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Abstract 

Background & Objectives: The work environment is associated with numerous potential biopsychosocial harms which can cause stress as a 

psychological reaction. The common denominator of such jobs is that the nature of the work can be considered highly emotional. Due to their 
sensitive professional nature, air traffic control personnel are constantly exposed to stress and tension; thus, stress is a well–known component 

of air traffic control and a challenge for this profession. Job burnout is among the most essential issues at the managerial and human resource 

levels of organizations. Burnout results from chronic job stress in the workplace, i.e., addressed and treated improperly. This condition is 
characterized by fatigue, depersonalization, and reduced satisfaction with the quality of work. Job burnout decreases physical and mental strength 

as well as the quality of life. The present study aimed to investigate the relationship between quality of life, job stress, and job burnout in air 

traffic control staff.  
Methods: This was a descriptive–analytical and correlational study. The statistical population of the study included 260 air traffic control 

employees in Tehran City, Iran, in 2019. After obtaining the necessary permissions and coordination, the Occupational Burnout Questionnaire 

(Saatchi & Hooman, 2008) was distributed among 260 study subjects. The study participants were given the necessary instructions on completing 
the questionnaires. Besides, the investigated staff individually completed the questionnaires to respect their privacy. In total, 123 study 

participants returned the completed questionnaires. Moreover, 30 subjects whose burnout scores were higher than the cut–off point of 182 were 
selected for the study. For data collection, the Occupational Burnout Questionnaire (Saatchi and Hooman, 2008), the Occupational Stress 

Inventory (Osipow & Spokane, 1998), and the Quality of Life Questionnaire (WHOQOL–BREF; World Health Organization, 1996) were used. 

To analyze the collected data, descriptive statistics (frequency, mean, & standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation 
coefficient & regression analysis) were applied at a significance level of 0.05 in SPSS. 

Results: The obtained Pearson correlation coefficient data suggested a significant relationship between quality of life and job burnout (r=–0.28, 

p<0.001) as well as job stress and job burnout (r=0.24, p<0.001).  The results of regression analysis indicated that quality of life (Beta=–0.24, 
p<0.001) and job stress (Beta=–0.31, p<0.001,) could predict burnout in the explored air traffic control staff. 

Conclusion: Based on the present study results, job burnout can predict the quality of life and job stress. Implementing interventions to reduce 

occupational stress and improving some resources can be helpful to reduce job burnout. Accordingly, we could improve the health status of air 
traffic control employees by overcoming job burnout. 

Keywords: Job burnout, Quality of life, Job stress, Air traffic control staff. 
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  .۷1۲(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ فندسا برخط انتشار   

استرس شغلی و کیفیت زندگی با فرسودگی شغلی در کارکنان کنترل ترافیک  بررسی رابطٔه
 ییهوا

 ۳، کبری حاجی علیزاده۲فرامرز سهرابی*، 1هادی پاکدل
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

استرس شغلی  شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطٔهرفتن قوای جسمی و روانی فرد میسبب تحلیل ناشی از استرس و کیفیت زندگی ضعیف فرسودگی شغلی و هدف: زمینه
  ی بود.یو کیفیت زندگی با فرسودگی شغلی در کارکنان کنترل ترافیک هوا

تهران در  1۳۹۸ی در سال یکارکنان کنترل ترافیک هوااز نفر  ۲۶۰ راهمبستگی بود. جامعٔه آماری پژوهش  تحلیلی و-پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی بررسی:روش
 پرسشنامٔهو ( 1۹۹۶، سازمان جهانی بهداشت) فرم کوتاه مقیاس کیفیت زندگی (،1۹۹۸و اسپوکان،  وپاسی)استرس شغلی از پرسشنامٔه ها آوری دادهگرد برای. تشکیل دادند

 SPSSافزار به کمک نرم ۰٫۰۵ رگرسیون در سطح معناداریتحلیل روش ضریب همبستگی پیرسون و ها بهتحلیل داده استفاده شد. (1۳۸۷، ساعتچی و هومن) یفرسودگی شغل
  انجام شد. ۲۰نسخٔه 

داری اهمبستگی معن (r=۰٫۲۴ و p<۰٫۰۰1) ی با فرسودگی شغلی( و استرس شغلr=-۰٫۲۸ و p<۰٫۰۰1نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی ) ها:یافته
بینی توان پیش( Beta=-۰٫۳1 و p<۰٫۰۰1)و استرس شغلی ( Beta=-۰٫۲۴ و p<۰٫۰۰1)که متغیرهای کیفیت زندگی  دادنشان همچنین نتایج تحلیل رگرسیون . ردوجود دا

