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Abstract 

Background and Objective: Firefighting is a stressful job with a great level 
of physical and psychological demands. The effort-reward imbalance and 
the need for fatigue recovery in this occupational group can lead to serious 
consequences. The present study aimed to assess the effects of the personal 
variables on effort-reward imbalance and the need for fatigue recovery. 
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 107 industrial 
firefighters were recruited in 2018. The effort-reward imbalance 
questionnaire, need for fatigue recovery scale, and individual information 
checklist were utilized to collect the required information. The data were 
analyzed using multiple linear regression by SPSS software (version 16).  
P-value less than 0.05 was statistically considered significant. 
Results: More than 70% of the participants were reported with a desirable 
level of effort-reward imbalance and the need for fatigue recovery. The 
results of the regression analysis revealed a significant relation among the 
variables of occupational position and contract status with the need for 
recovery scale. In addition, a significant association was observed between 
the type of contract status, sleep disorders, and hypnotic drugs with over-
commitment. However, there was no significant relationship regarding the 
perception of effort-reward imbalance. 
Conclusion: The obtained results of the present study showed a relative 
desirable status for the parameters of perception of effort-reward imbalance 
and need for fatigue recovery in the study population. It is recommended to 
plan and design appropriate interventions in order to provide more favorable 
working conditions. 
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  چکیده
. اشدبیم ییباال یو روح یجسم هايیتفعال یازمندن و بودهزا استرس یشغل ینشانآتش سابقه و هدف:

 ديج پیامدهاي تواندمی یاز خستگ یابیبه باز یازو ن پاداش -ادراك از توازن تالش ینوجود عدم توازن ب
 رهايیمتغ یرتأث یزانم یینبا هدف تع حاضر مطالعهارتباط،  ینا در. نماید ایجاد شغلی گروه این برايرا 

 ) خستگی از( یابیبه باز یازو ن پاداش -تالش توازن عدم از ادراك بر صنعتی هايننشاآتش يفرد
 .شد انجام

 ینا درشد.  انجام 1396 سالدر  یصنعت نشانآتش 107حاضر در ارتباط با  مقطعی مطالعه ها:روشمواد و 
ت اطالعا لیستچک) و خستگی از( یابیبه باز یازن یاسمق پاداش، -تالش توازن عدم پرسشنامه ازپژوهش 

ساده  یدوگانه و خط یونبا استفاده از آزمون رگرس هادادهو  گردید استفاده هاداده يآورجمع يبرا يفرد
 .شدند یلو تحل تجزیه 05/0 يسطح معنادار در SPSS 16افزار توسط نرم

 به نیاز مقیاس و پاداش -تالش توازن از ادراك لحاظ بهاز افراد حاضر در مطالعه  درصد 70 از بیش ها:یافته
سمت  رهايیمتغ ینب يتفاوت معنادار که داد نشان نیز یونمدل رگرس یج. نتاداشتند یمطلوب وضعیت بازیابی

فاوت که ت بودند آن گویاي نتایج براین،عالوهوجود دارد.  یابیبه باز یازن یاسقرارداد با مق یتو وضع یشغل
آور با تعهد خواب يو مصرف داروها یمارينوع قرارداد، اختالل در خواب، سابقه ب یرهايمتغ ینب يمعنادار

 .نگردیدمشاهده  يتفاوت معنادار پاداش -تالش توازن از ادراك با ارتباط در اما دارد؛وجود  یافراط
پاداش  -ادراك از توازن تالش پارامترهاي مطلوب نسبتاً وضعیت دهندهنشان حاضر مطالعه نتایج گیري:نتیجه

 یرهايتغبا توجه به م توانیتر ممطلوب یشغل یطداشتن شرا يبرا اما باشند؛می) خستگی از( یابیبه باز یازو ن
 .نمود اجرا و تدوین را یمناسب يامداخله يهابرنامه ي،فرد

 
 یابیبه باز یازن ؛پاداش -توازن تالش عدم ؛یافراط تعهد ؛نشانآتش واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 با مواجهه معرضدر  را شاغل افراد يدر مشاغل اضطرار کار
 راداف در را یو روان فیزیولوژیکی هايتنش که خطرناکی شرایط
 باعث هاتنش ین. ا]1[ دهدمیقرار  گذارند،می جاي بر را شاغل
 هايبیماري ی،شناخت عملکردهاي در اختالالت از طیفی ایجاد

 ینشان. آتش]2[ شوندمی شاغل افراددر  یروان یو حت جسمانی
. ]3[شده است  شناخته زااسترسمشاغل  یناز ا یکی عنوانبه

 معرض درها نشانکه آتش اندداده نشان گوناگون مطالعات

 ،]4[ عروقی -قلبی هايبیماري عضالنی، -اسکلتی اختالالت
با  مطابق .دارند قرار ]2[ خستگی و استرس شغلی، فرسودگی

 Federal Emergencyبحران فدرال ( یریتگزارش آژانس مد
Management Agency (در  یرو ماز علت مرگ  ییباال درصد

 تیاز ظرف یشب هايفعالیتو  استرساز  ناشی هانشانآتش ینب
 یمل انجمن. ]5[ باشدمیمفرط  یخستگ یجهافراد و در نت

) National Fire Protection Association( آمریکا نشانیآتش
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 انو همکار سعیدنیا

 یرمرگ و م یزاناز م درصد 50 از بیش عامل را استرس یزن
 براساس همچنین. ]6[ است دانسته 2017 سال در هانشانشآت

 The National( کار ایمنی و بهداشت ملی انستیتوي هايگزارش
Institute for Occupational Safety and Health( طی 

