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رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران
امیر صادقی 1،*، مجید شادی 2، عباس مقیم بیگی 3

ــودک،  ــادر و ک ــات م ــز تحقیق ــی، مرک ــتاری و مامای ــکده پرس ــتاری، دانش ــروه پرس ــتادیار، گ 1 اس

ــران ــدان، ای ــدان، هم ــی هم ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــوم  ــگاه عل ــی، دانش ــتاری و مامای ــکده پرس ــتاری، دانش ــروه پرس ــد، گ ــی ارش ــجوی کارشناس 2 دانش

ــران ــدان، ای ــدان، هم ــی هم ــات بهداشــتی درمان پزشــکی و خدم
ــر،  ــر واگی ــای غی ــازی بیماریه ــدل س ــات م ــز تحقیق ــوژی، مرک ــار و اپیدمیول ــروه آم ــیار، گ 3 دانش

دانشــکده بهداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی همــدان، همــدان، ایــران

* نویســنده مســئول: امیــر صادقــی، اســتادیار، گــروه پرســتاری، دانشــکده پرســتاری و مامایــی، مرکــز 
تحقیقــات مــادر و کــودک، دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی همــدان، همــدان، 

 sadeghi@umsha.ac.ir :ایــران. ایمیــل

چکیده
ــا  ــی می باشــد. ب ــت و فرســودگی شــغلی پرســتاران دو مؤلفــه مهــم در مراکــز بهداشــتی درمان ــه: رضای مقدم
ــن دو  ــه اینکــه اکثریــت کارکنــان شــاغل در بیمارســتانها را پرســتاران تشــکیل می دهنــد وضعیــت ای توجــه ب
متغیــر مهــم ســازمانی رابطــه مســتقیمی بــا کیفیــت خدمــات پرســتاری و بــه تبــع آن ســامت افــراد جامعــه و 

همچنیــن تأثیــر بســزایی درتحقــق اهــداف ایــن مؤسســات دارد.
ــی  ــز آموزش ــتاران مراک ــر از پرس ــرروی 299 نف ــال 1394 ب ــی درس ــه توصیفی-تحلیل ــن مطالع روش کار: ای
درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــاروش نمونــه گیــری تصادفــی طبقــه ای ازنــوع نســبتی انجــام شــد. 
ــود.  ــغلی ماســاچ ب ــوتا و فرســودگی ش ــه س ــغلی مین ــت ش ــامل دوپرسشــنامه رضای ــا ش ــردآوری داده ه ابزارگ
ــب همبســتگی پیرســون  ــای ضری ــی و آزمونه ــار توصیف ــا اســتفاده از روشــهای آم ــا ب ــل داده ه ــه و تحلی تجزی

ــه گام انجــام شــد. ــه روش گام ب ــره ب ورگرســیون چندمتغی
یافته هــا: رضایــت شــغلی پرســتاران درســطح متوســط و فرســودگی شــغلی آنهــا در ســطح پایینــی بــود. بیــن 
رضایــت شــغلی و خســتگی عاطفــی، رضایــت شــغلی و مســخ شــخصیت پرســتاران همبســتگی منفــی و معنــا 
داری )P < 0/01،-r = 0/664 و P < 0/01،-r = 0/503( وجــود داشــت. بیــن رضایــت شــغلی وکاهــش موفقیــت 
فــردی پرســتاران همبســتگی مثبــت و معنــا داری )P < 0/01،r = 0/449( وجــود داشــت. مؤلفه هــای رضایــت 
ــت  ــش موفقی ــی و کاه ــس خســتگی عاطف ــده )44% و 20%( از واریان ــن کنن ــی تببی ــت درون ــی و رضای بیرون

فــردی بودنــد. مؤلفــه رضایــت درونــی تببیــن کننــده )26%( از واریانــس مســخ شــخصیت بــود.
نتیجــه گیــری: مؤلفه هــای رضایــت شــغلی پیــش بینــی کننــده فرســودگی شــغلی پرســتاران بــود. از اینــرو 
سیاســت گــذاران سیســتم های بهداشــتی درمانــی می تواننــد بــا توجــه بیشــتر بــه عواملــی کــه باعــث افزایــش 

رضایــت شــغلی پرســتاران می شــود میــزان فرســودگی شــغلی را در آنهــا کاهــش دهنــد.
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مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان

مقدمه
ــاد هســتند کــه انســان  ــن اعتق ــر ای ــی ب ــد مدیریت نظریه هــای جدی
بطــور ذاتــی بــه کار نیــاز دارد و ســعی می کنــد بــرای رفــع نیازهــای 
غریــزی، جســمی و همچنیــن امــرار معــاش روزانــه کار کنــد. 
ــداری خــود را در  ــاً نیمــی ازســاعات بی ــراد تقریب ــروزه بیشــتر اف ام
ــط  ــت از کار و محی ــن رضای ــد. بنابرای ــان می گذرانن ــط کارش محی
ــی از  ــغلی یک ــت ش ــت ]1[. رضای ــروری اس ــم و ض ــیار مه کار بس
چالــش برانگیزتریــن مفاهیــم ســازمانی اســت کــه پایــه بســیاری از 
سیاســت ها و خــط مشــی های مدیریــت بــرای افزایــش بهــره وری و 
کارآیــی ســازمان را تشــکیل می دهــد. رضایــت شــغلی عبــارت اســت 
ــبت  ــراد نس ــه اف ــت ک ــای مثب ــات و نگرش ه ــه ای از احساس از درج
بــه شــغل خــود دارنــد ]2[. رضایــت شــغلی حالتــی احساســی اســت 

ــه تعامــل کارکنــان، ویژگیهــای شــخصیتی، ارزش هــا  کــه وابســته ب
ــف می شــود ]3[.  ــط کار و ســازمان توصی ــا محی ــا ب و انتظــارات آنه
ــتند  ــن هس ــد ای ــتان ها نیازمن ــه بیمارس ــا از جمل ــازمان های پوی س
ــزون،  ــرات روز اف ــه تغیی ــه ب ــا توج ــازمان ب ــاوه برتوســعه س ــه ع ک
ــر  ــد و در براب ــرار دهن ــه ق ــورد ماحظ ــان را م ــای کارکنانش نیازه
مــوج تغییــرات، رضایــت آنــان را حفــظ نمــوده و مانــع از اســترس و 
نارضایتی هــای ناشــی از ایــن تغییــرات شــوند ]4[. پرســتاران یکــی 
از بزرگ تریــن گروه هــای ارائــه دهنــده مراقبت هــای بهداشــتی 
درمانــی در بخش هــای بیمارســتانی هســتند و بیمــاران نیــز تمــاس 
ــه دهنــده  ــا ســایر کارکنــان ارائ ــا پرســتاران در قیــاس ب بیشــتری ب
مراقبــت دارنــد، از ایــن رو نارســایی کار ایــن گــروه بــه علــت نقــش 
ــار  ــه ب ــی ب ــل جبران ــر قاب ــج غی ــود بیمــاران، نتای ــا در بهب مهــم آنه
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ــه پایــه  ــه منزل خواهــد آورد ]5[. همچنیــن نیــروی کار پرســتاری ب
ــورها  ــه کش ــی در هم ــتی درمان ــای بهداش ــه مراقبت ه ــاس ارائ واس
ــتی  ــتم های بهداش ــی سیس ــه اثربخش ــی رود. در نتیج ــمار م ــه ش ب
بطــور مســتقیم  و درمانــی  بهداشــتی  مراقبت هــای  و کیفیــت 
بــا عملکــرد پرســتاران ارتبــاط دارد و نیــروی کار پرســتاری در 
ــات  ــه خدم ــی در ارائ ــگاه مهم ــتی دارای جای ــتم های بهداش سیس
بهداشــتی و درمانــی می باشــد ]6[. لــذا بمنظــور افزایــش بهــره وری 
ــای پرســتاران و  ــه نیازه ــی ســازمان های بهداشــتی توجــه ب و کارای
ــی و جســمانی و جلــب رضایــت آنهــا اهمیــت  تأمیــن ســامت روان
ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــک ف ــغلی ی ــت ش ــد ]7[. رضای ــژه ای می یاب وی
ــی آن  ــای روانی-اجتماع ــی و ویژگی ه ــن درجــه ســازش یافتگ تعیی
ــن  ــرای تعیی ــاری ب ــود معی ــیابی می ش ــرایط کار ارزش ــا ش ــرد ب ف
ــت  ــه رضای ــات نشــان داده اندک ــرد شــغلی اســت ]8[. تحقیق عملک
شــغلی دربســیاری ازعواملــی کــه موجــب بهــره وری ســازمان 
ــرد  ــود عملک ــد. بهب ــا می کن ــده ایف ــن کنن ــی تعیی ــود، نقش می ش
ــار ســازمانی، تعهــد ســازمانی، دلبســتگی شــغلی و ســامت  در رفت
ــی  ــش رفتارهای ــغلی، کاه ــودگی ش ــش فرس ــان، کاه ــی کارکن روان
همچــون غیبــت از شــغل وتــرک خدمــت از جملــه پیامدهــای ایجــاد 