 .دنی داریفرسودگی شغلی را در کارکنان کنترل ترافیک هوا
کارکنان دارای استرس شغلی زیاد و . همچنین بینی کردتوان کیفیت زندگی و استرس شغلی را پیشباتوجه به نتایج پژوهش حاضر، با متغیر فرسودگی شغلی می گیری:نتیجه

 دارند.، فرسودگی شغلی بیشتری ضعیفکیفیت زندگی 
 ترافیک هوایی. کارکنان کنترل،  استرس شغلی، کیفیت زندگی، فرسودگی شغلی :هاواژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
برای امرار معاش و موقعیت اجتماعی، کار منبعی بسیار مهم است و 

زیرا  ؛رفتن قوای جسمانی و روانی فرد شودامکان دارد سبب تحلیل
زاهای فیزیکی، روانی و اجتماعی است که محیط کار سرشار از آسیب

تواند در ایجاد می شدیدهریک از این عوامل در سطوح استرس شغلی 
فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی نقش داشته باشد. سندرم فرسودگی 

است که از تجربیات ناپذیر از شرایط کاری بخشی اجتناب  1شغلی
فرسودگی به باور شوفلی و همکاران شود. آمده از شغل ناشی میدستبه

منزلٔه و بهاست  شدهای وسیع مطالعه که در گستره استشغلی مفهومی 
خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت  ی متشکل ازسندرم

 (. 1)شود میشخصی تعریف 
یو سالمت شغ یايمن یالمللبـين ٔهمؤسسـ را  لی، اسـترس شـغ۲ل

 یكند كه در زمانیتعريف م یو روح میصـورت پاسـخ مضـر جسهب
و  یتیها، منابع حمـایبا توانايی شغلیی هایدهد كه نيازمندیرخ م
 ائو باناک (.۲) نداشـته باشـدی و هماهنگ یفرد شاغل همخوان ینيازها

تواند تأثیرات آشفتگی می تجربٔهبیان کرد، بررسی استرس کاری 
آوری بر سالمت جسمانی و روانی افراد داشته باشد و بر این زیان

اساس، استرس شغلی ممکن است باعث ایجاد تنش عصبی، فکری و 
های تواند مشکالت جسمانی، بیماریاین میبرعالوه ؛عاطفی شود

عروقی، دردهای مفاصل، عضالنی، استخوانی و اختالالت قلبی
 (.۳) تنی را تشدید کندروان

 دکرمفهوم فرسودگی شغلی را مطرح  1۹۷۰در آغاز دهٔه  ۳فرویدنبرگر
مطالعات سندرم فرسودگی شغلی با تحقیقات  1۹۸۰در اوایل  (.۴)

های فرسودگی و تنیدگی شغلی با تأکید بر پرسنل بخش متعدد در زمینٔه
خدماتی همانند مددکاران اجتماعی، فرهنگیان، دانشگاهیان، کادر 

های فرسودگی امی با عالئم و نشانهظدرمان، وکال و افسران نیروی انت
شغلی مثل خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی 

 (. ۵) وارد حیطٔه آموزش شد
 ،4هاالمللی بیماریبندی بینآخرین طبقههداشت جهانی، در سازمان ب

و مشکالت مرتبط با  5برای فرسودگی شغلی در بخش استرس شغلی
عوامل مؤثر بر وضعیت سالمت و  مجموعٔه ، بهاشتغال یا بیکاری

 کد است، طور مؤثر مدیریت نشدهدسترسی به خدمات درمانی که به
QD85 فرسودگی شغلی را در سه  ؛ همچنینرا اختصاص داده است

 .۲ ؛احساس کمبود انرژی یا فرسودگی توان .1است:  کردهبُعد بیان 
افزایش جدایی ذهنی از شغل خود یا احساس منفی یا بدبینی به شغل 

 (.۶کاهش عملکرد شغلی ) .۳ ؛خود
جدی  طورنیز در حوزٔه کاری به 6های اخیر، بحث کیفیت زندگیدر دهٔه

سرعت گسترش یافته است. در اینکه کیفیت و به ه استمطرح شد
ولی  ؛شودزندگی را چگونه تعریف کنیم، اشتراک نظر چندانی دیده نمی

داند سازمان جهانی بهداشت، کیفیت زندگی را مفهومی چندبعدی می
ق یها، اهداف، استانداردها و عالو آن را درک هر فرد از زندگی، ارزش

 (.۷فردی تعریف کرده است )

                                                      
1. Job burnout syndrome 
2. National Institute of Occupational Safety and Health 
Freudenberger3.  

استرس شغلی، هوش  شدیدهای بسیاری دربارٔه ارتباط سطوح پژوهش
هیجانی، تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری و سالمت با فرسودگی 