 یردرصد از مرگ و م 40از  یشب 2018 تا 1994 هايسال
 ییتوانا عدم. ]7[ است بودهاسترس  یلبه دل هانشانآتش

 لیاز دال یو استرس شغل یاز خستگ یابیباز در هانشانشآت
 هاآن یستیو بهز یجسم ی،بر سالمت روح یرگذارعمده تأث

 . ]8[ باشدمی
در مشاغل گوناگون و از  پاداش -تالش توازن عدم از ادراك

 شاغل افراداسترس مزمن در  یجادا باعث نشانیآتشجمله 
عدم توازن میان  که است آن بر فرض حالت این در. ]9[ شودمی

 شدهپرداخت پاداش و شاغل افرادتوسط  شدهانجام هايتالش
 در تواندمیو  گرددیزا ادراك معامل استرس عنوانبه هاآن به

 یشغل هايپاداش مدل این در. شود تنش به منجربلندمدت 
 در نشدشناخته یتبه رسم ی،و مال پولی اصلی دسته سهشامل 
. ]10[ ندهست آن ارتقاي يهاو فرصت یشغل امنیت و شغل

 هانشانآتش که دهندمینشان  ینهزم یندر ا شدهانجاممطالعات 
) Recovery( بازیابی .]11[ برندمیرنج  ییباال یاسترس شغل از
به سطح  یدنرس يفرد برا یازمورد ن یدوره زمان عنوانبه

 فیزا تعرمواجهه با عامل استرس یانمطلوب پس از پا يعملکرد
استرس در محل  و خستگی از هابازیابی از برخی. ]12[ شودمی

ها آن اغلباما  شوند؛میکار، هنگام استراحت در محل کار انجام 
دامه ا ينوبت بعد يو تا ابتدا شده آغاز کاري نوبت یانپا از پس
در  یاصل یرمتغ یک عنوانبه. زمان استراحت ]13[ یابندمی
  یابی. عدم باز]14[ باشدیمطرح م یشغل یاز خستگ یابیباز

 شده  شغلی عملکرد کاهش باعث هانشانآتشدر  یاز خستگ
  گیريیمکنترل و تصم ی،شناخت یندهايفرا بر تواندمیو 
  ینه،زم یندر ا شدهانجام. مطالعات ]15[بگذارد  یرتأث هاآن

 در مشاغل مختلف را نشان  یابیبه باز یازاز ن ییسطح باال
 .]16[ دهندمی

 عدم بر متفاوت یرهايمتغ یرمختلف از تأث مطالعات در
 نام )خستگی از( بازیابی به نیاز مقیاس و پاداش -تالش توازن

نشان  خود مطالعهو همکاران در  Useche. ]17[برده شده است 
 بازیابی به نیاز مقیاس بر اصلی یرمتغ یک عنوانبهدادند که سن 

که  است شده هنشان داد همچنین،. ]14[ باشدمی یرگذارتأث
 از( بازیابی به نیاز مقیاس و شاغل افرادجنس و سن  ینب

 گزارش دیگري مطالعه در. ]18[) ارتباط وجود دارد خستگی
 یابدمی یشافزا یابیبه باز یازن یاسسن، مق یشکه با افزا گردید

 شاغل افرادوزن  ینکه ب است شده داده نشان همچنین. ]19[
 در. ]16[وجود دارد  معناداري ارتباط بازیابی به نیاز مقیاس و

 دمعبر ادراك از  ينوع شغل و سابقه کار یرتأث به دیگري مطالعه
نشان داده  دیگر، سوي از. ]11[اشاره شده است  پاداش -تالش

 پایین، تحصیالت سطح همچون یرهاییشده است که متغ

 از ادراك با منظم ورزشی برنامه نداشتنو  دوم شغل داشتن
 براین،عالوه. ]17[ باشندمیدر ارتباط  پاداش -تالش توازن عدم

 یکه نداشتن برنامه ورزش است گردیده گزارش پژوهشی در
افراد شاغل  در پاداش -منظم منجر به ادراك از عدم توازن تالش

 یششده است که با افزا یانب یگريد مطالعه در. ]20[ شودمی
بهبود  پاداش -تالش ینادراك از توازن ب تحصیالت،سطح 

که  است شده هنشان داد پژوهشی در همچنین،. ]21[ یابدمی
نسبت  دارند، دومی شغلخود  یکه عالوه بر شغل اصل يافراد

ا ر يپاداش باالتر -تالشادراك از عدم توازن  شغل،تکبه افراد 
 . ]22[ کنندمیتجربه 
  بر اریرگذتأث يفرد يفاکتورها ییشناسا   یتتوجه به اهم با
ــتگ یزانو م پاداش  -تالش توازن عدم  از ادراك در  یخسـ
  با همچنین و مناســب مداخالت انجام منظوربهها نشــانآتش
جه  عات    محدودبودن  به  تو طال جام م ــدهان نه در زم شـ  یرتأث  ی

 یزانو م پاداش -تالش توازن عدم از ادراكبر  يفرد یرهايمتغ
مطالعه حاضــر با هدف  ی،صــنعت يهانشــاندر آتش یخســتگ

شان آتش يفرد یرهايمتغ یرتأث یینتع راك بر اد یصنعت  يهان
ــتگی از( یابی به باز   یاز و ن پاداش  -از عدم توازن تالش  ) خسـ

 انجام شد.
 

 هامواد و روش
ارتباط با  در 1396 سال در حاضر مقطعی پژوهش

هر بندر ماهش یمیپتروش یژهمنطقه و نشانیآتش هايایستگاه
 ایستگاه سهحاضر در مطالعه از  نشانانآتشانجام شد. 