ــازمانها اســت ]9[. ــان س ــت شــغلی در کارکن رضای
ــانی  ــروی انس ــی نی ــش کارای ــه در کاه ــی ک ــر از عوامل ــی دیگ یک
نقــش دارد فرســودگی شــغلی می باشــد ]10[. عوامــل متعــددی در 
ــر شــناخته شــده اســت کــه یکــی از  ایجــاد فرســودگی شــغلی مؤث
ــت  ــن اس ــغلی پایی ــت ش ــا رضای ــت ی ــود رضای ــا نب ــن آن ه مهم تری
]Frodenberger .]7 بــرای نخســتین بــار اصطــاح فرســودگی 
ــی  ــاغل خدمات ــب در مش ــارب نامناس ــف تج ــرای توصی ــغلی را ب ش
ــان را  ــتند وظایفش ــادر نیس ــراد ق ــه اف ــه ای ک ــه مرحل ــیدن ب و رس
ــرد ]Maslach .]11 و همــکاران  ــکار ب ــد ب ــر انجــام دهن بطــور مؤث
از اولیــن محققانــی بودنــد کــه بــه توصیــف ایــن مفهــوم پرداختنــد. 
آن هــا فرســودگی شــغلی را بعنــوان ســندرمی کــه شــامل ســه بعــد 
ــردی  ــت ف ــش موفقی ــخصیت و کاه ــخ ش ــی، مس ــتگی عاطف خس
اســت شــرح دادنــد ]Lambert .]12 و همــکاران فرســودگی شــغلی 
ــد  ــط کاری بوج ــیله محی ــه وس ــه ب ــد ک ــی می دانن ــخی منف را پاس
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــاغلی اس ــه مش ــتاری از جمل ــد ]13[. پرس می آی
محیــط پراســترس بطــور ویــژه مســتعد فرســودگی شــغلی هســتند 
]14[. پرســتاری از شــغلهای پرتنــش محســوب می گــردد چــرا کــه 
پرســتار فــردی اســت کــه مســئول کنتــرل و پایــش بیســت وچهــار 
ســاعته بیمــاران می باشــد و طبعــاً بطــور مســتمر درمعــرض عوامــل 
متعــدد تنــش زا قــرار می گیــرد و شــکی نیســت کــه در درازمــدت 
ایــن عوامــل می توانــد در وی ایجــاد فرســودگی شــغلی نمــوده و بــر 

ــرات ســوء بجــا گــذارد ]15[. ــه ای او اث ــد فعالیــت حرف روی رون
نتایــج مطالعــه زمینــی کــه در بیــن کارکنــان دانشــگاه تبریــز انجــام 

ــغلی  ــودگی ش ــغلی و فرس ــت ش ــن رضای ــه بی ــان داد ک ــت نش گرف
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــود دارد ب ــی داری وج ــوس و معن ــه معک رابط
ــغلی  ــودگی ش ــت فرس ــش می یاف ــغلی افزای ــت ش ــدازه رضای ــر ان ه
ــن Myhren و  ــت ]8[. همچنی ــش می یاف ــدازه کاه ــان ان ــه هم ب
همــکاران در مطالعــه دیگــر کــه در یــک بیمارســتان دانشــگاهی در 
ــت  ــن رضای ــه بی ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــام داد ب ــروژ انج ــلو ن اس
ــای  ــر مؤلفه ه ــا در زی ــغلی آنه ــودگی ش ــتاران و فرس ــغلی پرس ش
خســتگی عاطفــی و مســخ شــخصیت همبســتگی منفــی و معنــاداری 
وجــود داردامــا بیــن رضایــت شــغلی پرســتاران و فرســودگی شــغلی 
آنهــا در زیــر مؤلفــه موفقیــت فــردی همبســتگی معنــاداری وجــود 
ــهر  ــتانهای ش ــه در بیمارس ــه ای ک ــی در مطالع ــدارد ]16[. حبیب ن
شــیراز انجــام داد نشــان داد کــه بیــن رضایــت شــغلی پرســتاران و 
ــی و  ــتگی عاطف ــای خس ــر مؤلفه ه ــا در زی ــغلی آنه ــودگی ش فرس
ــا  ــود دارد ام ــاداری وج ــی و معن ــتگی منف ــخصیت همبس ــخ ش مس
ــر  ــا در زی ــت شــغلی پرســتاران و فرســودگی شــغلی آنه ــن رضای بی
ــن  ــود ]7[. همچنی ــتگی معنادارنب ــردی همبس ــت ف ــه موفقی مؤلف
نصرالهــی در مطالعــه خــود کــه در بیــن مربیــان مهــد کــودک شــهر 
ایــام انجــام گرفــت بــه ایــن نتیجــه رســید کهبیــن رضایــت شــغلی 
ــتگی  ــای خس ــر مؤلفه ه ــا در زی ــغلی آنه ــودگی ش ــان و فرس مربی
ــاداری وجــود  عاطفــی و مســخ شــخصیت همبســتگی منفــی و معن
ــان و فرســودگی شــغلی  ــت شــغلی مربی ــن رضای دارددر حالیکــه بی
آنهــا در زیــر مؤلفــه موفقیــت فــردی همبســتگی معنادارنمــی باشــد 
ــت  ــه رضای ــت ک ــوان دریاف ــوق می ت ــارات ف ــه اظه ــه ب ]17[. باتوج
شــغلی و فرســودگی شــغلی پرســتاران دو مؤلفــه مهــم در ســازمانهای 
بهداشــتی درمانــی می باشــد کــه رابطــه مســتقیم بــا کیفیــت 
ــذا  ــه دارد، ل ــراد جامع ــال آن ســامت اف ــتاری و بدنب ــات پرس خدم
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مؤلفه هــا و کمبــود چنیــن مطالعــه ای در 
محیــط پژوهــش بــه بررســی ایــن متغیرهــا درپرســتاران شــاغل در 
مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان پرداختــه 

شــد.

