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مندرجات فهرست  
 سرمقاله 

 درمورد اختالف نسل چه می دانید 

 پرستاری شغل بسیار مهمی است... 

 مکرر، و زیاد تغییرات از ناشی  خستگی بین آیا 

 ارتباط پرستاران در شغلی رضایت و پذیری انعطاف

 دارد؟ وجود

 خوش آمدگویی و خداحافظی 

 گفتگو با دوست 

 پیام تسلیت 

 جدوالنه 

 امروز تولد کیه؟ 

 خصوصیات کلی متولدین پاییز 

 با شاعران 

 برگزاری جلسات هم اندیشی کمیته فرهنگی 

 1397شش ماه اول سالفرهنگی برنامه جدول  

 و ورزشی نتایج مسابقه فرهنگی 

 دل نوشته 

 دعوت به همکاری 

 

 دست اندر کاران
 مدیر مسئول : خانم زهرا طالب نیا

 سر دبیر: مژگان مغرور

 گزارشگر: یلدا رضایی

 : همکاران این شماره

 ابوالفتحی، استواری،رنجبر،رضایی،طالب نیا، خانمها؛

 سلیمانی،رجبی-ن،معصومی-، ف، عمرانینوروز نژاد

 عاقل فرد، اسدیدکترشالبافان، انو باتشکر از آقای

 سرمقاهل
از پاییز ره هچ بگوئیم کم است شاید چون رنگ اهی سبز 

          تبدیل می شوند هب ملونی ؛ و تکرار رنگ اه مکرر رد تنوعی 
 بی بدیل  عجین می شود. 

آرامشی عجیب روح تو را هب شباهت دور خاطراتی فراموش 
شده دعوت می کند ؛ و تو دوباره متولد می شوی از نو. 

رنگ اه چشمهایت خاطره بازی کنند و متولد می شوی ات با 
 ارباهی مملو از سرازریی این همه سبکباری رنم ببارند.

سو سرگردانی و این پاییز است هک دارد تو را  چرا هک تو رد این 
 بازی می دهد . 

دوست داری احساست تمام نشود و این اداهم ره سال 
ی بارانی کنار پنجره اهی امید رد منزلی از سکوت و یا رد کوهچ اه

 مرور می شود و یادت باشد هک تو سهمی از این لحظه اه داری.

 پس یادت باشد پاییز را از دست ندهی .
 خانم زرها استواری  : بقلم
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 چه میدانید؟ اختالف نسلیدر مورد 

اختالف نسلی در انواع مختلف آن از مباحث مهم جامعه 

ماست که دارای جمعیت جوان حجیم و تغییرات پرشتابی 

است. بسیاری بر این عقیده اند که انتقال فرهنگ نسل 

قبلی به نسل جدید با مشکالت جدی مواجه بوده و به 

علل مختلف بسیار ناقص صورت میگیرد، به طوری که 

نسل جدید تا حد زیادی پایبند ارزش ها و هنجارهای 

نسل والدین خود نیست، و شکاف عمیقی بین دو نسل 

 .نسلی تلقی کرد اختالفات، ایجاد شده است

 

 نسل گمشده

جنگ اشاره دارد که در طول  نسلیاصطالحی است که به 

بار   به سنّ بلوغ رسیدند. این عبارت نخستین جهانی اوّل

 .شد ، ابداعارنست همینگویوسیله  به

 بیبی بومرها

کسی (Baby boomer )بومر کودک نسل انفجار یا بیبی

، انفجار جمعیّت پس از جنگ جهانی دوّماست که در دوره 

  زاده شده ۱۹۶۴و  ۱۹۴۶های  یعنی در حدّ فاصل سال

 .باشد

عبارتی ( The Greatest Generatio) ترین نسل بزرگ

 نسلی، برای توصیف تام بروکاواست که خبرنگاری به نام 

بزرگ  آمریکاایاالت متّحده در  رکود بزرگکه در دوران 

به جنگ  جنگ جهانی دوّمشدند، و سپس در جریان 

جنگ سهم  خانگی جبهههایشان در  رفتند، یا تالش

بیشتر است.   کرده ابداع داشت، آنسزایی در نتیجه  به

ها  های آن هستند. نوه بیبی بومرترین نسل  فرزندان بزرگ

قرار دارند.  نسل وایو  نسل ایکسنیز غالباً در میان 

هایی  ترین نسل ممکن است نوه ترین اعضای بزرگ جوان

 .داشته باشند نسل زدمتعلّق به 

 

 هزاره )ایکس(نسل 

 

Generation X نسلی است که پس از بیبی بومرها پا به

توان اواسط  این دنیا گذاشت و زمان تولدشان را می

قلمداد کرد که در ایران معادل  ۱۹80 اوایل تا ۱۹۶0دهه

ین نسل متولد ا در که کسانی. است 70 تا 50با دهه 

تغییرات وفق توانند خود را با  اند خیلی راحت می شده

دهند، تعصبات مذهبی ندارند، خیلی جنسیت برایشان 

شود گفت که به نوعی روشنفکر  مالک برتری نیست و می

 .هستند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%84_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%84_%D9%88%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%84_%D8%B2%D8%AF
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گویند که پس از  نسل هزاره به نسلی می(:y)نسل هزاره