) 4-4-4( ساعته هشت یچرخش هايشیفتدر  که نشانیآتش
 یارمعذکر است که  شایان. شدند انتخاب بودند،به کار  مشغول

. بود شدهتعریفداشتن حداقل سابقه  ،مطالعه به افراد ورود
پژوهش با استفاده از روش  ینمورد مطالعه در ا جمعیت

 اناننشآتش ینب از) دسترس در( يسرشمار یاساده  یريگنمونه
 114مطالعه  این در. شدند انتخاب هاایستگاه ینفعال در ا

 هاآننفر از  107 مجموعدر  که نمودند شرکت نشانآتش
خاطرنشان  ید. باکردند ارائه پژوهشگرانرا به  کامل اطالعات

 صورتبه مطالعه به واردشده نشانانآتش تمامیساخت که 
ن حداقل رساند به منظوربهبودند.  یتکار مشغول به فعالنوبت

 يکار نوبتاول  در هاداده آوريجمعکننده، عوامل مخدوش
 نمودنتکمیلکه قبل از  یدگرد تصریحشد و  انجام) صبح(

 از پیشنداشته باشند.  مأموریتی هادنیآزمو ها،پرسشنامه
 ايبر آن یتوسط گروه مطالعه، اهداف اصل هاپرسشنامه یلتکم

ها آن ینب یکتب نامهیترضا فرمو  شد داده توضیح هاآزمودنی
  نشانانآتش یاراخت در هاپرسشنامه. پس از آن یدگرد یعتوز
 . گرفت قرار

. الف: از بودند عبارت مطالعهاین  درها داده يگردآور ابزار
ورد در م یسؤاالت دربرگیرنده که ايینهزم یرهايمتغ پرسشنامه

 تحصیالت، میزان فرزندان، تعداد ،تأهل یتسن، جنس، وضع
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 وضعیت کاري،نوبت نظام نوع دوم، شغل داشتن کاري، سابقه
 مصرف خواب، اختالالت یانه،درآمد ماه یزانم استخدامی،

 بیماري، سابقه سیگار، و مخدر مواد مصرف آور،خواب داروهاي
 ورزشیگذشته، داشتن برنامه  یاتدر عمل دیدنیبآس سابقه
 توازن عدم پرسشنامه. ب بود؛ زااسترس ايواقعهتجربه  و منظم
 آن ماده پنج که باشدمی ماده 22 شامل که پاداش -تالش

 شش و پاداش مقیاس ماده 11 سازمان، در افراد تالش مقیاس
 این سؤاالت. کنندمی اندازگیري را افراطی تعهد مقیاس ماده

 کامالً( ايگزینه چهار لیکرت مقیاس براساس پرسشنامه
 .شوندمی گذارينمره) موافقم کامالً و موافقم مخالفم، مخالفم،
 براي و 20 و 5 تالش زیرمقیاس براي امتیاز حداکثر و حداقل

 نمره که داشت توجه باید. باشدمی 44 و 11 پاداش زیرمقیاس
 مقیاس در و باال شغلی نیاز دهندهنشان تالش مقیاس در باال

 ابزار این در. باشدمی بیشتر دریافتی پاداش دهندهنشان پاداش
 ايبر نهایی نمره آوردندستبه براي پاداش به تالش نسبت از

 امتیازبندي براساس. ]10[ گرددمی استفاده آزمودنی هر
 دو به کنندگانشرکت پاداش، -تالش توازن عدم پرسشنامه

 از بیشتر) ERI )Effort Reward Imbalance با افراد( گروه
 و کمتر ERI با افراد و است توازن عدم دهندهنشان که یک

 تقسیم) باشدمی توازن برقراري دهندهنشان که یک مساوي
 -تالش توازن عدم پرسشنامه مقیاس سومین. ]17[ شوندمی

غلبه بر  يبرا افراداز  برخی که است افراطی تعهد پاداش،
به پاداش از آن استفاده  یافتندستو  شغلی هايخواسته

 یمولمع یفهوظ یکتالش مفرط فرد در انجام  یانگرو ب کنندمی
 کرونباخ آلفاي همکاران و بابامیري مطالعه در .]10[ باشدمی

و  79/0با  برابر پاداش مقیاس ،76/0 معادل تالش مقیاس براي
 ؛]10[ است شدهگزارش  75/0 معادل افراطی تعهد مقیاس براي

 بار یبررس براي که) خستگی از( بازیابی به نیاز پرسشنامه. ج
 مورد استراحت به افراد نیاز میزان و شغلی خستگی کاري،

 صورتبه ماده 11 از پرسشنامه این. ]16[ گیردمی قرار استفاده
 نای سنجش مقیاس. است شده تشکیل "خیر/بله" هايپاسخ

 هر ازاي به سؤال هر براي که باشدمی صورت این به سؤال 11
 مقیاس امتیازات گستره. گیردمی تعلق نمره 09/9 "بله" پاسخ

 "بله" هايپاسخ تعداد اگر. باشدمی 100 تا 0 از بازیابی به نیاز
) باالتر و 45/45 امتیاز یعنی( باشد بیشتر مورد چهار از

 و شده متحمل را باالیی کاري بار فرد که است این دهندهنشان
 این کرونباخ آلفاي .باشدمی باال وي در استراحت به نیاز

 در و 87/0 ]13[ همکاران و Moriguchi مطالعه در پرسشنامه
 در .است شده گزارش 82/0 ]16[ همکاران و صمدي مطالعه
 SPSS 16 افزارنرم از هاداده تحلیل و تجزیه براي حاضر مطالعه

 آزمون از استفاده با دموگرافیک متغیرهايو  گردیداستفاده 
 یگر،د يسو ازشدند.  یسهمستقل مقا t آزمون و دو کاي مجذور
 یابیبه باز یازن یاسو مق  ERIبا مرتبط متغیرهاي شناخت جهت

 نتایجو  گردیدساده استفاده  یدوگانه و خط یوناز رگرس

 95 اطمینان با) OR: Odd Ratio( شانس نسبت صورتبه
معادل  مطالعه این در داريامعن سطحدرصد گزارش شدند. 

