتگی از دلســوزی را در میــان آنــان بیشــتر کنــد. 
ــت از  ــن رضای ــه بی ــان داد ک ــون نش ــتگی پیرس ــج همبس نتای
دلســوزی بــا قصــد تــرک شــغل در پرســتاران در دوره کوویــد-19 
رابطــه منفــی  و بیــن فرســودگی و خســتگی از دلســوزی بــا قصــد 
تــرک شــغل رابطــه مثبــت وجــود داشــت؛ بــه ایــن معنــی کــه بــا 
افزایــش میــزان رضایــت از دلســوزی پرســتاران قصــد ترک شــغل 
ــش فرســودگی و خســتگی  ــا افزای ــد و ب ــه کردن ــری را تجرب کمت
ــه اســت و  ــش یافت ــرک شــغل افزای ــزان قصــد ت از دلســوزی می
برعکــس. عــالوه بــر ایــن نتایــج رگرســیون همزمــان نیــر نشــان 
داد کــه رضایــت از دلســوزی، فرســودگی و خســتگی از دلســوزی 
ــن  ــته اند. ای ــادار داش ــهم معن ــغل س ــرک ش ــد ت ــن قص در تبیی
ــه  ــی دارد ک ــد-19 همخوان ــل از کووی ــای قب ــا یافته ه ــه ب نتیج
ــد  ــا قص ــوزی ب ــت از دلس ــوزی و رضای ــتگی از دلس ــه خس رابط
تــرک شــغل در پرســتاران )22، 23( را مــورد تأییــد قــرار دادنــد. امــا 
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در دوره کوویــد-19 رابطــه بیــن خســتگی از دلســوزی، رضایــت از 
دلســوزی و فرســودگی بــا قصــد تــرک شــغل در پرســتاران مــورد 
بررســی قــرار نگرفتــه اســت. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت 
ــده ای کــه ســبب  کــه خســتگی از دلســوزی، خســتگی ناتوان کنن
ــج  ــه درد و رن ــبت ب ــی نس ــراری و هیجان ــخ های تک ــوع پاس وق
دیگــران و موجــب احســاس بی نظمــی و ســردرگمی در پرســتاران 
ــت منفــی  ــن، فرســودگی  یــک حال ــر ای می شــود )15(. عــالوه  ب
ــری  ــل درگی ــه حاص ــت ک ــناختی اس ــی و روان ش ــمی، عاطف جس
ــه  ــتاران تجرب ــه پرس ــت ک ــختی اس ــرایط س ــدت در ش طوالنی م
ــد-19  ــتاران در دوره کووی ــر پرس ــن اگ ــد )15، 17(. بنابرای می کنن
ــوزی  ــه دلس ــبت ب ــد و نس ــه کنن ــوزی را تجرب ــتگی از دلس خس
نســبت بــه بیمــاران رضایــت نداشــته باشــند و همچنیــن احســاس 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــد، ب ــغلی بکنن ــف ش فرســودگی در انجــام وظای
ــتارای  ــر از پرس ــری غی ــغل دیگ ــر ش ــه اگ ــد ک ــاس می کنن احس
می داشــتند شــاید مشــکالت کمتــری در دوره کوویــد-19 را 
ــان  ــه آن ــود ک ــب می ش ــر موج ــن ام ــد و همی ــه می کردن تجرب
قصــد تــرک شــغل بیشــتری را گــزارش کننــد. بــه عبــارت دیگــر، 
ــت  ــن رضای ــودگی و همچنی ــوزی و فرس ــتگی از دلس ــاد خس ایج
از دلســوزی پاییــن در دوره کوویــد-19 باعــث می شــود کــه 
پرســتاران نســبت بــه انجــام وظایف شــغلی و بــودن در بیمارســتان 
احســاس رضایــت نکننــد و همیــن امــر ممکــن اســت موجب شــود 
کــه آنــان قصــد کمتری بــرای مانــدن در شــغل پرســتاری و کار در 

بیمارســتان داشــته باشــند. 
بــا توجــه بــه عــدم ارتبــاط معنــادار ســن و ســابقه فعالیــت شــغلی 
ــه  ــن ممکــن اســت ب ــت ای ــوان گف ــرک شــغل می ت ــا قصــد ت ب
دلیــل زمــان انجــام پژوهــش بــوده باشــد؛ زیــرا ایــن پژوهــش در 
ــد-19 انجــام شــده اســت و ممکــن اســت اســترس و  دوره کووی
ــه آن در پرســتاران  ــال ب ــا و ابت ــروس کرون اضطــراب ناشــی از وی
ــغل  ــرک ش ــد ت ــغلی در قص ــت ش ــابقه فعالی ــن و س ــدا از س ج
پرســتاران نقــش داشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر، چــون پژوهــش 
در زمــان کوویــد-19 انجــام شــده اســت و ایــن بیمــاری اســترس 
ــن  ــد )6(، بنابرای ــاد می کن ــتاران ایج ــادی در پرس ــراب زی و اضط
ــف ســنی و دارای ســابقه  ممکــن اســت پرســتاران ســطوح مختل
شــغلی مختلــف بــه یــک میــزان قصد تــرک شــغل در ایــن دوره را 
نشــان داده انــد. ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه در پژوهش هــای 