بررسی  باها صورت گرفته است. وثوقی نیری و همکاران شغلی در ارگان
تأثیر استرس شغلی بر سالمت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان مراقبت 

 از محیط کار با عملکرد شغلی رابطٔهبین استرس ناشی ،پرواز نشان دادند
 باو همکاران  گزرادریپژوهش (. ۸) داری وجود داردامنفی و معن

مشخص ی یهای ترافیک هواکنندهبررسی اثرات استرس حاد در کنترل
مدت سبب کاهش دقت و افزایش خطاهای استرس حاد و طوالنی کرد،

ترس شغلی عملکرد شغلی کاهش با افزایش اس یعنی ؛شودشناختی می
ای در رابطه با استرس همچنین سالمت عمومی نقش واسطه ؛یابدمی

در  و همکاران (. میزونا۹) از محیط کاری و عملکرد شغلی داردناشی
زا بین کیفیت زندگی با هیجانات و عوامل استرس بررسی رابطٔه

زا و اخالق طور معناداری با عوامل استرس، کیفیت زندگی بهدریافتند
(. باربارا و همکاران در بررسی ارتباط بین استرس و 1۰) ارتباط دارد

معناداری بین استرس  رابطٔه ند،ن سالمت نشان داداکیفیت زندگی مراقب
شده و بین استرس ادراک ولی رابطٔه ؛و کیفیت زندگی وجود ندارد

 (.11است )معنادار  ،سطح سالمت جسمی کیفیت زندگی
با ایمنی پروازها  داشتندلیل ارتباطی بهیکنترل ترافیک هوا حرفٔهامروزه 

ها و باتوجه به وجود حساسیت کاری در صنعت و سالمتی انسان
المللی از لحاظ سیاسی و اقتصادی در عرصٔه بینبه ،هوانوردی

و نقش مهمی در صنعت  استرسان یاری مهم بسیار هایحرفه
ی یدیگر کارکنان کنترل ترافیک هوا هوانوردی بر عهده دارد. از طرف

برای انجام وظایف خود و همچنین تأمین و افزایش رضایت شغلی و 
 خوبیشغلی  جلوگیری از فرسودگی شغلی، باید از رضایت و روحیٔه

ای و سازمانی خود برسند. برخوردار باشند تا بتوانند به اهداف حرفه
ری در کنار کیفیت های کاهای افراد در محیطمسئولیت کاری و نقش

 ؛تواند در کاهش و افزایش فرسودگی شغلی تأثیرگذار باشدزندگی می
استرس شغلی و  حاضر در همین راستا با هدف بررسی رابطٔه مطالعٔه

ی یکیفیت زندگی با فرسودگی شغلی در کارکنان کنترل ترافیک هوا
 شد. انجام

 بررسیروش 2
و همبستگی بود. تحلیلی -پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی

جامعٔه آماری را تمامی کارکنان شاغل در برج مراقبت پرواز فرودگاه 
 1۳۹۸ی تهران در سال یالمللی مهرآباد و مرکز کنترل ترافیک هوابین

خوان انفر بود. پس از فر ۲۶۰ها تشکیل دادند که جمعیت کل آن
ف اهدابا بیان فرسودگی شغلی و  بر تحقیق دربارٔهمبنیشناسی روان

فرسودگی  های الزم، پرسشنامٔهبا کسب مجوز و هماهنگی ،پژوهش
 نفر توزیع شد. درخصوص نحؤه ۲۶۰در بین ( 1۲)به نقل از  شغلی

کارکنان  ها داده شد وها توضیحات الزم به آنتکمیل پرسشنامه
ها را تکمیل صورت جداگانه و با رعایت حریم خصوصی، پرسشنامههب

ها را کننده پرسشنامهشرکت 1۲۳آماری،  کردند. از بین جامعٔه
نفر که نمرات فرسودگی شغلی  ۳۰کنندگان،و از بین شرکت بازگرداندند

4. International Classification of Diseases-11 
5. Job stress 
6. Quality of life 
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۳ 

برای پژوهش انتخاب شدند. برخی  ،بود 1۸۲ برش تر از نقطٔهیشها بآن
های نظران معتقدند که حداقل حجم نمونه در پژوهشاز صاحب
های در هریک از زیرگروهنفر و برای تحقیقات پیمایشی  ۳۰ همبستگی

است نفر  ۵۰تا۲۰های فرعی نفر و برای هریک از زیرگروه 1۰۰اصلی 
اطمینان به  :(. مالحظات اخالقی پژوهش عبارت بود از1۳)