روش کار
ــی  ــوع مقطع ــی از ن ــه توصیفی-تحلیل ــک مطالع ــر ی ــش حاض پژوه
ــد  ــتارانی تشــکیل دادن ــه را پرس ــن مطالع ــاری ای ــه آم اســت. جامع
ــه پژوهــش یعنــی دارای مــدرک تحصیلــی  کــه دارای معیــار ورود ب
ــی  ــی درمان ــز آموزش ــوده، درمراک ــر ب ــتاری و باالت ــی پرس کارشناس
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان )شــامل 5 بیمارســتان( مشــغول بــه 
انجــام وظیفــه بــوده و از ســابقه حداقــل شــش مــاه حضــور در بخــش 

ــد.  مربوطــه کنونــی برخــوردار بودن
ــه شــرکت در پژوهــش و  ــل ب ــدم تمای ــار خــروج از پژوهــش ع معی
تکمیــل ناقــص پرسشــنامه ها بــود. بــا اســتفاده ازروش نمونــه گیــری 
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تصادفــی طبقــه ای – نســبتی، تعــداد 301 نفــر از پرســتاران بعنــوان 
ــا  ــه ب ــد کــه محاســبه تعــداد نمون ــه پژوهــش انتخــاب گردیدن نمون

ــه در  ــده اســت ک ــام ش 3 انج
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+
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βα ــول  ــتفاده از فرم اس

ایــن فرمــول r = -0.17 )براســاس مطالعــه Laschinger همبســتگی 
ــی  ــتگی عاطف ــاس خس ــر مقی ــل و زی ــری اصی ــبک رهب ــن س بی
ــت آورد  ــه را بدس ــم نمون ــترین حج ــه بیش ــغلی( ک ــودگی ش فرس
ــون )%95(  ــن آزم ــان ای ــزان اطمین ــد ]18[. می ــه ش ــر گرفت درنظ
وتــوان آزمــون برابــر 80 درصــد درنظــر گرفتــه شــد. ب اجایگزینــی 
ایــن مقادیــر حداقــل تعــداد نمونــه برابــر 211 حاصــل شــد کــه بــا 
احتســاب اثــر طــرح نمونــه گیــری تصادفــی طبقهــا و اعمــال ضریــب 
1/3 و 10 درصــد احتســاب حجــم نمونــه بیشــتر، تعــداد 301 نمونــه 
انتخــاب شــد. از هــر یــک از بیمارســتانها بــه نســبت تعــداد پرســتار 
شــاغل نمونه هــا انتخــاب شــد، بدیــن صــورت کــه در هــر بیمارســتان 
بــا در نظــر گرفتــن تعــداد پرســتاران، ســهم آن بیمارســتان از تعــداد 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــپس ب ــد، س ــن ش ــر( تعیی ــه کل )301 نف نمون
نســبت پرســتاران هــر بخــش بــه پرســتاران کل بیمارســتان، تعــداد 
نمونــه در هــر بخــش بصــورت تصادفــی بــا اســتفاده از جــدول اعــداد 
تصادفــی تعییــن گردیــد. ابــزار جمــع آوری اطاعــات مشــتمل برســه 
ــک از  ــات دموگرافی ــامل اطاع ــنامه اول ش ــود. پرسش ــنامه ب پرسش
قبیــل ســن، جنــس، میــزان تحصیــات، وضعیــت تأهــل و ســابقه کار 
بــود. دیگــری پرسشــنامه اســتاندارد رضایــت شــغلی مینــه ســوتا بــود 
ــه  ــد و روث )1951( در دانشــگاه مین ــار توســط برافیل ــن ب ــه اولی ک
ســوتا طراحــی و ســاخته شــد ]19[. بعدهــا Davis ،Vaise و 
ــاح  ــی و اص ــال 1967 آن را بررس England laoughquist در س
ــن پرسشــنامه رضایــت شــغلی را در دو حیطــه رضایــت  ــد. ای نمودن
درونــی و رضایــت بیرونــی بررســی می کنــد. هــر مؤلفــه ایــن 
پرسشــنامه مشــتمل بــر ]10[ ســؤال بــوده و درمجمــوع پرسشــنامه 
ــرت  ــه ای لیک ــج گزین ــاس پن ــای مقی ــر مبن ــؤال ب دارای ]20[ س
ــا  ــم( ت ــی ناراضی ــک )خیل ــره از ی ــف نم ــؤاالت طی ــد. در س می باش
پنــج )خیلــی راضیــم( می باشــد. حداقــل نمــره اکتســابی حاصــل از 
ــب  ــرات کس ــوع نم ــد. مجم ــر 100 می باش ــنامه 20 و حداکث پرسش
شــده از دو مؤلفــه رضایــت درونــی و رضایــت بیرونــی نشــان دهنــده 
ــا 47  رضایــت کلــی می باشــد کــه نمــرات کســب شــده بیــن 20 ت
نشــان دهنــده رضایــت پاییــن، نمــرات کســب شــده بیــن 48 تــا 76 
ــا 100 نشــان  ــن 77 ت ــت متوســط و نمــرات کســب شــده بی رضای
ــا )2012(  ــز و پروانچ ــد ]20[. مارتین ــاال می باش ــت ب ــده رضای دهن
ــرای بررســی روایــی ســازه پرسشــنامه از تحلیــل عاملــی تاییــدی  ب
ــد  ــد کردن ــنامه را تأیی ــی پرسش ــج روای ــه نتای ــد ک ــتفاده کردن اس
)P > 0/001( ]21[. پــوالدی ری شــهری )1382( بــرای اطمینــان از 
روایــی پرسشــنامه از روش اعتبــار محتــوا بــا کســب نظــر اســتادان و 

خبــرگان در حــوزه مدیریــت بهــره گرفــت، وی بــرای بررســی روایــی 
ســازه پرسشــنامه نیــز از تحلیــل عاملــی تاییــدی اســتفاده نمــود کــه 
نتایــج روایــی پرسشــنامه را تأییــد کردنــد )P > 0/05( ]22[. ضریــب 
 0/91 Martins, Proença ــات ــنامه در مطالع ــن پرسش ــی ای پایای
بــرای رضایتشــغلی کل بدســت آمــد کــه بــرای رضایــت درونــی 86/ 
و بــرای رضایــت بیرونــی 88/ بــود و پــوالدی ری شــهری در پژوهــش 
ــه ســه روش تصنیــف ســؤاالت زوج و فــرد 0/83،  خــود پایایــی را ب
ــه  ــت آورد. در مطالع ــه دس ــن 0/84 ب ــاخ 0/80 وگاتم ــای کرونب آلف
ــا  ــی ب ــه مقدمات ــنامه مطالع ــی پرسش ــی پایای ــت بررس ــر جه حاض
ــام  ــی انج ــاری بصــورت تصادف ــه آم ــر از جامع ــه 20 نف حجــم نمون
گرفــت. بــر اســاس نتایــج پایلــوت ضریــب همســانی درونــی 