اند. بر سر این موضوع  زاده شده Z و پیش از نسل X نسل

 پایان به کی و شده آغاز زمانی چه در هزاره که تولد نسل

وجود ندارد. برخی  نظری اتفاق هیچ است،  رسیده

ره در جایی هزا نظران بر این باورند که تولد نسل  صاحب

 در و شده آغاز ۱۹80 دهه اوایل یا ۱۹70در اواخر دهه 

 .است  پایان رسیده به هم 2000 دهه اوایل

 نسل زد

های نسل زد و  ها که با نام ها و دهه هشتادی دهه هفتادی

شود، نام گروهی از مردم  نسل اینترنت نیز شناخته می

میالدی و بعد از آن  2000تا سال  ۱۹۹0است که از سال 

زمان با دهه هفتاد و هشتاد شمسی  اند که هم زاده شده

نسل هزاره(  (ها دهه شصتیها از نسل قبلی یعنی  است؛ آن

نیز شناخته  رگرایییتکثمتمایزند و همچنین با نام نسل 

  .شود می

هسهتند؛   هها  دههه پنجهاهی  اعضای نسل زد عمدتاً فرزندان 

بیبهی  ترین  ها جزء جوان الدین آنهرچند که ممکن است و

 هها  دههه شصهتی  اعضهای   تهرین   یها جهزء منسهن    بومرهها 

خش اعظم اعضای نسل زد برای تمام عمر خهود از  ب.باشند

استفاده خواهند کرد. نسل  های دیجیتال رسانهو  ارتباطات

انهد در اطهراف خهود     زد از وقتی که چشم به جهان گشوده

وب ای نظیهر   ای پیشهرفته هه  ای بها فنهاوری   طور گسترده به

، رسهانی فهوری   پیهام ، ههای اجتمهاعی   شهبکه ، گسهتر  جهان

، و راهههای همه   تلفهن ، تری پلیرهها  پی ام، کوتاه خدمات پیام

اند. به همین دلیل برخی به ایهن نسهل    مواجه بوده یوتیوب

       نسهل زد همگهی کهامالً    . انهد  داده شهروندان دیجیتهال نام 

 سازی جهانیو  ،چندگانگی فرهنگی، پسانوگراییدر دوران 

  .اند زاده شده

ادامه مبحث در شماره های بعدی در 

ها رد مفهوم نسل شکاف نسلمو

رهبری در نسل ها را  وومدیریت 

 .خواهیم داشت

 

 
 کارشناس پرستاری-محمد اسدی

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%D8%B4%D8%B5%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%D8%B4%D8%B5%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C


4 
 

رستاری، شغلی بسیار مهم است که در کنار فواید پ

بسیار برای جامعه، فشارهای فراوانی را به شاغالن 

آورد. پژوهشگران، با توجه به این  آن وارد می

قصد زایی که باعث  موضوع، عوامل مهم و استرس

شود را بررسی  پرستاران به ترک این شغل می

 .اند کرده

به گزارش ایسنا، مسئله ترک شغل کارکنان یکی از      

ای بر روند  آید که ضربه حساب می ها به معضالت سازمان

ها که در پی  حرکت سازمان بوده و برای مدیران سازمان

وری نیروی انسانی خود  حفظ، بهبود و افزایش بهره

صورت یک مشکل مطرح است و توجه خاصی  ، بههستند

طلبد. ترک شغل عبارت است از گسستن رابطه  را می

 استخدامی فرد با سازمان با اطالع و رضایت سازمان.

به اعتقاد متخصصین، اولین گام در پیشگیری از ترک 

شغل، جلوگیری از نیت ترک شغل است. ترک شغل 

ده و جایگزین کارکنان موجب وقفه در عملیات سازمان ش

نکردن افراد برای سازمان، پرهزینه و ازنظر فنی و 

اقتصادی نیز نامطلوب است. این ترک شغل، معموالً بدون 

بینی است و سازمان باید به کمک برنامه آموزشی و  پیش

های خالی آماده کند.  توسعه، کارکنان را برای تصدی شغل

زمان هایی که بر سا تنها به خاطر هزینه ترک شغل نه

کند، بلکه به دلیل تاثیرش بر خود کارکنان  تحمیل می

 درخور توجه است.

 

این موضوع مورد توجه تعدادی از پژوهشگران کشورمان 

 اند. ای را به انجام رسانده قرار گرفته و در مورد آن مطالعه

در این مطالعه، محققینی از دانشگاه علوم پزشکی همدان، 

قصد ترک شغل را در  زای شغلی را که عوامل استرس

 اند. انگیزاند، مورد بررسی قرار داده پرستاران برمی

حرفه پرستاری، از مشاغلی است که شاغالن به آن با 

های زیادی مواجه هستند و میزان استرس و  استرس

ها باالست برهمین اساس در زمره  فرسودگی در آن

ها زیاد  گیرد که قصد ترک شغل در آن مشاغلی قرار می

 .است

نفر از  ۳20برای انجام این پژوهش که با مشارکت 

های دولتی شهر همدان  پرستاران شاغل در بیمارستان

انجام شده است، با استفاده از روش میدانی و همچنین 

اند. این  نامه، اطالعات مورد نیاز گردآوری شده پرسش

های آماری و به  اطالعات، درنهایت با استفاده از روش

 اند. وتحلیل شده تجزیه کمک کامپیوتر،

دهد که بین  های این پژوهش نشان می نتایج بررسی

تقاضاهای شغلی با قصد ترک شغل در پرستاران رابطه 

طور طبیعی، هر چه  مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی به

تقاضا برای شغل پرستاری بیشتر باشد، امکان ترک شغل 

 فعلی توسط پرستار بیشتر است.

اس این نتایج، بین میزان کنترل بر شغل با همچنین بر اس

قصد ترک شغل در پرستاران، رابطه منفی و معنادار وجود 

دیگر با افزایش میزان کنترل بر شغل، قصد  عبارت دارد. به

 یابد. ترک شغل در پرستاران کاهش می

سیدعلی مهدیون، محقق دانشکده پیراپزشکی دانشگاه 

این پژوهش علوم پزشکی همدان و همکارانش در 

عنوان یکی از منابع  های شغل به ویژگی»گویند:  می

توانند در سطح و میزان استرس افراد نقش  استرس می

مهمی داشته باشند. استقالل بیشتر و پیچیدگی کمتر در 

کار با اضطراب و شکایت کمتر رابطه دارد و برعکس 

استقالل کمتر و پیچیدگی در شغل با اضطراب و 

عنوان  های شغل به ر رابطه دارد. ویژگیهای بیشت شکایت

تواند  یک منبع لذت )باالبودن کنترل و پیچیدگی کم( می

باعث کاهش استرس شغلی شده و در فرد ایجاد احساس 
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شایستگی کند و از سوی دیگر پایین نبودن کنترل و 

پیچیدگی باال باعث افزایش استرس و کاهش حرمت خود 

 «.شود در فرد می

دیگر با افزایش حمایت  عبارت به»یند: افزا ها می آن

یابد.  اجتماعی، قصد ترک شغل در پرستاران کاهش می

تواند از طرف سوپروایزر، همکاران و... و.  این حمایت می

صورت گیرد. وقتی افراد احساس کنند که حامیانی در 

محیط کار دارند، این مسئله بیشتر جنبه روانی داشته و 

 «.دهد ا کاهش میه قصد ترک شغل را در آن

از دیدگاه این پژوهشگران، شبکه حمایت اجتماعی عالوه 

های فردی و شخصیتی، در کاهش واکنش به  بر ویژگی

کند. در تبیین رابطه بین  استرس نقش مهمی ایفا می

حمایت و قصد ترک شغل باید گفت که حمایت اجتماعی 

سه کارکرد مهم دارد: کارکرد حفظ سالمتی، کارکرد 

گیر. کارکرد  ی از استرس و کارکرد حائل یا ضربهجلوگیر

کننده تاثیر مثبتی است که حمایت  حفظ سالمتی منعکس

کننده  دهد که حمایت تامین زیستی دارد و نشان می بر به

نفس و  نیاز فرد به پیوستگی با دیگران است و اعتمادبه

گیر  بخشد. کارکرد حائل یا ضربه خودکارآمدی را بهبود می

کننده حمایت بر رابطه  کننده نقش تعدیل نعکساسترس م

های منفی شغلی است. نقش  بین استرس و نگرش

گیر استرس نیز از فرد در برابر پیامدهای شدید  ضربه

کند بنابراین وجود حمایت اجتماعی  استرس محافظت می

تواند از ایجاد پیامدهای منفی مثل ایجاد قصد ترک  می

 شغل جلوگیری کند.