 ؛بیان اهداف پژوهش ؛آمده از کارکناندستهبودن اطالعات بمحرمانه
. معیارهای ورود از پژوهش کنندگانگیری مشارکتحق کناره

شرکت در پژوهش،  رضایت آگاهانٔهکنندگان به پژوهش شامل شرکت
 بود.سال  ۳۰ ی و داشتن حداقل سنیبودن در کنترل ترافیک هواشاغل

کنندگان در تکمیل ناقص پرسشنامه از سوی شرکت ،معیارهای خروج
 . در نظر گرفته شددر فرایند پژوهش  نکردنپژوهش و همکاری

در استرس شغلی اسیپو  پرسشنامٔه :1استرس شغلی اسیپو پرسشنامٔه-
تهیه منظور ارزیابی استرس فرد بهاسیپو و اسپوکان  توسط 1۹۹۸سال 
سؤالی بار کاری 1۰هایمقیاسخرده(. این پرسشنامه دارای 1۴شد )

 مسئولیت و کفایتی نقش، دوگانگی نقش، محدودٔه نقش،نقش، بی
لیکرت  ایدرجه۵گذاری برمبنای طیف نمره است. محیط فیزیکی

 نمرات . دامنٔهگیردصورت میموافقم(  =کامال۵ً مخالفم تا =کامال1ً)
استرس کم تا متوسط،  1۴۹تا1۰۰استرس کم،  ۹۹تا۵۰ امتیاز
را استرس شدید  ۲۵۰تا۲۰۰استرس متوسط تا شدید و  1۹۹تا1۵۰

تو و همکاران پایایی این پرسشنامه را به ساکی (.1۴)دهد نشان می
آزاد  در مطالعٔه (.1۵گزارش کردند ) ۰٫۸۶ روش آلفای کرونباخ

روش آلفای با  این پرسشنامهاعتبار و روایی غالمی فشارکی  مرزآبادی و
 دست آمدهب ۰٫۶۵و  ۰٫۷۸ترتیب کردن بهکرونباخ و روش دونیمه

(1۶ .) 
: این ۲فرم کوتاه مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت -

تهیه شد  1۹۹۶در سال زیر نظر گروه سازمان جهانی بهداشت  مقیاس
برای ارزیابی کیفیت زندگی در چهار بُعد سالمت (. این مقیاس 1۷)

سالمت  ،1۸، 1۷، 1۶، 1۵، 1۰، ۴، ۳ هایجسمی با گویه
روابط اجتماعی با ، ۲۶، 1۹، 11، ۷، ۶، ۵های شناختی با گویهنروا

، 1۳، 1۲، ۹، ۸های عی با گویه، محیط اجتما۲۲، ۲1، ۲۰های گویه
های اول و دوم برای وضعیت سالمت و گویه نیز و ۲۵، ۲۴، ۲۳، 1۴

ای لیکرت درجه۵گذاری برمبنای طیف کیفیت زندگی طراحی شد. نمره
ابزار از  شود. نمرٔهمی انجامموافقم(  =کامال۵ً مخالفم تا =کامال1ً)

 1۳۰تا۲۶نمرات بین  منٔهلذا دا ؛آیددست میهها بمجموع نمرات گویه
 در مطالعٔه (.1۷است )تر همعنای کیفیت زندگی ببیشتر به نمرٔه است.

روش آلفای کرونباخ این مقیاس در جمعیت اصلی ضریب اعتبار به
سالم و در ابعاد سالمت جسمانی، روانی، روابط اجتماعی و ارتباطات 

(. در 1۷)دست آمد به ۰٫۷1و  ۰٫۸1، ۰٫۸1، ۰٫۷۶ترتیب به محیطی
 توسط نجاتی و همکاران (الی آنؤس۲۶ این مقیاس )فرم کوتاه وایران 

و ۰٫۵۵و آلفای کرونباخ در بُعد روابط اجتماعی  شد اعتباریابی و رجمهت
 (.1۸)رسید تأیید به  ۰٫۷یشتر از در ابعاد دیگر ب

ی پرسشنامٔه-  توسطفرسودگی شغلی  پرسشنامٔه: ۳فرسودگی شغل
(. این 1۲ساخته شد )به نقل از  1۳۸۷ال در سهومن  و ساعتچی

                                                      
 1. Osipow Job Stress Questionnaire  
2. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) 

های ناکفایتی در سرپرستی واحد، مقیاسگویه و خرده ۹1از  پرسشنامه
دار، نارضایتی از شغل و اجبار برای کار با همکاران نامناسب یا مشکل