 در نظر گرفته شد.  05/0
 

 هایافته
 این از که داشتند حضور نشانآتش 114 مطالعه این در
 میانگین. بودند مطالعه به ورود شرایط واجد نفر 107 تعداد

 مطالعه در کنندهشرکت هاينشانآتش سن) معیار انحراف(
 در( کار سابقه میانگین. بود سال 53/37) 38/5( حاضر
 سال 10 از بیش نیز مطالعه مورد هاينشانآتش  )نشانیآتش

 را مطالعه مورد افراد بیشتر شغلی، سمت نظر از. آمد دستبه
 خاطرنشان باید .دادند تشکیل نشانآتش راننده و نشانآتش

 مدت و پیمانکاري قرارداد با افراد از درصد 70 حدود که ساخت
 افراد از درصد 90 از بیش همچنین،. بودند کار به مشغول معین

 تحصیلی مدرك کنندگانشرکت از درصد 7/71 و بودند متأهل
 شاخص نمیانگی که است ذکر شایان. داشتند ترپایین و دیپلمفوق
 57/4 معیار انحراف با 99/26 کنندگانشرکت بدنی توده

 اريمعناد اختالف نتایج، مبناي بر. بود) مربع متر بر کیلوگرم(
 تحصیالت سطح و قرارداد وضعیت لحاظ به هانشانآتش بین

 در فردي متغیرهاي نتایج 1 جدول). <05/0P( داشت وجود
 .دهدمی نشان را مطالعه مورد هاينشانآتش
 
 پاداش -تالش توازن عدم

 -تالش توازن عدم از ادراك هانشانآتش از درصد 32 حدود
 تالش بین که است معنابدان امر این. کردند گزارش را پاداش

 ودوج ايمنصفانه رابطه دریافتی هايپاداش و کار محیط در فرد
 اب پاداش -تالش توازن عدم از ادراك فراوانی بیشترین. ندارد

. شد مشاهده دیپلمفوق تحصیلی گروه در درصد 39/39
 یزن شغلی سمت در پاداش -تالش توازن عدم از ادراك بیشترین

 است ذکر شایان. بود) درصد 92/33( نشانآتش به مربوط
 د،بودن کار به مشغول پیمانکاري صورتبه که هایینشانآتش

 ارانهمک به نسبت را بیشتري پاداش -تالش توازن عدم از ادراك
 رگرسیون آزمون نتایج براین،عالوه. نمودند گزارش خود

 -شتال توازن عدم از ادراك بین که دادند نشان دوگانه لجستیک
 متغیرهاي سایر و قرارداد وضعیت شغلی، سمت و پاداش

). <05/0P( ندارد وجود معناداري آماري اختالف دموگرافیک
 اطالعات متغیرهاي و پاداش -تالش توازن عدم از ادراك نتایج
  داده اننش 2 جدول در مطالعه مورد هاينشانآتش فردي
 .است شده
 

ز بازیابی به نیاز ستگی ا  خ
 را خستگی از پایینی سطح هانشانآتش مطالعه این در
 ستگیخ از بازیابی به نیاز) معیار انحراف( میانگین. کردند گزارش

  بیشترین و بود 03/33) 57/2( مطالعه مورد هاينشانآتش در
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 انو همکار سعیدنیا
 

 هانشانآتش فردي اطالعات یرهايمتغ: 1 جدول
 درصد )n=107( کنندگانشرکت تعداد متغیر

 قرارداد وضعیت

 1/9 9 رسمی
 3/29 29 موقت مدت
 1/12 12 معین مدت

 5/49 49 پیمانکار

 شغلی سمت

 4/8 9 نشانآتش افسر
 5/7 8 ارشد نشانآتش
 3/52 56 نشانآتش

 8/31 34 نشانآتش راننده

 تأهل وضعیت
 6/5 6 مجرد

 4/94 101 متأهل

 یالتتحص سطح

 1/31 33 تریینو پا دیپلم
 6/40 43 یپلمدفوق

 5/24 26 کارشناسی
 8/3 4 باالتر و ارشد کارشناسی

 بدنیتوده  شاخص

 9/0 1 (الغر) 5/16-18
 0/34 36 (متناسب) 25-5/18
 1/49 52 )وزنه(اضاف 25-30
 1/15 16 (چاق) 30-35

 9/0 1 چاق) یلیخ( 35 از بیشتر
 

 هانشانآتش يفرد اطالعات یرهاي) و متغی(از خستگ یابیبه باز یازپاداش و ن -ادراك از عدم توازن تالش یجنتا یبررس: 2 جدول

 متغیر
ERI )Effort-reward Imbalance( NFR )Need for recovery( 

 اطمینان فاصله
 درصد 95

OR P 
 اطمینان فاصله
 درصد 95

OR معناداري سطح 

 767/0 024/0 16/0-33/0 305/0 927/0 80/0-07/1 سن
 170/0 179/0 14/0-64/0 706/0 964/0 79/0-16/1 نشانیآتش در کار سابقه
 381/0 359/0 47/0-91/1 447/0 253/1 70/0-24/2 فرزندان تعداد

 425/0 048/0 28/0-26/0 396/0 951/0 93/0-09/1 بدنی دهتو شاخص
 549/0 516/0 87/3-60/1 851/0 879/0 22/0-36/3 تحصیالت سطح
 664/0 025/0 11/0-27/0 843/0 008/1 84/0-06/1 حقوق میزان