مکاران محققش در خصوص سایر نتایج مهدیون و ه

افزایش تالش در »حاصل از این پژوهش اذعان دارند: 

هایش  هایی که فرد در قبال تالش شغل و کاهش پاداش

شود. بر  کند باعث افزایش قصد ترک شغل می دریافت می

اساس نتایج، افراد وقتی در قبال تقاضاهای جسمی و 

رضایتشان افزایش پیدا اند،  هایی دریافت کرده روانی پاداش

 «.کرده بود و قصد ترک شغل نداشتند

-توازنی تالش بی»گویند:  ها در تبیین این یافته می آن

پاداش بر این فرض استوار است که تبادل دوطرفه، 

زیربنای همه تعامالت در زندگی اجتماعی است و اگر این 

زا به  تبادالت از حالت توازن خارج شود، شرایطی استرس

آید. در کار، این تبادل دوطرفه شامل ادراک  می وجود

توازن میان تالش صرف شده در انجام تقاضای روانی و 

صورت حقوق و عزت و امنیت  جسمانی و پاداش نیز به

شغلی است. اگر فردی در سازمان شرایطی را تجربه کند 

که تالش زیادی صرف کرده و پاداش کمی دریافت کرده 

کند در یک  که فرد احساس می است، نتیجه آن این است

تواند خستگی،  محیط فشارزا مشغول به کار است که می

 «.فرسودگی و اختالالت جسمانی را موجب شود

 

گیری از پژوهش خود که در قالب  محققین فوق در نتیجه

،  منتشر شده« ارگونومی»ای علمی پژوهشی در مجله  مقاله

چنین گفت که  توان براساس نتایج می»اند:  اظهار داشته

زای شغلی، نگرش پرستاران به شغلشان را  عوامل استرس

توانند ایجادکننده قصد ترک شغل در  دهند و می شکل می

پرستاران باشند. بنابراین با شناسایی این عوامل و 

توان از ایجاد هیجانات منفی  ها می کردن آن مدیریت

 «.نسبت به شغل جلوگیری کرد

ای علمی پژوهشی است که با  امهن ، فصل«ارگونومی»مجله 

همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان و انجمن ارگونومی 

 ۱شود. و مهندسی عوامل انسانی ایران منتشر می

 

 گردآوردنده: خانم میترا نوروزنژاد

 

 

                                                           
1397آبان2منبع: نشریه الف -
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ناشی از تغییرات زیاد و   آیا بین خستگی

انعطاف پذیری و رضایت شغلی در  مکرر،

 پرستاران ارتباط وجود دارد؟

بیمارستانها به طور مداوم در حال تغییر برای تبدیل شدن 

به سازمانی رقابتی  هستند. اما این تغییرات تاثیر بسیار 

زیادی بر روی افراد در هر سطح از سازمان از جمله 

کارکنان پرستاری دارد.تغییر سازمانی را به عنوان فرایندی 

که  که به موجب آن یک سازمان از حالت موجود به حالتی

در آینده اثر بخشی بیشتری داشته باشد ، تعریف می 

 کنند.

تغییرات سازمانی متعدد، نه تنها برای کارمندان بلکه در 

 نهایت برای سازمان زیان آور می باشد. محققان ثابت 

کرده اند که تغییر در سازمان، منجر به افزایش زمان 

عهد بیماری،ناتوانی در کار و از دست دادن بهره وری و ت

سازمانی می شود. استرس شغلی به دنبال تغییرات 

سازمانی  نه تنها باعث تاثیر منفی بر سالمت جسمی و 

عاطفی پرستاران می شود بلکه باعث غیبت، استرس، 

 خستگی و فرسودگی شغلی می شود .

که  است مفاهیمی تریدی ازبنیا یلی یکشغت رضای

میت دارای اه انسانی منابعمدیریت  سطوح تمامیرد

فراوان بوده و دررسیدن به اهداف سازمانی می بایست 

مورد توجه قرار گیرد.رضایت شغلی شامل احساس ها و 

نگرش هایی است که هر فردی نسبت به شغل خود دارد و 

مرتبط با اهداف سازمان و کارکنان است.رضایت زمانی در 

حد مطلوب است که انتظارات سازمان با نیازها و تمایالت 

وافق و همخوانی داشته باشد.عدم توافق و تطابق مشخص ت

این دو مشکالتی از لحاظ خشنودی طرفین به وجود 

خواهد آورد.رضایت و خشنودی تابع توافق و تعادل میان 

پیش آمادگی ها و نیاز های وانتظارات و شرایط سازمان 

شخصی افراد است و در صورت تعادل و تطابق، رفتار به 

طور هم زمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فردی 

 خواهد بود. 

حالتى است که در آن ظرفیت کار، رغبت به کار ی خستگ

تمایل  و فعالیت انسان کمتر مى شود و شخص هیچ گونه

 .به انجام کار جسمانى و فکری را ندارد 

تعیین رابطه بین در مطالعه ای که براون تحت عنوان، 

ناشی از تغییرات مکرر، انعطاف پذیری و رضایت خستگی 

شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان انجام داده مشاهده 

شد که بین رضایت شغلی و خستگی در پرستاران تازه کار 

و با تجربه شاغل در بیمارستان ارتباط معکوس وجود 

دارد.به این صورت که هر چه میزان خستگی کمتر می 

شتری از شغل خود دارند نتایج شود کارکنان رضایت بی

بررسی حاضر نشان داد که ارتباط مثبت بین رضایت 

شغلی و انعطاف پذیری در پرستاران تازه کار و با تجربه 

وجود دارد.به این صورت که کارکنان پرستاری با انعطاف 

پذیری باالتر، از کارشان بیشتر راضی هستند و پرستارانی 

در مقابل تغییرات سازمانی  که انعطاف پذیری بهتری دارند

، سطح خستگی در این افراد کمتر و  ی دارندتحمل بهتر

 2رضایت شغلی بیشتر است.