هایی برای رشد محل کار، نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد و فرصت
توجهی به کارکنان، نارضایتی و کمو ارتقا، مدیریت سنتی، غیرخالق 

نسبی به انتخاب و آموزش کارکنان و نارضایتی از محیط کار و 
منظور بودن آن تشکیل شده است که در پژوهش حاضر بهزاآسیب

ناکفایتی در  ٔهکار رفت. مؤلفهسنجش میزان فرسودگی شغلی ب
، ۴۸، ۳۲، 1۷، 1۶، 1۲های شامل پرسش ترتیبسرپرستی واحد به

اجبار برای کار با همکاران  مؤلفه ،۷۶ ،۵۹، ۵۷، ۵۳، ۵۲، ۵۰
، ۶۲، ۴۳، ۳۹، ۳۰، ۲۳، 1۳ هایامل پرسشش اردنامناسب یا مشکل

، ۵1 هاینارضایتی از شغل و محل کار شامل پرسش مؤلفه، ۶۵، ۶۴
نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد و  ٔهمؤلف ،۸۲، ۷1، ۶۶، ۵۴

، ۸۳، ۸1، ۶۹، ۳۶ هایشامل پرسشایی برای رشد و ارتقا هفرصت
توجهی به کارکنان شامل غیرخالق و کم، مدیریت سنتیٔه مؤلف، ۸۴

 و انتخاب از نسبی نارضایتیٔه مؤلف ،۲۷، ۲۶، 1۵، ۹، ۸ هایپرسش
 از نارضایتی و ۴۶، ۳۵، ۳۴، ۳1 هایکارکنان شامل پرسش آموزش

 ۴1، ۲۵، ۲۲، ۷ ایهپرسش شامل آن زابودنآسیب و کار محیط
است  ایگزینه۴صورت طیف لیکرت هگذاری پرسشنامه بنمره. باشدمی

« خیلی زیاد»و « زیاد نسبتاً»، «کم نسبتاً»، «خیلی کم»های که برای گزینه
شود. بر این اساس، در نظر گرفته می ۴ و ۳، ۲، 1ترتیب امتیازات به

چنانچه . است ۹1و کمترین امتیاز آن  ۳۶۴بیشترین امتیاز این آزمون 
کم فرسودگی شغلی  دهندٔهباشد، نشان 1۸۲تا۹1شده بین محاسبه نمرٔه

فرسودگی شغلی متوسط  دهندٔهباشد، نشان ۲۷۴تا1۸۲بین  است و اگر
که در پژوهش حاضر نقطٔه برش متوسط برای انتخاب افراد ( 1۲است )

شده بود. چنانچه نمرٔه محاسبه موردمطالعٔه دارای فرسودگی شغلی
در  (.1۲دهد )باشد، فرسودگی شغلی زیاد را نشان می ۲۷۴ بیشتر از

نظارت واحد پژوهش شرکت همکاری هومن با با  تحقیقی که ساعتچی
 ۰٫۹۶ضریب اعتبار این پرسشنامه  ،ملی صنایع پتروشیمی انجام داد

  (.1۲به نقل از ) دست آمدهب
میانگین و  و آمار توصیفی )فراوانیاز  هاوتحلیل دادهبرای تجزیه

انحراف معیار( و استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل 
 ۲۰  نسخٔه SPSS افزاربا نرم۰٫۰۵ سطح معناداریدر رگرسیون( 
 .استفاده شد

 هایافته ۳
 شدهمطالعه تعداد کل نمونٔه ،شودمالحظه می 1طورکه در جدول همان

 ۲۵. استسالگی ۵۰الی۴۰نفر و با تعداد بیشتر در محدودٔه سنی  ۳۰
درصد مرد ۷۶٫۷نفر معادل  ۲۳درصد متأهل، ۸۳٫۳ل معاد هاآننفر از 

درصد دارای مدرک ۶۳٫۳نفر معادل  1۹کنندگان و بیشتر شرکت
 بودند. کارشناسیتحصیلی 

میانگین سنی افراد ، شودمالحظه می ۲طورکه در جدول همان
 براساسسال،  ۴1٫۳۸در این پژوهش با میانگین سنی  شدهمطالعه

 سطح متوسط، کیفیت زندگی در ابزارهای پژوهش فرسودگی شغلی در
  .استسطح متوسط  و استرس شغلی در ضعیفسطح 

3. Job Burnout Questionnaire 
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۴ 

 برحسب سن، جنسیت، تأهل، میزان تحصیالت شده. توزیع افراد مطالعه1جدول 
 درصد تعداد متغیر 