 999/0 90/1 20/0-78/17 390/0 15/2 41/0-27/11 گاریسابقه مصرف مواد مخدر و س
 577/0 67/0 23/0-95/1 178/0 14/2 78/0-89/5 ات گذشتهیعمل در بیسابقه آس

 123/0 01/2 85/0-78/4 201/0 83/1 75/0-49/4 یورزش تیبرنامه فعال
 650/0 27/1 50/0-22/3 514/0 35/1 57/0-18/3 يو مغز یشناخت يهاییتوانا تیبرنامه تقو

 069/0 26/0 07/0-02/1 076/0 51/3 92/0-40/13 آوربخوا يمصرف داروها
 138/0 38/0 12/0-14/1 145/0 42/2 82/0-14/7 یخوابیمشکل ب
 226/0 21/0 09/0-44/2 240/0 43/4 38/0-73/50 يماریسابقه ب

 397/0 60/0 20/0-77/1 788/0 25/1 44/0-51/3 زاستجربه واقعه استر
 808/0 19/1 46/0-08/3 158/0 50/0 20/0-24/1 یداشتن شغل قبل

 سمت
 شغلی

    986/0   نشانآتش افسر
 013/0 990/18 81/43-15/18 893/0 761/0 01/0-35/41 نشانسرآتش

 009/0 041/18 22/22-69/4 909/0 857/0 06/0–12/12 نشانآتش
 002/0 245/18 27/23-63/4 965/0 065/1 06/0-93/17 نشانآتش راننده

 نوع
 قرارداد

    994/0   رسمی
 002/0 930/19 43/2-36/31 921/0 151/1 07/0-60/18 موقت مدت
 002/0 765/18 42/23-01/3 795/0 403/1 10/0-07/18 معین مدت

 002/0 916/19 26/3-20/30 925/0 143/1 07/0-16/18 پیمانکار
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 هانشانآتشدر  یخستگ ،پاداش -تالش توازن                                      

 داشت اختصاص) درصد 7/38( نشانیآتش رانندگان به خستگی
 هک بود افرادي به مربوط خستگی بیشترین میان این در که
 يافراد براین،عالوه. بودند کار به مشغول پیمانکاري صورتبه
 فرادا سایر به نسبت داشتند تريپایین تحصیالت سطح که

 زمونآ نتایج دیگر، سوي از. نمودند گزارش را بیشتري خستگی
 نیاز نمیزا بین که بودند آن گویاي دوگانه لجستیک رگرسیون

 ودوج معناداري اختالف شغلی سمت و) خستگی از( بازیابی به
 سایر به نسبت را بیشتري اختالف نشانیآتش رانندگان و دارد

 آزمون نتایج مقابل، در). <05/0P( دادند نشان خود از هاسمت
 میزان و متغیرها سایر بین که بودند آن دهندهنشان دو کاي
 ندارد وجود معناداري اختالف) خستگی از( بازیابی به نیاز

)05/0P>.( بازیابی به نیاز نتایج 2 جدول در )و) خستگی از 
 ارائه مطالعه تحت هاينشانآتش فردي اطالعات متغیرهاي

 .است شده
 
 افراطی تعهد
 با 34/17 افراطی تعهد مقیاس میانگین نتایج مبناي بر
 خطی رگرسیون آزمون نتایج. آمد دستبه 85/2 معیار انحراف

 افرادي در افراطی تعهد با ارتباط در که بودند آن از حاکی ساده
 آماري نظر از هستند کار به مشغول پیمانکاري صورتبه که

 مستقل t آزمون نتایج). <05/0P( دارد وجود معناداري اختالف
 صرفم همچون متغیرهایی با افراطی تعهد بین که دادند نشان نیز

 بیماري سابقه و خواب در اختالل داشتن آور،خواب داروهاي
 نتایج 3 جدول در). <05/0P( شودمی مشاهده معناداري اختالف
 مورد هاينشانآتش در فردي متغیرهاي و افراطی تعهد مقایسه
 .باشدمی مشاهده قابل مطالعه
 اركاد که هستند آن گویايمطالعه  ینا یجنتا کلی، طوربه

 در یاز خستگ یابیبه باز یازپاداش و ن -تالش توازن عدم از
 يامبن برقرار دارد.  یمطلوب یتدر وضع یصنعت هاينشانآتش

 عدم زا ادارك بر مثبتی تأثیر هانشانآتش يفرد اطالعات یج،نتا
 يو. از سندارد یاز خستگ یابیبه باز یازپاداش و ن -تالش توازن

 یابیازبه ب یازن یشغل هايسمت یررانندگان نسبت به سا یگر،د
 تساخ خاطرنشان باید. کردندرا گزارش  یشتريب یاز خستگ

 يمصرف داروها ،)پیمانکاريمانند نوع قرارداد ( ییپارامترها که
 یتعهد افراط یزانو اختالل در خواب م یماريسابقه ب آور،خواب
 .  دهدمی یشبه کار را افزا نسبتشاغل  افراد
 

 هانشانآتش فردي اطالعات متغیرهاي و افراطی تعهد نتایج بررسی: 3 جدول

 متغیر
 

 
 

t معناداري سطح B SE Beta 

 )ندنشان گروه مبنا هست(افسر و سرآتش یشغل سمت
 نشانآتش   
 نشانآتش راننده   

 
101/0 
158/1 

 
423/1 
507/1 

 
017/0 
174/0 

 
071/0 
768/0 

 
944/0 
445/0 

 )باشدیگروه مبنا م ی(رسم قرارداد نوع
 موقت مدت   
 معین مدت   
 پیمانکار   

 
364/1 
484/0 
572/4 

 
345/1 
456/1 
438/1 

 
207/0 
045/0 
758/0 

 
015/1 
332/0 
179/3 

 
314/0 
741/0 
002/0 

 233/0 204/1 175/0 090/0 109/0 سن
 603/0 523/0 072/0 117/0 061/0 نشانیآتش در کار سابقه
 459/0 744/0 097/0 352/0 262/0 فرزندان تعداد