پرسشنامه 0/72 بدست آمد.
 Maslach جهــت بررســی فرســودگی شــغلی از پرسشــنامه اســتاندارد
ــر 3  ــتمل ب ــنامه مش ــن پرسش ــد. ای ــتفاده ش و Jackson )1981( اس
مؤلفــه می باشــد کــه عبارتنــد از خســتگی عاطفــی 9 ســؤال، کاهــش 
موفقیــت فــردی 8 ســؤال و مســخ شــخصیت 5 ســؤال کــه درمجمــوع 
ــه ای  ــت گزین ــاس هف ــای مقی ــر مبن پرسشــنامه دارای ]22[ ســؤال ب
لیکــرت می باشــد. در ســؤاالت طیــف نمــره از صفــر )هرگــز( تــا شــش 
)هــر روز( می باشــد. در مؤلفــه خســتگی عاطفــی حداقل نمره اکتســابی 
صفــر و حداکثــر 54، در مؤلفــه کاهــش موفقیــت فــردی حداقــل نمــره 
اکتســابی صفــر و حداکثــر 48 و در مؤلفــه مســخ شــخصیت حداقــل 
نمــره اکتســابی صفــر و حداکثــر 30 می باشــد، کــه بــرای هــر مؤلفــه 
یـــک نمـــره جداگانـــه بـــه دســـت می آید. در مؤلفه خستگی عاطفی 
نمــرات کســب شــده باالتــر از 27 خســتگی عاطفــی بــاال، 19 تــا 26 
خســتگی عاطفــی متوســط و کمتــر از 18 خســتگی عاطفــی پایین، در 
مؤلفــه کاهــش موفقیــت فــردی نمــرات کســب شــده پایین تــر از 33 
ــاال،34 تــا 39 موفقیــت فــردی متوســط وباالتــر از  موفقیــت فــردی ب
40 موفقیــت فــردی پاییــن ودر مؤلفــه مســخ شــخصیت نمرات کســب 
ــا 9 مســخ شــخصیت  ــاال، 6 ت ــر از 10 مســخ شــخصیت ب شــده باالت
متوســط وکمتــر از 5 مســخ شــخصیت پاییــن در نظــر گرفتــه می شــود 
]23[. گروســی و مســلمی )1384( بــرای اطمینــان از روایی پرسشــنامه 
از روش اعتبــار محتــوا بــا کســب نظــر اســتادان و خبــرگان در حــوزه 
مدیریــت بهــره گرفــت، وی بــرای بررســی روایــی ســازه پرسشــنامه نیز 
از تحلیــل عاملــی تاییــدی اســتفاده نمــود کــه نتایــج روایی پرسشــنامه 
را تأیید کردند )P > 0/05( ]Maslach .]24  و Jackson )1981( برای 
تعییــن روایــی پرسشــنامه از ســه روش اســتفاده کردنــد کــه عبــارت 
ــراد در پرسشــنامه حاضــر  ــد از:1- محاســبه نمــره همبســتگی اف بودن
ــرد می دهــد 2- محاســبه  ــه ف ــًا آشــنا ب ــردی کام ــا نمــره ای کــه ف ب
ــا فرســودگی شــغلی 3- محاســبه  ــه شــغلی ب همبســتگی ابعــاد تجرب
همبســتگی نمــره افــراد در ایــن پرسشــنامه و پیامدهــای مختلفــی کــه 
فــرض شــده اســت بــا فرســودگی شــغلی مرتبــط اســت ]12[. ایوانیکی 
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و شــواب )1981( در مطالعــه خــود ضریــب همســانی درونــی )آلفــای 
کرونبــاخ( پرسشــنامه را بیــن 0/76 تــا 0/91 بدســت آوردنــد ]25[. در 
مطالعــه گروســی و مســلمی ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ســه بعــد 
بیــن 0/63 تــا 0/85 و ضریــب بــاز آزمایــی بــه فاصلــه دو هفتــه بــرای 
ابعــاد آزمــون بــرای خســتگی عاطفــی 0/78 ، بــرای مســخ شــخصیت 
ــود. در  ــده ب ــرآورد ش ــردی 0/88 ب ــت ف ــش موفقی ــرای کاه 0/64 و ب
مطالعــه حاضــر جهــت بررســی پایایــی پرسشــنامه مطالعــه مقدماتــی 
بــا حجــم نمونــه 20 نفــر از جامعــه آمــاری بصــورت تصادفــی انجــام 
گرفــت. بــر اســاس نتایــج پایلــوت ضریبهمســانیدرونی ایــن پرسشــنامه 
ــت مجوزهــای الزم  ــس از دریاف ــود. پ ــاخ 0/88 ب ــای کرانب ــادل آلف مع
همچــون معرفــی نامــه از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 
ــاق و  ــورای اخ ــی در ش ــرح پژوهش ــب ط ــدان، تصوی ــکی هم پزش
هماهنگــی بــا روســای بیمارســتان ها، محقــق بــه محــل کار پرســتاران 
مراجعــه نمــوده و پــس از توضیــح اهــداف پژوهــش و اطمینــان دادن 
ازاینکــه اطاعــات کامــًا محرمانــه می مانــد، از پرســتاران شــاغل بــرای 
شــرکت در پژوهــش دعــوت و رضایــت کتبــی کســب گردیــد. بابــرآورد 
ریــزش 10 درصــدی، 330 پرسشــنامه بیــن پرســتاران شــاغل در مراکز 
آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان توزیــع گردیــد. از 
آنجایــی کــه حضــور سرپرســتار بــرای پرســنل صبــح کار و یــا حتــی 
حضــور محققیــن و دیگــر کارکنــان امــکان تــورش را افزایش مــی داد به 
افــراد اجــازه داده شــد تــا پرسشــنامه ها را در فرصــت مناســب تکمیــل 
و تحویــل نماینــد. ضمنــاً بــرای اطمینــان دهــی بیشــتر بــه محرمانــه 
مانــدن داده هــا، اطاعاتــی همچــون نــام بخــش از اطاعــات جمعیــت 
شــناختی حــذف گردیــد. در انتهــا 316 پرسشــنامه بهپژوهشــگر عودت 
داده شــد کــه 17 عــدد از پرسشــنامه ها بــه دلیــل کامــل نبــودن کنــار 
گذاشــته شــد و در نهایــت اطاعــات 299 پرسشــنامه جهــت تجزیــه و 
تحلیــل اســتخراج گردیــد. در ایــن پژوهــش جهــت توصیــف داده هــا از 
روش هــای آمــار توصیفــی ماننــد فراوانــی، درصــد، میانگیــن و انحــراف 
معیــار اســتفاده شــد. تحلیــل اســتنباطی داده هــای بدســت آمــده بــا 
آزمون هــای همبســتگی پیرســون، رگرســیون چندگانــه گام بــه گام و 
بــا اســتقاده از نــرم افــزارSPSS 16  در ســطح اطمینــان 0/95 انجــام 
گرفــت. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مقالــه بــا کــد اخــاق 
ــگاه  ــاق دانش ــه اخ ــب کمیت ــه تصوی UMSHA.REC.1394 IR ب

رســیده اســت.