 سن
 درصد۳۰ ۹ سال ۴۰تا۳۰
 درصد۵۶٫۷ 1۷ سال ۵۰تا۴۰

 درصد1۳٫۳ ۴ سال ۵۰بیشتر از 

 جنسیت
 درصد۲۳٫۳ ۷ زن
 درصد۷۶٫۷ ۲۳ مرد

 تأهل
 درصد1۶٫۷ ۵ مجرد

 درصد۸۳٫۳ ۲۵ هلأمت

 تحصیالت
 درصد۶۳٫۳ 1۹ کارشناسی

 درصد۳۶٫۷ 11 تریشارشد و بکارشناسی

 . مشخصات توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش۲جدول 
 معیارانحراف  میانگین تعداد متغیر
 ۸٫۲۹ ۴1٫۳۸ ۳۰ سن

 ۴۵٫۴۸ ۲11٫۵۹ ۳۰ فرسودگی شغلی
 ۴٫۴۹ ۵۹٫۷۵ ۳۰ کیفیت زندگی
 1۶٫۸ 1۲1٫۹۲ ۳۰ استرس شغلی

بین فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی و استرس  ٔهبرای بررسی رابط
شغلی کارکنان کنترل ترافیک هوایی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده 

دهد که بین فرسودگی شغلی و کیفیت نشان می ۳نتایج جدول  شد.
 استرس شغلی و و فرسودگی شغلی (p ،۰٫۲۸-=r<۰٫۰۰1زندگی )

(۰٫۰۰1>p ،۰٫۲۴=r همبستگی معناداری وجود )بدین معنی که  دارد؛

بین متغیرهای فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان کنترل ترافیک 
هوایی رابطٔه منفی وجود دارد که با افزایش فرسودگی شغلی کیفیت 

یابد؛ همچنین بین متغیرهای فرسودگی شغلی و زندگی کاهش می
استرس شغلی رابطٔه مثبت دارد که با افزایش فرسودگی شغلی، استرس 

 کند.  لی افزایش پیدا میشغ

 . ضریب همبستگی بین متغیرهای فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی و استرس شغلی۳جدول 
 pمقدار  فرسودگی شغلی متغیر

 <۰٫۰۰1 -۰٫۲۸ کیفیت زندگی

 <۰٫۰۰1 ۰٫۲۴ استرس شغلی

، p<۰٫۰۰1)دهد که متغیرهای کیفیت زندگی نشان می ۴ نتایج جدول
۰٫۲۴-=Beta ) و استرس شغلی(۰٫۰۰1>p ،۰٫۳1-=Beta ) توان

 .دنی داریبینی فرسودگی شغلی را در کارکنان کنترل ترافیک هواپیش

 فرسودگی شغلی لفٔهؤبینی مپیش. نتایج تحلیل رگرسیون برای ۴جدول 

 متغیر
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 p مقدار t مقدار
 برآورد خطای معیار برآورد برآورد

 <۰٫۰۰1 ۸٫۷۷ - ۳۴٫۴۴ ۳۴۹٫۲۷ مقدار ثابت
 <۰٫۰۰1 -۳٫1۹ -۰٫۲۴ ۰٫۲۳ -۰٫۹۸ کیفیت زندگی
 <۰٫۰۰1 -۴٫۵۹ -۰٫۳1 ۰٫۲۸ -۰٫۷۶ استرس شغلی

 بحث 4
کیفیت زندگی و استرس شغلی  راستای بررسی رابطٔهپژوهش حاضر در 

. در این انجام شدی یبا فرسودگی شغلی در کارکنان کنترل ترافیک هوا

و  ۵۹٫۷۵ترتیب مطالعه میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی به
ای لیکرت، این میزان که باتوجه به مقیاس رتبه دست آمدبه ۴٫۴۹

 ،میزان فرسودگی شغلی بیشتر باشدیعنی هرچه  است؛برآوردی متوسط 
ی خواهند داشت. ترضعیفبه همان نسبت پرسنل کیفیت زندگی 
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۵ 

احساس امنیت،  نبودهای هیجانی، تعارض که رسدنظر میگونه بهاین
های افراد در ها، مسئولیت کاری و نقشاهداف و میزان تحمل ناکامی

ن کنترل حد بر سالمت روحی و جسمی کارکناازمحیط کاری، بیش
و سبب  ردی جمهوری اسالمی ایران تأثیر منفی دایترافیک هوا

شود. این یافته با میفرسودگی، سلب شادابی و افت کیفیت زندگی 
نتایج پژوهش وثوقی نیری و همکاران در بررسی تأثیر استرس شغلی 