 کارشناسی ارشد پرستاری-تهیه کننده: زهرا عمرانی           

 

 

                                                           
منابع وماخذ: تعیین رابطه بین خستگی ناشی از تعییرات زیاد، انعطاف  -۱

                                                 )رابین براون(             پذیری و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان
ارتباط بین جو اخالقی،استرس شغلی و رضایت شغلی پرستاران  سال 

 )محمد حسنی و همکاران(۱۳۹۶
)میرزا علی ۱۳۹2بررسی نقش عامل خستگی وارائه راهکارهای مناسب سال 

  خوشبخت و همکاران(
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 هب رپسنلخوش آمدگویی 
گویند سالم طالیی ترین کلید برای صعود به تاالر 

 .باد تقدیم شماآشنایی هست پس صمیمی ترین سالم 

خدمت شما عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی داریم 

در فصلنامه پاییز از  فرصت را مغتنم شمرده،؛ عزیزان

در مرکز به  و همکاری را افتخار شروع به کار عزیزانی که

 نام ببریم.، ما دادند

 پرسنل جدیدالورود)خانم ها و آقایان(:

معصووووورمش ي پروووووپي ا يوووووپ   ا  ووووو  ي      -1

 10/8/97ت  يخ

ا ويندخت ا يش  ي م  يج   ي ا يپ    ي ي    -2

 1/9/97ت  يخ

يووج پ    وو  اوور  س وو  ا يووپ   روو سپي        -3

 1/8/97ت  يخ

يووو م ا  ووو ك پ س ووو  ا يوووپ   رووو سپي      -4

 10/7/97ت  يخ

 97آك ا  آذين س پپ ا يپ   ر سپي -5

 97   مه م ه م الپ مح دپ ا يپ   ر سپي-6

 27/9/97ا يپ  ط حي    ف ط ش مش  پ -7

 14/9/97ح  د ض  آق ك   پ ا يپ  ط حي    -8

 

حافظی  با رپسنل خدا
ی، پس از تو قسمت بادم، خداحافظ. شبیه برگ پاییز

 .ولی هرگز نخواهی رفت از یادم

فقدان شما غم بزرگی است که ما را تاب تحمل آن 

نیست. افسوس و صد افسوس که شوق آشنایی تان را 

دوریتان برایمان تلخ نمود. لیکن همواره چهره غم فراق و 

 متبسم و مهربانتان در جلوی چشمانمان خواهد بود.

 پرسنل خروجی )خانم ها و آقایان(:

 97آك ا-ف يد  م مي يرا و يز  آمر ري -1

-سنپوو ع قنر ووتف هوو پ ق قوود فوو پ يوورا و يز   -2

 97آك ا

 97آك ا- فعت  كر لنپحي ي ا يپ   -3

 97آذ -ي  ش جعن پ ا يپ   -4
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 گفتگو با دوست

وتاهی با همکار خوبمان در این شماره از فصل نامه، گپ ک

به  مرکز، سرپرستاردرمانگاه ت ابوالفتحیرفعسرکار خانم 

 مناسبت بازنشستگی ایشان داریم.

 کنید؟ خودتان را در یک جمله چگونه توصیف می-1

من به عنوان یک پرستار سعی کرده ام که به مشکالت 

بیمارانم تا حد ممکن رسیدگی  و مانند آچار فرانسه برا ی  

برطرف کنم اما به نظر من ان را باشم و مشکالت آن آنها

مهم تر این است که  دیگران مرا در این کار چگونه دیده 

 اند و چه نظری در مورد من دارند.

اس پرستاری بر شما چگونه لب سالهای خدمت در-2

 گذشت؟

به عنوان پرستار نمونهه اسهتان کرمانشهاه     ۱۳77در سال  

ان به عنو. در بخش جراحی قلب کار کردم و انتخاب شدم 

و بههه عنههوان سههوپروایزر   متههرون بیمارسههتان فیروزکههوه  

روانپزشههکی  مرکههز انشههاه بههودم و دربیمارسههتان سنقرکرم

بها تمهام    .کهرده ام  پرسهتار خهدمت  سرهم به عنوان  ایران

سختی های شغل پرستاری و همچنین امکانات کم شهغلی  

در کهل از کهارم راضهی    ، و خطرات موجود برای پرستاران 

 هستم.

شدید دوست داشتید چه شغلی  اگر پرستار نمی-3

 را انتخاب کنید؟

در زمان کنکور اولین رشته ای که قبول شدم دندانپزشکی 

خانوادگی و بیماری پدر و بود پس از آن به دلیل مشکالت 

مادرم تحصیل را سه سال ترک کردم و پس از آن در 

رشته پرستاری دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم ولی در 

ولی به خاطر عالقه  کل دوست داشتم که پزشکی بخوانم.

 پدرم به این رشته آمدم و ادامه تحصیل دادم.

 تان به چه چیزی بیشتر افتخار میدر حرفه -4

 کنید؟

کار کردن با بیماران و دیهدن خوشهحالی آنهان همچنهین     

 عالقه پدرم به این شغل موجب افتخار من است .

بزرگترین نگرانی شما در رابطه با شغلتان چه بوده -5

 است؟

مبادا  امنیت جانی بیماران و خودم اولین نگرانی من است .

گاه منفی جامعه دبیماران دچار آسیبی بشوند. همچنین دی

شغل پرستاری بسیار آزار دهنده است  و عالوه  نسبت به

بر این موارد مشکالت مالی و عدم رسیدگی به پرستاران از 

 لحاظ رفاهی از جمله موارد نگرانی بنده میباشد.

یکی از خاطرات فراموش نشدنی شما از دوران -6

 خدمت پرستاری چه میباشد؟

ول شیفت بودم بیماری بود که ئدر بخش اورژانس مس

ر پرخاشگر بود و همیشه با قلدری تمام بخش را به بسیا

ریخت یکبار که بخش را به هم ریخته بود دو تیم  در  می

حال فیکس کردن  وی بودن  سرش را به تخت میکوبید و 

من پرستار ناظر کد بودم تنها کاری که انجام دادم سرش 

به تخت نکوبد و  را با دو دست نگه داشتم که سرش را

کردند و چون فقط مرا  وی را فیکس می دبقیه  اعضا ک

کنم سالها  را کنترل می کرد که من او دید فکر می می

بعد که دوباره مراجعه کرد وقتی مرا می دید با لهجه 

خودش می گفت  بین تمام این آدمهایی که دیدم فقط تو 

 تو من را با یک دست زمین زدی. ،مردی
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 چیست؟بهترین خاطره شما از دوران خدمت -6

 هبودن با تمامی پرسنل برای من خوشایند بوده و خاطر

تمامی پرسنل از خدمات تا کادر اداری و پرستاری  است.