یافته ها
ــش  ــورد پژوه ــای م ــت واحده ــه اکثری ــود ک ــی از آن ب ــج حاک نتای
ــداد )%63/5(  ــن تع ــه از ای ــد ک ــان تشــکیل می دادن )77/6%( را زن
متأهــل بودنــد. میانگیــن ســنی واحدهــای پژوهــش )5/39 ± 
ــود.  ــال ب ــا 49 س ــن 22 ت ــا بی ــنی آنه ــه س ــال و دامن 30/91( س
ــال و  ــش )5/12 ± 7/18( س ــای پژوه ــابقه کار واحده ــن س میانگی

دامنــه ســابقه کار آنهــا بیــن 1 تــا 28 ســال بــود. اکثریــت واحدهــای 
ــتاری و )%8/4(  ــدرک کارشناســی پرس پژوهــش )91/6%( دارای م

ــدول 1(. ــد )ج ــتاری بودن ــد پرس ــی ارش ــدرک کارشناس دارای م

جدول 1: توزیع فراوانی مطلق، نسبی پرستاران بر حسب مشخصات 
دموگرافیک آن ها

درصدتعدادمتغیر

سن

≥2913745/8

30-3913344/5

≤40299/7

جنس

23277/6مرد

6722/4زن

تحصیالت

27491/6کارشناس

258/4کارشناس ارشد

وضعیت تأهل

19063/5متأهل

10735/8مجرد

20/7بیوه

سابقه

≥512842/8

6-1011237/5

11-153913

16-20134/3

≤2172/4

ــودگی  ــت و فرس ــن رضای ــزان میانگی ــبی و می ــق، نس ــی مطل فراوان
شــغلی پرســتاران شــرکت کننــده در پژوهــش در جــدول 2 نشــان 

ــدول 2(. ــت )ج ــده اس داده ش
ــت  ــا رضای ــای آن ب ــغلی و مؤلفه ه ــودگی ش ــن فرس ــتگی بی همبس

ــدول 3.( ــت )ج ــده اس ــان داده ش ــدول 3 نش ــغلی در ج ش
ــت شــغلی  ــای رضای ــک از مؤلفه ه ــدام ی ــه ک بمنظــور بررســی اینک
ــت، از  ــغلی آنهااس ــودگی ش ــده فرس ــی کنن ــش بین ــتاران پی پرس
آزمــون رگرســیون چنــد متغیــره بــه روش گام بــه گام اســتفاده شــد. 
ــدود 44  ــم ح ــا ه ــی ب ــت درون ــی و رضای ــت بیرون ــه رضای دو مؤلف
ــد )0/001  ــن نمودن ــی را تبیی ــتگی عاطف ــس خس ــد از واریان درص
رضایــت  مؤلفه هــای  گام  بــه  گام  رگرســیون  آزمــون  در   .)P  >
بیرونــی و رضایــت درونــی از نظــر آمــاری معنــادار بودنــد و در
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جدول 2: توزیع فراوانی مطلق، نسبی و میزان میانگین رضایت و فرسودگی شغلی پرستاران

تفسیرمیانگین ± انحراف معیارتعداد )درصد(سطوح

متوسط63/2 ± 15/1رضایت شغلی *

58 )19/4(باال

186 )62/2(متوسط

55 )18/4(پایین

متوسط28/34 ± 8/6رضایت درونی

67 )22/4(باال

180 )60/2(متوسط

52 )17/4(پایین

متوسط34/85 ± 7/9رضایت بیرونی

64 )21/4(باال

185 )61/9(متوسط

50 )16/7(پایین

پایین19/1 ± 13/84خستگی عاطفی**

83 )27/8(باال

54 )18/1(متوسط

162 )54/2(پایین

باال27/8 ± 11/01کاهش موفقیت فردی***

206 )68/9(باال

36 )12(متوسط

57 )19/1(پایین

پایین7/4 ± 7/14مسخ شخصیت****

98 )32/8(باال

41 )13/7(متوسط

160 )53/5(پایین
*47 تا 20 رضایت شغلی پایین،76 تا 48 رضایت شغلی متوسط و 100 تا 77 رضایت شغلی باال.

** باالتر از 27 خستگی عاطفی باال،26 تا 19 خستگی عاطفی متوسط و کمتر از 18 خستگی عاطفی پایین.
*** پایین تر از 33 موفقیت فردی باال،34 تا 39 موفقیت فردی متوسط وباالتر از 40 موفقیت فردی پایین.

****باالتر از 10 مسخ شخصیت باال،9 تا 6 مسخ شخصیت متوسط وکمتر از 5 مسخ شخصیت پایین.

جدول 3: همبستگی فرسودگی شغلی و مؤلفه های آن با رضایت شغلی

مقدارهمبستگی با متغیرها
رضایت شغلی

سطح معناداری

0/664P > 0/01-خستگی عاطفی

0/449P > 0/01کاهش موفقیت فردی

0/503P > 0/01-مسخ شخصیت

معادلــه باقــی ماندنــد. نتایــج نشــان داد کــه مؤلفــه رضایــت درونــی 
ــت  ــی داش ــتگی عاطف ــر خس ــر را ب ــترین اث ــای )0/45-( بیش ــا بت ب
ــتگی  ــه، خس ــن مؤلف ــد ای ــک واح ــش ی ــا افزای ــه ب ــه ای ک ــه گون ب
ــه  ــرد. دومولف ــدا می ک ــش پی ــد کاه ــزان 0/45 واح ــه می ــی ب عاطف
ــد از  ــدود 20 در ص ــم ح ــا ه ــی ب ــت درون ــی و رضای ــت بیرون رضای
 .)P > 0/002( واریانــس کاهــش موفقیــت فــردی راتبییــن نمودنــد
ــی و  ــت بیرون ــای رضای ــه گام مؤلفه ه ــیون گام ب ــون رگرس در آزم
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ــه باقــی  ــد و در معادل ــادار بودن ــی از نظــر آمــاری معن رضایــت درون
ــای  ــا بت ــی ب ــت درون ــه رضای ــه مؤلف ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ماندن
ــه  ــت ب ــردی داش ــت ف ــش موفقی ــر کاه ــر را ب ــترین اث )0/26( بیش
گونــه ای کــه بــا افزایــش یــک واحــد ایــن مؤلفــه، کاهــش موفقیــت 
ــن  ــرد. همچنی ــدا می ک ــش پی ــد افزای ــزان 0/26 واح ــه می ــردی ب ف
ــخصیت  ــخ ش ــس مس ــد از واریان ــی 26 در ص ــت درون ــه رضای مؤلف
ــه گام  ــیون گام ب ــون رگرس ــود )P > 0/001(. در آزم ــن نم راتبیی
ــه  ــود و از معادل ــادار نب ــاری معن ــی از نظــر آم ــت بیرون ــه رضای مؤلف
حــذف شــد.. نتایــج نشــان داد کــه مؤلفــه رضایــت درونــی بــا بتــای 
)0/51-( بیشــترین اثــر را بــر مســخ شــخصیت داشــت بــه گونــه ای 
کــه بــا افزایــش یــک واحــد ایــن مؤلفــه، مســخ شــخصیت بــه میــزان 