. همسوست ،بر سالمت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان مراقبت پرواز
 از محیط کار و عملکرد شغلی رابطٔهبین استرس ناشی ،نشان دادندها آن

 ٔه پژوهش حاضرطور این یافت(. همین۸داری وجود دارد )امنفی و معن
استرس  بررسیبا  ها. آنبا پژوهش خامیسا و همکاران همخوان است

کاری، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی و سالمت عمومی پرستاران در 
رابطٔه معناداری بین استرس کاری،  دریافتند کهفریقای جنوبی آ

(. 1۹فرسودگی شغلی و سالمت عمومی پرستاران وجود دارد )
همسوست. تازیکی و همکاران  مطالعٔهبا حاضر پژوهش  ٔهیافت چنینهم
آن با رضایت شغلی مراقبین  میزان اضطراب و رابطٔه بررسی ها باآن

ط سطح اضطراب ارتبا ند،پرواز برج مراقبت فرودگاه مهرآباد نشان داد
های پژوهش حاضر یافتهعالوه به (.۲۰)است دار ابا رضایت شغلی معن

استرس شغلی زیاد با  ٔهبر رابطیوها و همکاران مبنی تحقیقبا نتایج 
 و همکاران براگارداپژوهش و  (۲1) زندگی معدنچیان ضعیفکیفیت 

مان کیفیت زندگی پایین با فرسودگی شغلی زیاد کادر در ٔهمبنی بر رابط
مارتینوسن و پژوهش های با یافته ست؛ اماهمسو (۲۲) اورژانس

ی، یفرسودگی شغلی کارکنان ترافیک هوا ی دربارٔهریچاردسن در تحقیق
  . (۲۳) راستا نیستهم

بینی استرس شغلی، توان پیش ،نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد
مطالعه ی را دارد. در این یفرسودگی شغلی پرسنل کنترل ترافیک هوا

 1۶٫۸و  1۲1٫۹۲ترتیب به استرس شغلی و انحراف معیار میانگین نمرٔه
ای لیکرت، این میزان برآورد متوسط باتوجه به مقیاس رتبه دست آمد؛هب

و  دارداسترس شغلی در سطح غیرطبیعی قرار  ،دهداست و نشان می
کفایتی نقش کمتر به بیمیانگین میانگین بیشتر به بار کاری نقش و 

های وابسته به صنعت هوانوردی بنا به دالیل . حرفهرداختصاص دا
زیر ازجمله مشاغل پرتنش هستند: مسئولیت کارکنان کنترل  شدٔهمطرح

مین ایمنی پروازها در نشست و برخاست أی درقبال تیترافیک هوا
راحتی و آسایش  ؛ییهای هواها در مناطق فرودگاهی و مسیرهواپیما

 ؛ییسوانح هوا ؛وقوع ناگهانی حوادث ؛کاری هاینوبت ؛مسافران
ویژه در تصمیم درست به گرفتنهای اورژانسی و رسیدگی به موقعیت

بر همین اساس نتایج این تحقیق  .هاحالت اورژانسی پرواز اعالم زمان
در پژوهشی  ها. آنهمسوست و همکاران براگاردا مطالعٔههای با یافته

سودگی و استرس شغلی در پزشکان کیفیت زندگی کاری، فر بررسیبا 
 ،با فرسودگی شغلی شدیداسترس  که بخش اورژانس نشان دادند

های با یافتهیافتٔه پژوهش حاضر طور (. همین۲۲زیاد دارد ) یارتباط
های نظرسنجی پاسخ سن در مطالعٔهدارچسن و ریومارتینپژوهش 

های شغلی، منابع شغلی و سالمتی کارکنان کنترل درخواست بارٔهدر
فرسودگی شغلی با  دریافتند، ها. آنراستا استی همیترافیک هوا
با  اما ؛(۲۳دارد ) زیادیتنی و رضایت از زندگی ارتباط بیماری روان

آن با فرسودگی  استرس و رابطٔه های حمیدی و همکاران در مطالعٔهیافته

بین  ،نشان دادند ها. آنخش بهداشت همسو نیستشغلی کارکنان ب
یافتٔه (. ۲۴) رداسترس و فرسودگی شغلی رابطٔه معناداری وجود ندا

بر ارتباط عواملی دوراند و همکاران مبنی با نتایج تحقیقحاضر پژوهش 
دادن کردن، کمبود وقت برای انجامچون نارضایتی شغلی، ترس از اشتباه

 و نتایج (۲۵کادر درمان ) رسودگی شغلی دربا ف تربودنکارها و جوان
و همکاران مبنی بر اینکه حمایت اجتماعی و داشتن  گاروسا مطالعٔه

 .راستا استهم، (۲۶) شودنقش فعال سبب کاهش فرسودگی می
که دریافتند  نتایج مطالعات زرگرباالی جمع و همکاران با همچنین

، (۲۷است )غلی مثبتی با فرسودگی ش رابطٔهدارای استرس شغلی 
 همسوست.