چون همیشه با درد و  باعث خوشحالی من بوده است.

مشکالت بیمارن درگیر بوده ایم ناراحت کننده است و 

اینکه ما هم در سطحی نبوده ایم که بتوانیم کاری برای 

جام دهیم و همچنین تمام روزهایی که بهبودی آنان ان

 بیماران را میدیدم از بهترین خاطرات من است .

شدن هستید چه  هاز اینکه در حال بازنشست-7

 احساسی دارید؟

از اینکه بازنشسته اس رهایی میکنم، خیلی خوشحالم احس

االترین رتبه ها شوم خوشحالم من پرستاری را در ب می

سرپرستار و پرستار ، سوپروایزرشروع کردم مترون، 

شوم  جراحی قلب بوده ام و از اینکه بازنشسته می

به خاطر شرایط کار و رفت آمد دچار مشکالت  خوشحالم

جسمی زیادی شده ام و تحت فشار بوده ام و از اینکه 

 وقتی برای استراحت می یابم خوشحال هستم .

 در پایان چه آرزویی برای همکاران دارید؟-8

من سالمتی و موفقیت کلیه همکاران در کار و  آرزوی

 تمامی مراحل زندگی میباشد.

 

 

 

 گفتگو با دوست

در این شماره از فصل نامه، گپ کوتاهی با همکار خوبمان 

سوپروایزر کنترل عفونت  عاقل فردفرهاد جناب آقای 

 به مناسبت بازنشستگی ایشان داریم. مرکز،

 کنید؟ توصیف میر چطوخودتان را در یک جمله -1

کند  کنم آدم صبور و مقرراتی هستم که سعی می فکر می

کنم کاری را که به من  دل کسی را نشکند و سعی می

محول شده به بهترین نحو انجام دهم و به سوپروایزری که 

 داد هم معروف هستم. هیچ وقت پاس نمی

 

سالهای خدمت در لباس پرستاری بر شما چگونه -2

 گذشته است؟

پرستاری شغل واقعا  .گاهی اوقات سختتلخ و شیرین 

پرستاری شغلی است که هم با جان و هم  سختی است.

روح افراد سروکار دارد.گاهی اوقات فشار کاری بسیار زیاد 

به هر نحوی که شده مشکالت را  مکرد بوده ولی سعی می
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حل کنیم .گاهی اوقات لحظات قشنگ و شیرینی دارد که 

شود و گاه تلخ و ناراحت کننده است  یباعث خوشحالی م

 که موجب ناراحتی و تاثیر بر روی خود پرستاران هم می

شود که موجب ناراحتی  شود.گاهی اوقات بیمار فوت می

شود بعضی اوقات هم مشکالتی برای همکاران  آدمی می

توانیم آنرا حل کنیم و ناراحت  که نمی آید به وجود می

بود که انتخاب کرده بودم  شویم.در کل پرستای شغلی می

به  و چون پا در آن گذاشته بودم واقعا دوستش داشتم و

آن عادت کرده و خو گرفته بودم و هر جا بودم به عنوان 

مدرس پرستاری چه در بیمارستانهای خصوصی چه دولتی 

گردم و به راهی  در این کار شرمنده نشدم وقتی که برمی

ر این شغل راضی کنم از خدمت د که رفته ام نگاه می

 بوده ام .

دوست داشتید چه شغلی  ،اگر پرستار نمی شدید-3

 را انتخاب کنید؟

من در دبیرستان ستاره شناسی را خیلی دوست داشتم 

و به خاطر  کرد داشتیم که فیزیک تدریس می استادی

عالقه من به ستاره شناسی ما را برای بازدید به دانشگاه 

زیادی در رابطه با آن داشتم و حتی مطالعات  تهران برد.

رفتم و دفتر  آنجا می پبه مرکز ژئوپولتیک و تلسکو

اختر شناسی را  کردم. می ءبازدید کنندگان آنجا را امضا

خیلی دوست داشتم آسمان و ستارگانش با آدمی صحبت 

    کند و عظمت آن و نظم خاصش آدمی را مبهوت می

خدا  شود که احساس کنیم به کند و باعث می می

 توان دید. نزدیکتر هستیم گرچه خدارا در همه جا می

        به چه چیزی بیشتر افتخار  تان در حرفه -4

 کنید؟ می

لبخند رضایت بیمار و همراهش به من خیلی احساس 

کنم زحماتم نتیجه داده است  احساس می آرامش میدهد

خیلی از پرستاران  رسد. مثل ماشینی که به مقصد می

بینم به  من با آنان کار کرده ام وقتی که میطرحی که 

هایی را که در زمان  درجات باال رسیده اند یا رزیدنت

دانشجویی با من کار کرده اند و حاال استاد هستند باعث 

شود وقتی که به من لطف دارند بسیار  خوشحالی من می

شوم احساس میکنم زحماتم به نتیجه  خوشحال می

 رسیده است.

 

تان  بزرگترین نگرانی شما در رابطه با شغل-5

 چیست؟

دلم می خواهد این شغل جایگاه واقعی آکادمیک خود را 

داشته یاشد جایگاه واقعی و ارزش خود را در جامعه پیدا 

کند و مردم آگاهی دقیق و درستی از پرستاری داشته 

باشند و با دید قشنگی به آن نگاه کنند و جایگاه شغلی 

اگر شخصی که تحصیالت و  در جامعه باال برود.این رشته 

تعهد الزم را در رابطه با این شغل نداشته باشد ممکن 

مهم ترین  .ین شغل بزنداست صدمات جبران ناپذیری به ا

ک و کار پرستار هماهنگی اوست که بتواند بین علم آکادمی

ن پزشک اکی از همکار .یتعهد باال هماهنگی ایجاد کند

چرخید و  ستاران نبودند بیمارستان نمیگفت اگر پر می

شد و اینکه پرستاران غیر از  سنگ روی سنگ بند نمی

دهد ارتباط بین تمام بخش  خدماتی که به بیماران می

و در نهایت  سازد. های بیمارستان را امکان پذیر می
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جایگاه این شغل به درجه ای برسد که پرستاران به شغل 