 446/0 766/0 080/0 065/0 050/0 بدنی توده شاخص
 791/0 266/0 034/0 854/0 227/0 تحصیالت سطح
 412/0 826/0 115/0 044/0 036/0 حقوق میزان
 097/0 67/1 15/0 24/1 08/2 سیگار و مخدر مواد مصرف سابقه
 421/0 80/0 07/0 73/0 59/0 گذشته یاتدر عمل یبآس سابقه
 578/0 55/0 05/0 56/0 31/0 ورزشی فعالیت برنامه
 290/0 06/1 10/0 57/0 61/0 مغزي و شناختی هايییتوانا یتتقو برنامه

 051/0 97/1 19/0 00/1 98/1 آورخواب يداروها مصرف
 366/0 90/0 08/0 78/0 71/0 خوابییب مشکل
 002/0 14/3 29/0 95/1 14/6 بیماري سابقه
 609/0 51/0 04/0 70/0 36/0 زااسترس واقعه تجربه

 023/0 32/2 21/0 61/0 43/1 سابق شغل داشتن
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 انو همکار سعیدنیا

 بحث
 ركد بر فردي متغیرهاي تأثیر تعیین هدف با حاضر مطالعه

 رد خستگی از بازیابی به نیاز و پاداش -تالش توازن عدم از افراد
که  دادند نشان نتایج. شد انجام صنعتی هاينشانآتش
 از ادراك پارامتر لحاظ بهمطالعه  ینحاضر در ا يهانشانآتش
. الزم به ذکر است که دارند یمطلوب یتپاداش وضع -تالش توازن

صورت  هانشانآتشبا  ارتباطدر  ینهزم یندر ا یمطالعه مشابه
نشان دادند که  خود پژوهشو همکاران در  Liاما  است؛ نگرفته

از نظر پارامتر ادراك از توازن تالش و پاداش در  ینیپزشکان چ
 در نیزو همکاران  Sergio. ]23[قرار دارند  یسطح مطلوب

که  نمودند گزارش یراناتوبوس رانندگان مورددر  يامطالعه
. ]41[داشتند  یپاداش مطلوب -رانندگان ادراك از توازن تالش

 خودپژوهش  درو همکاران  Landolt مطالعه، این یجبرخالف نتا
کنندگان از درصد از شرکت 50از  یشب که رسیدند نتیجه این به

 گزارشپاداش، عدم توازن را  -تالش عدم از ادراك پارامتر نظر
 مورد در همکاران و Peter مطالعه نتایج ین. همچن]24[ نمودند

درصد از جامعه مورد مطالعه از عدم  35کارگران نشان داد که 
اوت بتوان تف ید. شابرندیکار رنج م یطپاداش در مح -توازن تالش

و  یاختالف فرهنگ به را یو مطالعات قبل حاضر پژوهش یجدر نتا
 . ]25[در جوامع مورد مطالعه نسبت داد  یاجتماع

 70ز ا یشکه ب دادند نشان مطالعه این نتایج از دیگري بخش
 بییابه باز یازن یاسدرصد از افراد جامعه مورد مطالعه به لحاظ مق

. همسو با مطالعه نمودندرا گزارش  یمطلوب وضعیت یاز خستگ
که افراد  یافتنددست  یجهنت ینو همکاران به ا Sergioحاضر، 
 داشتند مطلوبی ستگیخاز  یابیبه باز یازن ،کننده در مطالعهشرکت

و همکاران در مطالعه خود  ي. برخالف مطالعه حاضر، صمد]15[
درصد  50از  یشدر ارتباط با کارگران معدن گزارش کردند که ب

قرار  یدر سطح نامطلوب یابیبه باز یازن یاساز کارگران از نظر مق
العه مط و پژوهش ینا یناختالف ب یلبتوان دل یدکه شا ]16[ دارند

ار ک يبرا یازمورد ن یزیکیف یازمتفاوت و ن يکار یتحاضر را ماه
مطالعه  نتایجراستا،  ینا در. دانستدر دو جامعه مورد مطالعه 

Rotenberg که  بودند آن گویاي یلو همکاران در کشور برز
ش دادند را گزار یاز خستگ یابیبه باز یازاز ن باالیی میزانپرستاران 

متفاوت هر  یشغل یازهايبه ن توانیتفاوت را م ینا یل. دل]26[
ارجاع داد. در  هستند،سازمان که افراد در آن مشغول به کار 

 نیازها ایرس به نسبت باالتري فیزیکی یازهايشغل ن یک که یصورت
طح در س یاز خستگ یابیبه باز یازن مقیاس نظراز  ،داشته باشد

شاغل از م یکی نشانیآتشکه شغل  ییقرار دارد. از آنجا ینامطلوب
 نیازهاي خاص شرایط در تنهامحسوب شده و  یوبر سنار یمبتن

 یازن نتیجه بتوان شاید شود،میملموس مشاهده  صورتبه شغلی
 .داد نسبت موضوع این به را بازیابی به

داشتن  یالت،همچون سطح تحص یرهاییمطالعه متغ ینا در
 اطارتب آماري نظراز  یقرارداد و سمت شغل یتوضع ی،برنامه ورزش