ــرد. ــدا می ک ــش پی ــد کاه 0/51 واح

بحث
در ارتبــاط بــا رضایــت شــغلی نتایــج نشــان دهنــده ســطح متوســطی 
ازرضایــت شــغلی بــود کــه نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــات افخمــی 
]20[، خســروزاده ]26[، صادقــی و همــکاران ]4[، گولباســی ]27[، 
ــات  ــن مطالع ــی دارد. در ای Karagozoglu و Bingö ]28[ همخوان
ــده  ــزارش ش ــتاران متوســط گ ــغلی در پرس ــت ش ــز ســطح رضای نی
بــود. همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــات جعفر جــال ]29[، 
میرزابیگــی ]30[، مقــرب ]31[ و نــوری ]32[ همخوانــی نداشــت. در 
مطالعــات جعفرجــال، مقــرب و میرزابیگــی ســطح رضایــت شــغلی 
ــود.  ــزارش شــده ب ــاال گ ــوری ب ــه ن ــن و در مطالع در پرســتاران پایی
اینگونــه گزارشــات متفــاوت در مطالعــات مختلــف درخصــوص ســطح 
ــغلی  ــت ش ــه رضای ــد ک ــان می ده ــتاران نش ــغلی پرس ــت ش رضای
ــای  ــوده و یافته ه ــاوت ب ــف متف ــی مختل ــز درمان ــتاران در مراک پرس
ــت.  ــر نیس ــز دیگ ــه مراک ــم ب ــل تعمی ــی قاب ــه راحت ــا ب پژوهش ه
بنابرایــن بررســی میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران در هــر مرکــزی 
ضــروری اســت، زیــرا تفــاوت شــرایط کار در مراکــز مختلــف درمانــی، 
ــتم  ــات، سیس ــری، ارتباط ــبک های رهب ــاوت در س ــت تف ــه جه ب
ارتقــاء و دیگــر مؤلفه هــا می توانــد بــر دیــدگاه و رضایــت پرســتاران 
نســبت بــه شغلشــان تاثیربگــذارد. در ارتبــاط بــا فرســودگی شــغلی 
نتایــج نشــان دهنــده ســطح متوســطی از خســتگی عاطفــی و مســخ 
شــخصیت و ســطح باالیــی از کاهــش موفقیــت فــردی بــود کــه نتایج 
ــکاران ]Ogresta ،]33 و  ــات Zhang و هم ــا مطالع ــه ب ــن مطالع ای
همــکاران ]34[ و کاویانــی ]35[ همخوانــی دارد. در مطالعــات فــوق 
نیــز ســطح خســتگی عاطفــی و مســخ شــخصیت واحدهــای پژوهــش 
متوســط و ســطح کاهــش موفقیــت فــردی آنهــا بــاال گــزارش شــده 
بــود. همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــات Piko ]36[، عبدی 
]37[ و رحمانــی ]38[ همخوانی نداشــت. در مطالعه Piko خســتگی 
عاطفــی و مســخ شــخصیت در ســطح بــاال و کاهــش موفقیــت فــردی 

ــتگی  ــی خس ــدی و رحمان ــه عب ــود. در مطالع ــی ب ــطح پایین در س
عاطفــی و کاهــش موفقیــت فــردی در ســطح بــاال و مســخ شــخصیت 
در ســطح پایینــی بــود. در بعــد خســتگی عاطفــی، صاحــب نظــران 
ــی  ــا شــدید احســاس خســتگی عاطف ــد ســطوح متوســط ت معتقدن
می توانــد بعلــت تضــاد وابهــام نقــش، تقبــل وظایــف بیــش از حــد، 
تضــاد درون فــردی و بیــن فــردی، فقــدان خــود مختــاری وسیســتم 
ــا تــداوم خســتگی عاطفــی، تــوان روحــی  ــاداش باشــد. ب مناســب پ
پرســتاران کاهــش می یابــد بطــوری کــه دچــار نوعــی ســردی، تــوام 
بــا بــی تفاوتــی مفــرط نســبت بــه مددجــو و حرفــه خــود می گردنــد 
و بــه ایــن جهــت مســخ شــخصیت را می تــوان روشــی بــرای انطبــاق 
ــه نفــس، کاهــش  ــا خســتگی عاطفــی دانســت. کاهــش اعتمــاد ب ب
ــش  ــازمانی، افزای ــئولیت های س ــل مس ــدم تقب ــغلی، ع ــت ش رضای
ــی و  ــتگی عاطف ــای خس ــر پیامده ــه ازدیگ ــرک حرف ــی و ت جابجای

ــد. ــخصیت می باش ــخ ش مس
نتایــج بدســت آمــده در زمینــه رابطــه رضایــت شــغلی و فرســودگی 
ــت شــغلی پرســتاران و فرســودگی  ــن رضای شــغلی نشــان داد کهبی
شــغلی آنهــا در زیــر مؤلفه خســتگی عاطفی همبســتگی منفــی، قوی 
و معنــاداری وجــود داشــت، همچنیــن بیــن رضایت شــغلی پرســتاران 
و فرســودگی شــغلی آنهــا در زیــر مؤلفه مســخ شــخصیت همبســتگی 
ــت  ــن رضای ــه بی ــت. رابط ــود داش ــاداری وج ــط ومعن ــی، متوس منف
شــغلی پرســتاران و فرســودگی شــغلی آنهــا در زیــر مؤلفــه موفقیــت 
فــردی مثبــت، متوســط و معنــاداری بــود کــه نتایــج ایــن مطالعــه بــا 
ــکاران ]16[، Piko ]36[ و  ــی ]Myhren ،]8 و هم ــات زمین مطالع
Lee ]39[ همخوانــی دارد و بــا مطالعــات نصرالهــی ]17[ و حبیبــی 
]7[ همخوانــی نــدارد. در مطالعــه نصرالهــی و حبیبــی بیــن رضایــت 
شــغلی پرســتاران و فرســودگی شــغلی آنهــا درهــر ســه زیــر مؤلفــه 
ــای خســتگی  ــر مؤلفه ه ــرای زی ــه ب ــی وجــود داشــت ک رابطــه منف
عاطفــی و مســخ شــخصیت معنــی دار و بــرای زیــر مؤلفــه موفقیــت 
ــه  ــن هســتند ک ــر ای ــات بیانگ ــج مطالع ــود. نتای ــا دار نب ــردی معن ف
ســندرم فرســودگی شــغلی مســری اســت و از یــک پرســتاربه ســایر 
ــا  ــه ب ــذا ضــروری اســت ک ــد ]40, 41[. ل همــکاران ســرایت می کن
ــودگی  ــان را از نظرفرس ــت کارکن ــام بررســی های دوره ای، وضعی انج
شــغلی مشــخص و بــا جابجایــی محــل کار و انتقــال بــه پســت های 
بــا اســترس و فشــارکاری کمتــر )بصــورت چرخشــی( زمینــه ایجــاد 
ــم  ــا فراه ــوان ب ــن می ت ــا کاهــش داد. بنابرای ــن ســندرم را در آنه ای
آوردن زمینه هــای رضایــت منــدی در کارکنــان، از جملــه بهــا دادن 
ــوع  ــادی، مرخصــی تشــویقی و.... از وق ــا، تشــویق م ــه نظــرات آنه ب
فرســودگی شــغلی جاوگیــری نمــوده و یــا میــزان آن را کاهــش داد.
ــای  ــان داد از مؤلفه ه ــه گام نش ــیون گام ب ــل از رگرس ــج حاص نتای
ــی هــر دو پیــش  ــت درون ــی و رضای ــت بیرون ــت شــغلی، رضای رضای
بینــی کننــده معنــادار خســتگی عاطفــی بودنــد، بگونــه ای کــه ایــن 
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ــده )0/45- و  ــتاندارد ش ــای اس ــدار بت ــا مق ــب ب ــه ترتی ــه ب دو مؤلف
0/25-( تــوان و قــدرت ایجــاد تغییــرات در فرســودگی شــغلی 
پرســتاران در زیــر مؤلفــه خســتگی عاطفــی را داشــتند. در مجمــوع، 
رضایــت شــغلی، تــوان تبییــن )44%( از واریانــس تغییرات خســتگی 
عاطفــی پرســتاران را داشــت. همچنیــن از بیــن دو مؤلفــه رضایــت 
ــی  ــش بین ــر دو پی ــی ه ــت درون ــی و رضای ــت بیرون ــغلی، رضای ش
ــن دو  ــه ای ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــردی بودن ــت ف ــده کاهــش موفقی کنن
مؤلفــه بــه ترتیــب بــا مقــدار بتــای اســتاندارد شــده )0/26 و 0/22( 
تــوان و قــدرت ایجــاد تغییــرات در فرســودگی شــغلی پرســتاران در 
زیــر مؤلفــه کاهــش موفقیــت فــردی را داشــتند. در مجمــوع، رضایت 
شــغلی، تــوان تبییــن )20%( از واریانــس تغییــرات کاهــش موفقیــت 
ــت  ــای رضای ــن مؤلفه ه ــاً از بی ــت. نهایت ــتاران را داش ــردی پرس ف
شــغلی، فقــط رضایــت درونــی تــوان پیــش بینــی مســخ شــخصیت 
ــتاندارد  ــای اس ــدار بت ــا مق ــه ب ــن مؤلف ــه ای ــه ای ک ــت، بگون را داش
شــده )0/51-( تــوان و قــدرت ایجــاد تغییــرات در فرســودگی شــغلی 
ــه مســخ شــخصیت را داشــت. در مجمــوع،  ــر مؤلف پرســتاران در زی
ــوان تبییــن )26%( از واریانــس تغییــرات مســخ  رضایــت شــغلی، ت
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت ــت، بنابرای ــتاران را داش ــخصیت پرس ش
ــغلی  ــودگی ش ــده فرس ــن کنن ــل تبیی ــغلی از عوام ــت ش ــه رضای ک
ــان  ــرات آن را بی ــل توجهــی از تغیی ــدار قاب ســازمانی اســت کــه مق
ــکاران  ــه Kılıç و هم ــا مطالع ــه ب ــش از مطالع ــن بخ ــد. ای می کن