زمند تالش خود پرستاران نیز خود افتخار کنند. که این نیا

 باشد. می

 بهترین خاطره شما از دوران پرستاری چه بوده است؟-6

خاطرات پرستاری از زمان دانشگاه شروع و تا پایان دوران 

.در بخش جراحی بودم که تمامی  یابد خدمت ادامه می

پزشک جراح  ،رگ بگیرند بیماراز  کردند پرسنل سعی می

نیز چند بار سعی کرد اما  نتوانست و من با آنژیو کت آبی 

نه را حتونستم این کار را انجام بدهم وقتی جراح این ص

دید با تعجب گفت که چگونه توانستی این کار را انجام 

یا در شما از رگ بیمار هم زخیم تر است.  دهی آنژیو کت

ود و با یکی همین بیمارستان بیماری بود که کشتی گیر ب

را به گوشه  خواست او از بیماران درگیر شده بود و می

دیوار بکوبد که من متوجه این موضوع شدم و دست خود 

را حائل کردم که این کار باعث شد تمامی تاندون های 

دستم آسیب ببیند و دستم حدود یک ماه  در آتل بود و 

 با همان دست در اردوی زیارتی عکس گرفتم. 

ره فراموش نشدنی از دوران خدمت یک خاط-7

 پرستاری ؟ 

.کد ویژه،  در گذشته در بیمارستان پرسنل آقا  کم بود 

سرپرستار بخش دو بودم که بیماری به گارد، پیجر نبود؛ 

حمله کند،  خواست ایستگاه آمد و لبه میز را گرفت و می

به  .کرد و مدام این جمله را تکرار می تمایل به ترخیص 

ولی بزار زنگ بزنم که  شما ترخیص می شویدوی گفتم 

پزشک بیاید و شما را ویزیت کند که باالخره موافقت کرد 

سالم خانم انم صنعتی سوپروایزر عصر زنگ زدم: من به خ

صنعتی امکان دارد که به بخش مراجعه کنید و بیمارتان 

خواهد برود خانم صنعتی گفت آقای  را ویزیت کنید می

دانم ولی  ایزر هستم گفتم بله میعاقل فرد من سوپرو

ایشان متوجه  .هت ویزیت فوری بیمار مراجعه کنیدج

شدند که در بخش نیازمند کمک هستیم به پیج اطالع 

داده بودند که پرسنل آقایی که در بیمارستان حضور دارند 

به بخش دو مراجعه کنند که آقای عاقل فرد در بخش دو 

نفر از پرسنل کارگر  8یا  7یقه در خطر هستند طی دو دق

پرستار و پزشک به بخش آمدند و بیمار که این صحنه را 

 .دید دیگر درگیر نشد

بیماری در بخش داشتیم که با کمک  ۱۳82در سال 

اسپری تشک خود را آتش زده بود ظرف چند دقیقه آتش 

و دود کل بخش را فرا گرفت یکی از پرسنل خواست که با 

وفق نشد کپسول را از وی کپسول آتش نشانی برود ولی م

م از طریق شعله آتش گرفتم و وارد راهروی پر از دود شد

آتش گرفته را پیدا کنم و آتش را خاموش  توانستم اتاق

کنم ناگهان یکی از بیماران را دیدم و از وی پرسیدم تو 

سهایم را خیس کرده ام که اینجا چیکار میکنی گفت لبا

پوکسی یدچار هبعد از خاموش کردن آتش  .کمک کنم

شدم که مرا به سی پی آر بردند و دکتر جاللی که در آن 

 زمان رزیدنت بودند و آقای امامی و خانم صنعتی بر بالین

و به من هیدروکورتیزون زدند، آنژیوکت فیکس  بودند من 

تمامی مجاری تنفسی من را دود . و اکسیزن دادند کردند

شب دکتر  .بود وقتی بهتر شدم به خانه رفتم گرفته

یس بیمارستان بودند تماس یدیری که در آن زمان رق

گرفتند و گفتند که فردا را استراحت کن و بیمارستان نیا 

وقتی که گفتم من سرپرستارم و باید در بیمارستان باشم 

گفتن که سه روز استراحت کن و شنبه به بیمارستان بیا 

که  شنبه .سپارم که شما را راه ندهند من به نگهبانی می

آمدم دیدم که بیماران را ترخیص کرده اند و بخش را هم 

 رنگ آمیزی کرده اند.

از اینکه در حال بازنشته شدن هستید چه  -8

 احساسی دارید؟

کنم البته روی  به بازنشستگی مثل سالمندی نگاه نمی

یک بیلبورد نوشته بود که سالمندی افتخار است که 

همین است  تگی همسشود .بازنش نصیب هر کسی نمی

شاید نتیجه دعای خیر بیماران باشد که توانسته ام به این 

 افتخار نائل شوم.

 تگی چیست؟سبرنامه شما برای بعد از بازنش-9

شاید دوباره به ستاره شناسی برگردم و از آماتوری شروع 

کنم و بخوانم چرا که به آن عالقه خیلی زیادی دارم و 
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ام باشم و به آنان سعی میکنم بیشتر در کنار خانواده 

 رسیدگی کنم.

 حرف آخری که بخواهید عنوان کنید؟-10

به عنوان یک پرستار به خود افتخار کنید و حداقل کهاری  

که میتوانیم به عنوان یک پرستار انجام دهیم این است که 

توانیم به یهک همنهوع خهود کمهک کنهیم قهدر ایهن         می

کهه   بیمارستان و همکاران خهود را بهدانیم و سهعی کنهیم    

روابط خوب و صمیمانه ای با همکاران برقرار کنهیم تها در   

تگی یا جدا شدن از این بیمارسهتان همهواره   سزمان  بازنش

 خاطرات خوب  و خوش آن را در ذهن داشته باشیم.

 برگزاری صبحانه کاری

کمیته فرهنگی مرکز با مشارکت واحد تغذیه و تدارکات و 

مدیریت پرستاری به همراهی ریاست و مدیریت مرکز و 

منظور ایجاد انگیزه و اعالم پرسنل نمونه سال در جهت 

افزایش مشارکت گروهی در رسیدن به اهداف سازمانی 

.                      صبحانه کاری را در ...ماه برگزار نمودند  

       

 

 

 

 

 

 پیام های تسلیت

 کل من علیها افن و یبقی وهج ربک ذو الجالل و االکرام
مشیت الهی رب این تعلق گرفـته ـکه بهار فرحناک زندگی را 

 ـخزانی ماتم زده ـبه ااظتنر بنشیند
و این بارزرتین تفسیر فلسـفه آفرینش ردـفراخنای بی کران 

گاهن راز ـجاودانگی اوست .  هستی  و ـی

وند متعال مغفرت  ربای شما   و ساری  بازماندگان صبر  از  ردگاه  خدا
 جمیل و اجر جزیل خوااهن یم.