 جیپاداش نداشتند. برخالف نتا -تالشبا ادراك از توازن  معناداري

 مهم ینو همکاران در مطالعه خود به ا پورمرتضیمطالعه حاضر، 
 زا دراكا با معناداري ارتباط تحصیالت سطح که یافتند دست
 تیباال، وضع یالتپاداش دارد و افراد با سطح تحص -تالش توازن

 ید. شا]17[ دهندیپاداش را نشان م -تالش توازن نظراز  مطلوبی
 هب را حاضر پژوهش یجبا نتا فوقمطالعه  یجبتوان تضاد در نتا

گروه  یکمطالعه در  مورد افراداز  یاديتعداد ز قرارگرفتن
 نتوازنسبت داد. مطالعات مرتبط با پارامتر ادراك از  یلیتحص

که سطح  دهندینشان م ییاروپا يدر کشورها اشپاد -تالش
نسبت به افراد  معناداري طوربهدر افراد متوازن  یالتتحص

 را اختالف این دلیلکه  ]27[قرار دارد  یینامتوازن در سطح باال
 يافراد در کشورها ياز تفاوت در فرهنگ کار یناش توانمی

و  ورپمرتضیمطالعه،  ینا یجدانست. همسو با نتا ایرانو  ییاروپا
پاداش در کارگران مناطق  -تالشتوازن  یهمکاران در بررس

 قرارداد افراد یتکه وضع یافتند دست مهم ینبه ا یرانمختلف ا
 مغایرت در. ]17[ندارد  یباطپاداش ارت -با ادراك از توازن تالش

خود  پژوهشو همکاران در  Feuerhahnمطالعه حاضر،  یجنتا با
امتوازن بر افراد ن یمثبت یرتأث افراد یسمت شغل کهگزارش نمودند 
حاضر و  مطالعه نتایجاختالف در  ینا ید. شا]28[و متوازن دارد 

 درافراد مورد مطالعه باشد.  يکار ماهیتاز  ناشی فوق پژوهش
 یو همکاران با بررس Xu ،مطالعات همسو با پژوهش حاضر از یکی

 توازن بر کار محیط در پرتحرکی و منظم ورزشیبرنامه  یرتأث
 ارک یطدر مح یورزش هايیتفعال که نمودندپاداش اشاره  -تالش

 پاداش -تالش توازن از ادراك بر مثبتی تأثیر روزمره زندگی و
پژوهش  درمطالعه حاضر،  نتایجبا  یرتمغا در. ]29[ ندندار

 یورزش یتافراد با فعال که شد داده نشان همکاران و پورمرتضی
 توازن از ادراك پارامتر نظر ازتحرك منظم نسبت به افراد کم

 ینا یلدال از .]17[قرار دارند  ییپاداش در سطح باال -تالش
. هر شغل اشاره کرد یازمورد ن یزیکیف یازهايبه ن توانیتفاوت م

 یطر محد ینشان داد که پرتحرک دیگري مطالعه نتایج براین،عالوه
 و یبر سالمت روح یربا تأث تواندیروزمره م هايیتکار و فعال

پاداش  -تالش توازن عدم از ادراك کاهش باعثافراد  یجسمان
 یحاک تواندیم یجاختالف در نتا ین. ا]30[ گردد يکار یطدر مح

 فمختل يافراد در کشورها یزندگ سبک واز اختالف در نوع شغل 
همکاران با  وRotenberg  حاضر، مطالعه نتایج تأیید در. باشد
 يپاداش) در واحدها -تالش توازناسترس مزمن ( یزانم یبررس
 داشتن شغل دوم که یافتند دست یجهنت ینبه ا یلبرز یدرمان

با  مغایر. ]26[پاداش ندارد  -تالشبا ادراك از توازن  یارتباط
 عنوانپژوهش خود  درو همکاران  پورمرتضیحاضر،  مطالعه
دارند  یدوم شغلخود  یکه عالوه بر کار اصل یکارگران نمودند

احتمال ادراك از عدم توازن  شغل، یک داراينسبت به افراد 
تفاوت  اینکه  ]17[ دهندیرا نشان م یشتريپاداش ب -تالش

 سازمان سوياز  یپرداخت يهاتنوع در پاداش از ناشی تواندیم
 . باشد مربوطه
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 هانشانآتشدر  یخستگ ،پاداش -تالش توازن                                      

وع قرارداد و ن یتوضع که دادندمطالعه نشان  ینا یجنتا دیگر
 یمثبت یرتأث یاز خستگ یابیبه باز یازن یاسبر مق یسمت شغل

 ریکه رانندگان نسبت به سا دهدینشان م یدارد. نوع سمت شغل
ر د یاز خستگ یابیبه باز یازن مقیاس نظراز  یشغل يهاسمت

 باطارتپژوهش  ینذکر است که در ا شایانقرار دارند.  ییسطح باال
و  یشاخص توده بدن ي،سن، سابقه کار یرهايمتغ ینب يمعنادار

. نشد اهدهمش یاز خستگ یابیبه باز یازن یاسبا مق یالتسطح تحص
 تأثیر یو همکاران با بررس يهمسو با مطالعه حاضر، صمد

 در خستگی از یابیبه باز یازن یاسبر مق یکدموگراف یرهايمتغ
ن، س رهايیکه متغ یافتنددست  نتیجه این به معدن کارگران

ارتباط  یالتو سطح تحص یشاخص توده بدن ي،سابقه کار
 از .]16[ ندندار یاز خستگ یابیبه باز یازن یاسبا مق يمعنادار

و  Sergio فوق،و مطالعه  حاضر پژوهشبرخالف  یگرد يسو
عامل  یک عنوانبهعنوان نمودند که سن  پژوهشی درهمکاران 