بعــدی تکــرار نتایــج در ایــن زمینــه الزم اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه رضایــت از دلســوزی، فرســودگی و خســتگی 
از دلســوزی تقریبــاً 20 درصــد تغییــرات مربــوط بــه قصــد تــرک 
شــغل در پرســتاران را تبییــن نموده انــد می تــوان گفــت کــه ایــن 

میــزان تبییــن پاییــن اســت؛ در تبییــن آن می تــوان گفــت کــه در 
ــزان  ــی می ــژه در روان شناس ــه وی ــانی ب ــوم انس ــای عل پژوهش ه
ضریــب تعییــن پاییــن اســت؛ زیــرا متغیرهــای زیــادی در تبییــن 
متغیــر مــالک نقــش دارنــد. بــه عبــارت دیگــر می تــوان گفــت در 
پژوهــش حاضــر ســه متغیــر دلســوزی، فرســودگی و خســتگی از 
دلســوزی بــه عنــوان متغیــر پیش بیــن در نظــر گرفتــه شــد ه اند و 
میــزان ضریــب تعییــن پاییــن قابــل توجیــه اســت؛ زیــرا بســیاری 
دیگــر از متغیرهــا می تواننــد در قصــد تــرک شــغل نقــش داشــته 
ــد.    باشــند کــه در پژوهــش حاضــر مــورد بررســی قــرار نگرفته ان

ــای  ــتفاده از مقیاس ه ــش اس ــن پژوه ــای ای ــه محدودیت ه ازجمل
خودگزارش دهــی بــه  ویــژه بــرای ارزیابــی شــیوع میــزان خســتگی 
از دلســوزی، رضایــت از دلســوزی و همچنیــن فرســودگی و قصــد 
ــوده اســت کــه ســوگیری در پاســخ  ــرک شــغل در پرســتاران ب ت
ــن در  ــراه دارد. بنابرای ــه هم ــنامه را ب ــؤاالت پرسش ــه س ــق ب دقی
پژوهش هــای بعــدی بهتــر اســت از مصاحبــه نیــز اســتفاده شــود 
کــه در ایــن پژوهــش بــه دلیــل شــیوع کوویــد-19 و مشــغله های 
کاری پرســتاران امــکان آن فراهــم نبــود. از جملــه محدودیت هــای 
دیگــر ایــن پژوهــش عــدم بررســی تعــداد فرزنــدان و داشــتن فرزند 
خردســال در پرســتاران متأهــل بــوده اســت کــه در پژوهش هــای 
بعــدی بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. محدودیــت دیگــر پژوهــش 
ایــن بــود کــه در ایــن پژوهــش مــدت ارتبــاط بــا بیمــاران کرونایی 
در پرســتاران و ابتــالی خــود آنــان بــه کویــد-19 مــورد بررســی 
قــرار نگرفتــه اســت و پژوهشــگران در پژوهش هــای بعــدی بهتــر 

اســت بــه ایــن محدودیــت توجــه نماینــد.  

نتیجه گیری
ــغل،  ــرک ش ــد ت ــاالی قص ــزان ب ــر از می ــش حاض ــج پژوه نتای
خســتگی از دلســوزی و فرســودگی و رضایــت از دلســوزی پاییــن 
ــتگی  ــه خس ــن رابط ــد-19 و همچنی ــتاران در دوره کووی در پرس
از دلســوزی و فرســودگی و رضایــت از دلســوزی بــا قصــد 
ــه  ــه ب ــن، توج ــد؛ بنابرای ــت می کن ــتاران حمای ــغل پرس ــرک ش ت
آموزش هــای روان شــناختی بــرای پرســتاران دارای مشــکالت 
خســتگی از دلســوزی و فرســودگی و همچنیــن رضایــت از 
دلســوزی پاییــن و گنجانــدن برنامه هــای مبتنــی بــر کاهــش ایــن 
ــام  ــت و انج ــن خدم ــای ضم ــان در برنامه ه ــرای آن ــکالت ب مش
ــیفت  ــر ش ــان غی ــط کار و در زم ــناختی در محی ــات روان ش خدم
کاری می توانــد کاهــش قصــد تــرک شــغل در آنــان را بــه دنبــال 
داشــته باشــد. همچنیــن پیشــنهاد می شــود کــه برنامه هــای 
روان شــناختی کــه هــدف آنــان کاهــش مشــکالت روان شــناختی 
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پرســتاران در محیــط کاری اســت بــرای پرســتاران در دوره 
کوویــد-19 بــه صــورت مجــازی برگــزار شــود. عــالوه برایــن بــه 
مدیــران بیمارســتان ها پیشــنهاد می شــود کــه براســاس نتایــج ایــن 
پژوهــش زمینــه الزم را جهــت حضــور روان شناســان و مشــاوران 
ــای  ــا راهکاره ــد ب ــان بتوانن ــا آن ــد ت ــم کنن در بیمارســتان ها فراه
ــزان  ــد-19 می ــه پرســتاران در دوره کووی روان شــناختی مناســب ب

قصــد تــرک شــغل را در آنــان کاهــش دهنــد. عــالوه برایــن، الزم 
ــیفت کاری  ــاعات ش ــر س ــای غی ــتاران در زمان ه ــه پرس اســت ک
بــه متخصصــان روان شناســی مراجعــه کننــد و در زمینه مشــکالت 
روان شــناختی از جملــه خســتگی از دلســوزی، فرســودگی و قصــد 
ــد.   ــت بکنن ــات روان شــناختی مناســب را دریاف ــرک شــغل خدم ت
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