    پدرگرانقدر خانم فرشته شکاری  

 همسر محترم سرکار خانم شهریاری

 پدرگرانقدر خانم پورطهماسبی
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 ماهمهرخصوصیات کلی متولدین 

وپشتیبان همسر ، شیرین بیان ، صلح جو ، اهل اعتدال ، حامی 

عالقه مند به فضا ، آرام و متین ، بسیار منطقی، بی آالیش ، 

عاشق اصالت ، عالقه مند به موسیقی ، اجتماعی ، مؤقّر ، بد 

پیله ، خجالتی ، پر از احساس ، اهل مشورت ، عاشق هنر و 

ان ، ادبیات ، سیاستمدار ، به فکر فردا نیست ، مقبول اطرافی

اهل مساوات و برابری ، پر شور و حرارت نیست ، عاقل ، اهل 

حمایت از دیگران ، معتدل و پایدار ، شکمو ، امیدوار ، با انصاف 

،خوش سلیقه ،اهل تجزیه و تحلیل ، گاهی تنبل ، کنجکاو و 

جستجو گر ، متنفّر از زیادی مهمان ، انتقامجو ، از بی بند و 

ومات و با درایت ، به آسانی تغییر باری متنفّر است ، با معل

عقیده نمی دهد ، مهربان ، شیک پوش و جذّاب ، نکته سنج 

،دارای پشتکار فراوان ، یک روز گرم و یک روز سرد ، هوشمند ، 

مشاور خوب ، دوست یاب ، منظّم و مرتّب ،عاشقرنگ آبی ، 

گاهی لجباز ، مثل باتری باید مرتّب شارژ شود ، صادق و 

 خوش مشرب ، ساده دل ، آسان درستکار ،

 بین گیر ، دو دل و مردد ، خوش

 .  

 ماه آبانخصوصیات کلی متولدین 

قوی و قدرتمند ، مصّمم و با اراده پوالدین ، ورزشکار ، 

هوشیار ، حّساس و خجول ، در ظاهر آرام ولی در 

باطنخروشان ، انتقامجوی شدید ، پر انرژی ، واقعاْ کوشا ، 

عه ، اهل معنوّیات ، عاشق مسائل مرموز، عاشق ماورالطبی

هر کاری را به پایان می رساند ، مشکوک و کنجکاو و 

تودار ، مجری بسیار خوب ، پایدار و با ثبات ، محقّق 

ورزیده ،کاشف و دانشمند ، عالقه مند به تفتیش عقاید ، 

فکر سایرین را می خواند ، دارای روح قوی ، واقعاْ 

یاستمدار ، مقاوم و پر تحّمل ، فنا امیدوار ،فرمانده و س

ناپذیر ، عّده کمی را وارد زندگی خود می کند ، عاشق تولّد 

مند به  مجّدد ،دارای اهداف عالی ، بلند پرواز ، عالقه

روانکاوی و روانشناسی ، پر شور و حرارت ، پدری 

فداکار ، عاشقنصیحت کردن دیگران ، دارای افکار تخّیلی 

، حسود ، موقع شناس ، جاه طلب ، خشن ، و ایده آل ، زیبا 

قابل اعتماد، متنفّر از دروغ ، با وقار ، منطقی ، ماجراجو 

، عاشق اسرار حیات و جهان ، با اعتماد به نفس ، شجاع و 

دلیر ،کمال گرا ، اهل معنوّیات و واقعاْ قاطعانه عمل می 

 .. کند

 

 رماهآذخصوصیات کلی متولدین 

ساده و بی آالیش ، عاشق تعلیم و ترین فرد ،  پر شانس

کار ، با هوش و با نشاط ، اهل دین و  تربیت ، سازش

مذهب و معنوّیات ، کنجکاو ، خوش قلب ، دوست داشتنی ، 

مند به مسافرت و گردش ، اجتماعی و خوش مشرب  عالقه

، اهل تجربه ، سخاوتمند ، با ذوق ، چاالک ، یک دفعه 

پذیر ، فراموشکار ،اهل حرف شیرین می پراند ، انعطاف 

عدالت ، مشتاق و پر انرژی ، زود خسته می شود ، 

مند به معاشرت و دوست یابی ، مرّتب کار عوض  عالقه

می کند ، عاشق تنّوع ، شاد و خندان ، با شهامت ، پاک و 

معصوم ، دعوائی و زودرنج ، اهل فرار از مسئولّیت ، 

طقی ، خوش ذات ، صادق ، کم دقّت ، خوش بین ، من

مهمان دوست ، ولخرج ، رک گو ، اهل سؤال و جواب ، 

دمدمی مزاج ، برای دوست هر کاری می کند ، عاشق 

شهرت و افتخار ، خونگرم ، با معلومات ، سریع االنتقال و 

 .باهوش ، خوش گذران ، چیز فهم ، مشتاق بیان حقایق

 

 



16 
 

 شارعاهن
 وقتی چشمهایت را می زددی

 بازی می چرخد

وقتی اتس اه ردست مثل  

می مانند 5روی جفت   

 چهره  ، چهره توالی چشم اهیت را از خاطر نمی ربم 

گار هماغوش با تخت گار پشت سی  حتی، وقتی سی

 هب چشم اهی لک زده دیوار زل زده باشم

 باختن کار ساده ای است

 ردست مثل رفتن 

 ربای همین روز اه

گاه تو  ربای من و ربای ن

، سرنوشت مرا پهک چشم رد چشم همین لپ ات  

.ردبازی اتج و تخت جستجو می کند  

آاقی دکتر محمد رضا شالباافن : شارع   

 
 

 پاییز کوچک من

 دنیا سازش همه رنگ اهست

 با یکدیگر

گاه شیفته ام را   ات من ن

 رد خوش رتین زمینه هب گردش ربوم

 و از ردخت اهی باغ بپرسم

م رنگ یا بی رنگ را می بیند  خواب کدا

 رد طیف عارافهن پاییز. 