 و ۲11٫۵۹ترتیب در این مطالعه میانگین و انحراف معیار فرسودگی به
ای لیکرت، این میزان که باتوجه به مقیاس رتبه دست آمدهب ۴۵٫۴۸

توان گفت از این مطالعه می حاصلنتایج  راساسب .برآورد متوسط است
صنعت هوانوردی در کارکنان کنترل ترافیک  در هاى موجودکه استرس

رو، ازاین ند؛ی و کیفیت زندگی کارکنان در فرسودگی شغلی مؤثریهوا
افزایش کیفیت زندگی  ،شناسایى سطح استرس شغلی در محیط کار

 افزایشعوارض فرسودگی و استرس شغلی و  کاهش منظوربهکارکنان 
 و نیز ری و عملکرد شغلیوهای واردشده در بهرهایمنی پروازها، هزینه

ی یهای متخصص کنترل ترافیک هواسالمتی و تندرستی نیروی یارتقا
کارگیری هتواند با باین امر می ؛در صنعت هوانوردی ضروری است

مداخالت مؤثر و کاهش منابع استرس شغلی، سالمتی عمومی و 
 کیفیت زندگی کارکنان محقق شود.

 که بود محدودیتهایی دارای هاپژوهش سایر همانند پژوهش حاضر 
نبود ها بود و از دیگر محدودیت ٔه پژوهشنمون اندکحجم ها آنیکی از 

های شخصیتی گر همچون تأثیر ویژگیامکان کنترل متغیرهای مداخله
های پژوهش را محدود غلی بود که این موارد تعمیم یافتهبر فرسودگی ش

بیشتر و با  ٔهحجم نمون باهای آتی شود پژوهشپیشنهاد می کنند.می
و همچنین توصیه انجام شود های شخصیتی گرفتن ویژگیردرنظ

ا تمامی ابعاد اثرگذار فرسودگی شغلی را مدنظر قرار هشود سازمانمی
و شده به کارکنان های وارددهند تا شاهد پیشرفت، کاهش استرس

 باشند. هاآنکیفیت زندگی  یارتقا

 گیرینتیجه ۵
توان کیفیت زندگی ش، با متغیر فرسودگی شغلی مینتایج پژوه براساس

کارکنان دارای استرس شغلی . همچنین بینی کردو استرس شغلی را پیش
 دارند.، فرسودگی شغلی بیشتری ضعیفزیاد و کیفیت زندگی 

 قدردانی و تشکر 6
کارکنان کنترل ترافیک هوایی که ما را در انجام این  تمامیوسیله از بدین

 د.شوتشکر و قدردانی می ،ندکردپژوهش صمیمانه یاری 

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

شناسی روانرشتٔه  در رسالٔه مقطع دکتری تخصصی ازمقاله این 
برگرفته شده  الملل کیشدانشگاه آزاد اسالمی واحد بیندر سالمت 

 ترتیبو کد اخالق رساله به بالینی کد است.
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۶ 

IRCT20200221046570N1 و IR.HUMS.REC.1398.333 
بودن اطالعات محرمانهکنندگان در پژوهش دربارٔه به شرکتاست. 

ها بیان برای آن اهداف پژوهشداده شد. اطمینان ها آنآمده از دستهب
 ها داده شد.آناز پژوهش به گیری حق کنارهشد و 

 انتشاربرای  رضایت
 این امر غیر قابل اجرا است. 

 ها و موادبودن دادهدردسترس
های پژوهش دسترسی دارند و پژوهشگران نویسندگان مقاله به داده ٔههم

حاضر به  ٔهمسئول مقال ٔهوانند در صورت لزوم با مکاتبه با نویسندتیم
 .ها دسترسی پیدا کننداین داده

 فعمنا تزاحم
 د.وجود ندارگونه تضاد منافعی هیچ که کنندنویسندگان اعالم می

 منابع مالی
این پژوهش حاصل پژوهشی مستقل است و بدون حمایت مالی نهاد 

 خاصی انجام شده است.

 مشارکت نویسندگان
همٔه نویسندگان پژوهش حاضر نقش یکسانی در تدوین، اجرا، مدیریت 

مقاله سازی ها، بازبینی، اصالح،  ویراستاری و نهاییتحلیل دادهطرح، 
اند.داشته
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