 از ناشی خستگی از ادراك و کندیعمل م یبر خستگ یرگذارتأث
را  تفاوت این دلیلکه  ]15[ یابدیم افزایش سن افزایش با کار

راستا،  ین. در اکرد جستجودر نوع جامعه مورد مطالعه  توانیم
Mohren ص شاخ ینکه ب یافتنددست  یجهنت ینو همکاران به ا

ود مختلف ارتباط وج یسن يهادر گروه یاز خستگ یابیبه باز یازن
 یازن یو همکاران با بررس Starre دیگر، ايمطالعه در. ]19[دارد 
 ینب یکه ارتباط مثبت یافتنددر کارمندان در یاز خستگ یابیبه باز

 ینشاخص توده بد یرهايو متغ یاز خستگ یابیبه باز یازشاخص ن
مطالعه خود  در نیزو همکاران  Jansen. ]31[و سن وجود دارد 

از  ابییبه باز یازن یاسو مق یالتسطح تحص ینکه ب نمودند عنوان
 یکی بتوان یدشا که ]32[وجود دارد  يارتباط معنادار یخستگ

 يساختارها را دیگرمطالعات  و پژوهش ینا یناختالف ب دالیلاز 
 هايیافتهاز  یگري. بخش ددانستکشور  هر درمتفاوت  يکار

 هب افراطی تعهد مقیاس بینآن بودند که  یايحاضر گو مطالعه
 رتباطا قراردادها سایر به نسبت) یمانکاري(پ قرارداد وضعیت و کار

 مطالعات در نیزو همکاران  McDonald. دارد وجود معناداري
 یموقت نسبت به کارمندان رسم کارمندان که کردند بیان خود
 براین،عالوه. ]33[ دهندیرا نسبت به کار نشان م ییباال تعهد

 اسیاختالل در خواب شخص و مق ینکه ب بودند آن گویاي یجنتا
وجود دارد. همسو با مطالعه حاضر،  یمثبت ارتباط یتعهد افراط
Preckel بر سالمت  یتعهد افراط یرتأث یو همکاران با بررس

 یکه تعهد افراط یافتنددست  یجهنت ینکارمندان به ا یعموم
 همکاران و Kubota. ]34[خواب دارد  کیفیت بر ينقش مؤثر

 از حد افراد به یشب یلکه تما نمودند گزارشدر مطالعه خود  یزن
اشد ب داشته هاآنبر اختالل در خواب  مثبتی یرتأث تواندیکار م

که  شد داده نشان نیزهمکاران  و Feuerhahn پژوهش در. ]35[
 یگر. د]28[ کنندیم یتشکا خوابییب ازباال  یافراد با تعهد افراط

 مصرف یرهايمتغ ینکه ب بودند آن گویايمطالعه  ینا یجنتا
ارتباط  یتعهد افراط یاسو مق یماريآور، سابقه بخواب يداروها

همکاران با  و Preckel نتایج، این با همسو. داردوجود  يمعنادار
 انآلم در کارگران عمومی سالمت بر یتعهد افراط یرتأث یبررس

 باطارت یو روان یمرتبط با سالمت جسم يکه پارامترها یافتنددر
 مطالعه نتایج براین،عالوه. ]34[ دارند یتعهد افراط با يمعنادار
ارتباط  وجودکه  دادند نشان همکاران و Siegrist مروري
 در مطالعات یخاص افراد و تعهد افراط هايیماريب ینب یممستق

 یفیتک بهبود يراستا در. ]36[است  یدهمختلف به اثبات رس
 ريتمدتطوالنیداد که مطالعات  یشنهادپ توانمیمطالعه حاضر 

در هر دو گروه  نشانیآتش یشغل هايگروه با ارتباط در
وجه با ت براین،عالوه. یردصورت پذ صنعتی و شهري نشانیآتش

 اغلمش در ویژهبهبر عملکرد افراد  یوجوه استرس شغل یتبه اهم
 گیرياندازه یگرد ياستفاده از ابزارها با است الزم اضطراري

 مشابه مطالعات سایر و مطالعه این هايیافته شغلی، استرس
 .بگیرد قرار تأیید مورد

 

 گیرينتیجه
 به وجهت با که گفت توانیمطالعه حاضر م یجاستفاده از نتا با

 در ریزيبرنامه منظوربه هاآن از توانمی نتایج بودنمطلوب
و  یکاهش استرس شغل ی،شغل یتمنديرضا يارتقا يراستا

 ابخاطرنشان ساخت که  بایداستفاده نمود.  یتعهد شغل یشافزا
 مطالعه همچون يهاروش سایراز  استفاده با یشترمطالعات ب انجام

 یمعلول -انتظار داشت که رابطه علت توانیم یمطالعات طول
ه ب یازن یاسو مق پاداش -تالش توازن از ادراك بر اثرگذارعوامل 

 بگذارد. یاررا در اخت يبهتر یج) نتاخستگی از( یابیباز
 

 تشکر و قدردانی
 ارگونومی ارشد کارشناسی نامهیاناز پا یحاضر بخش مقاله

 که باشدمی 1396 سال در همدان پزشکی علوم دانشگاه مصوب
 علوم دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونت مالی حمایت با

 IR.UMSHA.REC.1396.80 ثبت شماره با همدان پزشکی
 نهایتمعاونت محترم  یناز ا وسیلهینبد که است شده انجام

 مراتب پژوهشگران همچنین، .آیدمی عمل به قدردانی و سپاس
 پتروشیمی صنعتی منطقه هاينشانآتش از را خود سپاسگزاري

 الزم دقت و همکاري هاپرسشنامه تکمیل در که ماهشهر بندر
 .نمایندمی اعالم داشتند،
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