حسین منزویشارع:  

 گردآورنده:خانم زرها استواری 
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 فعالیت های فرهنگی

جدول  فعالیت های برنامه ریزی شده  شاخه 

1397اول دوم فرهنگی  در شش  

 
 ربگزاری نماز جماعت بیماران بستری 

 

 ربگزاری جلسات هم اندیشی کمیته فرهنگی رپستاری 
کمیته فرهنگی پرستاری به منظور اجرای برنامه ها و ههم  

اندیشهی در پیشههبرد اهههداف جلسههاتی را ماهانههه در دفتههر  

پرستاری باحضور مدیریت محترم پرستاری برگزار می کند 

و صورت جلسات تهیه شده را به مدیریت پرستاری ارسال 

                                                                                                   می نماید.    

 
پاییزی گزارش ربانهم اهی   

 برگزاری مسابقه برگزیده ترین سفره شب یلدا
کمیته فرهنگی مرکز با مشارکت کمیته فرهنگی پرستاری 

و انجمن ارتقاء سالمت روان)ابر( به منظور مشارکت 

پرسنل در به وجود آوردن محیط شاد مسابقه سفره شب 

برگزار نمود.                                ۹7 ۱/۱0یلدا را در   

برنده بخش نام برتر بخش   

اورژانس، سه ۱رتبه    

مهر، زنان 2رتبه    

دو مردان، یک مردان ۳رتبه    

 تاریخ مناسبت برنامه پیشنهادی

گل فوتبال برگزاری ورزش 

 کوچیک جهت همکاران آقا
2۶/7/۹7 روز تربیت بدنی و ورزش  

برگزاری مسابقه سفره شب 

جشن جهت بیماران-یلدا  
۳0/۹/۹7 شب یلدا  

برگزاری جشن روز پرستار و 

تقدیر وتشکر از کارکنان نمونه 

 سال

روز -والدت حضرت زینب

 پرستار
22/۱0/۹7  

برگزاری مسابقه به مناسبت 

 دهه فجر

دهه فجر و پیروز ی انقالب 

 اسالمی

۱2/۱۱/۹7 

تا 

22/۱2/۹7  

جوانمردان پارک  

والدت حضرت فاطمه )ص( و 

والدت حضرت علی -روز زن

 )ع( و روز مرد

تا7/۱2/۹7

2۹/۱2/۹7  

کاشت نهال در مرکز با همکاری 

شهرداری با حضور مسئولین و 

 پرسنل مرکز

۱5/۱2/۹7 روز درختکاری  

۹8نوروز  برگزاری مسابقه هفت سین ۹7اسفند    
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 برگزاری جشن شب یلدا

کمیته فرهنگی مرکز با مشارکت کمیته فرهنگی پرستاری 

)ابر( به منظور ایجاد فضای  و انجمن ارتقاء سالمت روان

شاد و مفرح برای بیماران و همکاران جشن شب یلدا را با 

         برگزار نمود.   ۹7آذر 28اجرای موسیقی در تاریخ 

         

 

 

 

 به مناسبت یلدا اهدا دیوان حافظ به هر بخش بستری

 

           

 

مسابقه ورزشیبرگزاری   

کمیته فرهنگی پرستاری بر طبق جدول فعالیت های برنامه 

به ۹7مهر2۶تاریخ   ۱۳۹7ریزی شده در شش ماه اول سال 

به مدت یک هفته طبق  روز تربیت بدنی و ورزش مناسبت

جدول برنامه ریزی شده مسابقه فوتبال گل کوچیک را در مرکز 

ی و موجبات افزایش انگیزه کاری و بوجود آمدن محیطبرگزارشد

گروهی در رسیدن به اهداف صمیمی بین همکاران و تالش 

                                                   گردید سازمانی

                                                           

 
  

 اسامی برندگان مسابقه گل کوچک:

 ردیف اسامی

 ۱ حسین معبود

 2 علیرضا نظری

رضا ابراهیمیمحمد   ۳ 

 ۴ مسلم امیری

 5 رضا کردی

 

 

           



19 
 

 دل نوشته 
                                 جاده زندگی انسان اه                

 انتمام است و طویل                                          
 رو هب سویی دارد                            قدم ره عارب                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 یا هب اتريكي محض....یا هب قصر مهتاب

 و طنین ره گام...حاصل رفتن او
 ثمر ره قدمش :                                       

 خش ربگ خزان خش                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        عطر سبز شالی                                                                                                                                                                                              
 شوق گرم آفتاب

 یا بلور ربف پاک
 ین همهمه آغازین ا و رد 

 .....         ره عبور   انگزری از .....       مبهم و انپیدا  .....       یک دوراهی خفته 

 .....      بده  دل هب جاده اه  

                 رغق ااظتنر                                                                             ، یک نشیب تند                                             

 حاررو هب انت   ،          ااظتنر عاربی                                                  

 رو هب سمت افتخار   ،     موج اشتیاق      ،  اوج ارتفاع     :  سوی دیگرش 

                                                                                                                                                                                                                                       اهن...!!! 
                              یک دوراهی خفته                                

                                                                                                                                                                 شيپ رو    هگ  گذر    دو                                                              
                        یا هب عمق ،        یا هب اوج

                یا سقوط ،     یا صعود    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           انتخاب كن  

                          یا اسیر خاک شو            

 ویا هب افالک رب      

 دو دلی را هب كف باد سپار             

 و رد اندیشه فردای خودت                                                                                

                                                                  دل هب ردیااه زن                                                                                                                                                                          
 بی محابا بگذر                                     مهراس از غم اه

                                                                                                                                                                                                                                                 آینه می گوید 
 بی امگن آتيه اه مال تو است

                                                                                                                                                                                                                                                                       ......!!!!   شيپ ربو    نهراس                                                                                                                                 

              منشی دفتررپستاری                      -ن.سلیمانی                                                                                                                            

      .    
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 دعوت به همکاری           

همکاری موجب افتخار ماست ؛ چنانچه عزیزانی تمایل به 

با فصل نامه فرهنگی یاس سپید را دارند به واحد فرهنگی 

 اعالم نمایند.

شما می توانید مطالب علمی ، پیشنهادات و نقطه  "ضمنا

نظرات خود را به رابطین شاخه فرهنگی در هر بخش ارائه 

دهید ؛ که پس از جمع آوری و تایید در فصل نامه های 

 .آتی مطالب قید گردد

 رهنگی در بخش هارابطین شاخه ف

 فرهنگی ینرابط نام بخش

 خانم یلدا رضایی اورژانس

 لیال خاوریخانم  مهر

 خانم مژده درتاج زنان

 خانم لیال فیضی یک مردان

 خانم سحر فرخادی  دو مردان

 خانم اعظم طیبا سه مردان

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