ــت ]42[. ــی داش )2011( همخوان

نتیجه گیری
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه توجــه بــه فاکتورهــای تشــکیل 
ــد  ــی می توان ــی و درون ــغلی بیرون ــت ش ــای رضای ــده مؤلفه ه دهن
تاحــد زیــادی فرســودگی شــغلی پرســتاران را کاهــش دهــد. برایــن 
ــه  ــا توج ــد ب ــی می توانن ــتی و درمان ــز بهداش ــران مراک ــاس مدی اس
بیشــتر بــه ایــن فاکتورهــا تــا حــد زیــادی رضایــت شــغلی پرســتاران 
را افزایــش دهنــد و بــه تبــع آن باعــث کاهــش فرســودگی شــغلی در 
آنهــا شــوند کــه در نهایــت، رضایــت بیمــاران از خدمــات ارائه شــده و 

افزایــش کارایــی نظــام ســامت را بدنبــال خواهــد داشــت. همچنیــن 
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه پرســتاران مــورد مطالعــه از نظــر 
ــت  ــن رضای ــد و میانگی ــطی بودن ــطح متوس ــغلی در س ــت ش رضای
ــود کــه  ــر از رضایــت درونــی درآنهــا ب بیرونــی در پرســتاران پایین ت
ــتاری در  ــه پرس ــت حرف ــتاران از ماهی ــه پرس ــت ک ــن اس ــر ای بیانگ
مقایســه بــا عوامــل مربــوط بــه محیــط کاررضایــت بیشــتری دارنــد. 
ــامل  ــه ش ــط کار ک ــا محی ــط ب ــه مرتب ــا از جنب ــن آنه ــت پایی رضای
ــی  ــای اجرای ــررات و روش ه ــتاری، مق ــران پرس ــورد مدی ــوه برخ نح
ــا، شــرایط کاری، نحــوه برخــورد  بیمارســتان، میــزان حقــوق و مزای
همــکاران و تشــویق و پاداش هــا می باشــد کــه متولیــان امــر 
ــه موضــوع  ــا سیاســت گذاری هــای مناســب تر نســبت ب می تواننــد ب
ــی گام  ــا و مقــررات و بروکراســی های بخشــهای درمان حقــوق و مزای
جدیــدی درجهــت اصــاح آن بردارنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه ابعــاد 
فرســودگی شــغلی نتایــج بیانگرایــن بــود کــه پرســتاران بطــور کلــی 
ــی از  ــه یک ــتند ک ــغلی هس ــودگی ش ــی از فرس ــطح پایین دارای س
ــودن میانگیــن ســنی و ســابقه  ــد پاییــن ب دالیــل عمــده آن می توان
کار پرســتاران مــورد مطالعــه و عاقــه منــدی آن هــا بــه حرفــه خــود 

باشــد.

تضاد منافع
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.

سپاسگزاری
ــوم پزشــکی  ــتاران دانشــگاه عل ــه مســئولین و پرس ــان از کلی در پای
و  قدردانــی  همــدان صمیمانــه  درمانــی  بهداشــتی  و خدمــات 
تشکرمیشــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مقالــه برگرفتــه ازپایــان 
نامــه کارشناســی ارشــد گرایــش مدیریــت پرســتاری می باشــد کــه 
در تاریــخ 3/12/ 1394 بــه شــماره 9403121141 در شــورای 
ــی  ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش پژوهش

ــت. ــده اس ــب ش ــدان تصوی هم

RefeRences
1. Asghari E, Khaleghdoust T, Asgari F, Kazemnejad E. [Effective factors 

on nurses’job satisfaction]. J Sch Nurs Midwifery. 2010;64:1-7. 
2. Yaghoubi M, Yarmohammadian MH, Raeisi AR, Javadi M, Saghaian-

nejad IS. [The relationship between the organizational justice and 
organizational citizenship behavior among medical records staffs of 
selected hospitals of Isfahan]. J Health Info Manage. 2011;7:506-15. 

3. Lu H, While AE, Barriball KL. Job satisfaction and its related factors: a 
questionnaire survey of hospital nurses in Mainland China. Int J Nurs 
Stud. 2007;44(4):574-88. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2006.07.007 
PMID: 16962123

4. Sadeghi A, Goharloo Arkawaz A, Cheraghi F, Moghimbeigi A. [Rela-
tionship between head nurses’ servant leadership style and nurses’ job 
satisfaction]. Q J Nurs Manage. 2015;4(1):28-38. 

5. Mirsepasi N. [Application of contigency theory in effective use of hu-
man resources]. Econom Manage. 1994;22-23:26. 

6. Cagan O, Gunay O. The job satisfaction and burnout levels of pri-
mary care health workers in the province of Malatya in Turkey. Pak J 
Med Sci. 2015;31(3):543-7. DOI: 10.12669/pjms.313.6795 PMID: 
26150840

7. Habibi H, Mooghali A, Bagheri Lankarani K, Habibi F. [Relationship 
between Nurses’ Job Satisfaction andBurnout with Patients Satisfac-
tion in Shiraz]. Hayat. 2014;20(3):30-42. 

8. Zamini S, Hosseini Nasab D, Zarei P. [The relationship between or-
ganizational culture and job satisfaction and job burnout among the 
employees in Tabriz University]. Iran occup health. 2011;8(1):30-40. 

9. Khodayarifard M, Mirkamaly S, Afroz G, Paknezhad M, Homan H, Be-
hpazhoh A. [ Job satisfaction questionnaire to assess the psychometric 
properties of the saderat bank]. J Achiev Psychol. 2010;4(2):1-18. 

10. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annu Rev Psychol. 
2001;52:397-422. DOI: 10.1146/annurev.psych.52.1.397 PMID: 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 n
m

j.u
m

sh
a.

ac
.ir

 a
t 1

6:
28

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

D
ec

em
be

r 
31

st
 2

01
6

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


صادقی و همکاران

245

11148311
11. Dworkin AG, Saha LJ, Hill AN. Teacher burnout and perceptions of a 

democratic school environment. Int Educ J. 2003;4(2):108-20. 
12. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. J 

Organ Behav. 1981;2(2):99-113. DOI: 10.1002/job.4030020205 
13. Lambert EG, Hogan NL, Jiang S. A Preliminary Examination of 

the Relationship between Organisational Structure and Emo-
tional Burnout among Correctional Staff. Howard J Crim Justice. 
2010;49(2):125-46. DOI: 10.1111/j.1468-2311.2010.00606.x 

14. Yavari M, Shamsaee F, Yazdanbakhsh K. Comparison psychiatrics 
nurses burnout and general health with critical care (ICU) nurses. Q 
J Nurs Manage. 2014;3(1):55-65. 

15. Azirnzhad P, Hosseini S. [ burnout in nurses working in hospi-
tals Babol University of Medical Sciences]. J Babol Univ Med Sci. 
2004;2(8):63-9. 

16. Myhren H, Ekeberg O, Stokland O. Job Satisfaction and Burnout 
among Intensive Care Unit Nurses and Physicians. Crit Care Res 
Pract. 2013;2013:786176. DOI: 10.1155/2013/786176 PMID: 
24303211

17. Nasrollahi A, Dadfar R, Ghisarbigi F, Rostami S, Vaisi H, Jafari A. [In-
vestigating the Relationship of Job Exhaustion with PersonalityTypes 
(A&B) and Job Satisfaction Among KindergartenEducators of Ilam 
City]. Sci J Ilam Univ Med Sci. 2013;21(6):208-14. 

18. Spence Laschinger HK, Fida R. New nurses burnout and work-
place wellbeing: The influence of authentic leadership and psycho-
logical capital. Burnout Res. 2014;1(1):19-28. DOI: 10.1016/j.
burn.2014.03.002 

19. Mirzamohamadi M, Zahedi Z. [Maslow’s Hierarchy of Needs to in-
vestigate the relationship of job satisfaction with training managers]. 
Daneshvar. 2013;13(21):25-32. 

20. Afkhami A, Yazdanian P, Kamali Z, Rastegar K, Falahati M, Deh-
gan Z. [Relationship Between Job Satisfaction and Marital Satis-
faction in Welfare Organization of Yazd City]. J Toloo behdasht. 
2013;12(1):119-32. 

21. Martins H, Proença T. Minnesota Satisfaction Questionnaire–Psy-
chometric properties and validation in a population of Portuguese 
hospital workers. FEP Econom Manage. 2012:471. 

22. Pouladi Reishahri A. [Stress factors and their relation with job satis-
faction of teachersof elementary schools in Ahvaz]. Ahvaz, Iran: Uni-
versity of Ahvaz; 2006.

23. Maslach C, Jackson SE, Leiter MP. Maslach Burnout Inventory Man-
ual. Kingston, Jamaica: Mind Garden; 2010.

24. Garooci M, Moslemi M. [The relationship between burnout with pre-
vention advice nurses]. Q J Psychol Studies. 2005;1(4-5):5-19. 

25. Iwanicki EF, Schwab RL. A Cross Validation Study of the Maslach 
Burnout Inventory12. Educ Psychol Meas. 1981;41(4):1167-74. 

26. Khosrozadeh M, Hosseini M, Kashaninia Z, Sedghi Goyaghaj N, 
Amini M. [The correlation between organizational justice and job 
satisfaction among nurses]. Health Prom Manage. 2016;5(2):19-29. 

27. Golbasi Z, Kelleci M, Dogan S. Relationships between coping strat-

egies, individual characteristics and job satisfaction in a sample of 
hospital nurses: cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 
2008;45(12):1800-6. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2008.06.009 PMID: 
18703192

28. Karagozoglu S, Bingol N. Sleep quality and job satisfaction of Turkish 
nurses. Nurs Outlook. 2008;56(6):298-307 e3. DOI: 10.1016/j.out-
look.2008.03.009 PMID: 19041451

29. Jafar Jalal E, Joolaee S, Hajibabaee F, Bahrani N. [Evaluating the rela-
tionship between nurses’ occupational satisfaction and patients’ satis-
faction with nursing service]. Iranian J Nurs Res. 2014;10(1):34-40. 

30. Mirzabeigi G, Salemi S, Sanjari M, Shirazi F, Heidari S, Maleki S. [ Job 
satisfaction among Iranian nurses]. Hayat. 2009;15(1):49-59. 

31. Mogharab M, Madarshahian F, Ali Abadi N, Rezaei N, Mohammadi 
A. [Investigating job satisfaction among nurses in teaching hospitals 
of Birjand in 2004]. J Birjand Univ Med Sci. 2006;12(3-4):92-100. 

32. Nouri A, Sabahi P, Salahian A, Samim R. [Investigation of relation-
ship between job satisfaction and perceived organizational justice 
with organizational citizenship behavior: Demographic variables]. 
Contemp Psychol. 2012;7(1):49-60. 

33. Zhang LF, You LM, Liu K, Zheng J, Fang JB, Lu MM, et al. The associ-
ation of Chinese hospital work environment with nurse burnout, job 
satisfaction, and intention to leave. Nurs Outlook. 2014;62(2):128-
37. DOI: 10.1016/j.outlook.2013.10.010 PMID: 24345617

34. Ogresta J, Rusac S, Zorec L. Relation between burnout syndrome 
and job satisfaction among mental health workers. Croat Med J. 
2008;49(3):364-74. PMID: 18581615

35. Kaviani H, Khaghanizade M. [The relationship between burnout and 
mental health among nurses]. Tehran Univ Med J. 2007;65(6):65-75. 

36. Piko BF. Burnout, role conflict, job satisfaction and psychosocial 
health among Hungarian health care staff: a questionnaire survey. Int J 
Nurs Stud. 2006;43(3):311-8. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2005.05.003 
PMID: 15964005

37. Abdi F. [Determination of the amount Burnout in Nursing Staff]. J 
Behav Sci. 2008;2(1):51-9. 

38. Rahmani F, Behshid M, Zamanzadeh V, Rahmani F. [Relationship be-
tween general health, occupational stress and burnout in critical care 
nurses of Tabriz teaching hospitals]. Iran J Nurs. 2010;23(66):54-63. 

39. Lee J, Ok C. Reducing burnout and enhancing job satisfaction: Crit-
ical role of hotel employees’ emotional intelligence and emotional 
labor. Int J Hosp Manage. 2012;31(4):1101-12. DOI: 10.1016/j.
ijhm.2012.01.007 

40. Bakker AB, Le Blanc PM, Schaufeli WB. Burnout contagion among 
intensive care nurses. J Adv Nurs. 2005;51(3):276-87. DOI: 
10.1111/j.1365-2648.2005.03494.x PMID: 16033595

41. Bakker AB, Schaufeli WB, Sixma HJ, Bosveld W. Burnout Contagion 
Among General Practitioners. J Soc Clin Psychol. 2001;20(1):82-98. 
DOI: 10.1521/jscp.20.1.82.22251 

42. Kılıç G, Pelit E, Selvi MS. The relationship between professional burn-
out and job satisfaction levels of employee: A study into employees in 
hotel enterprises. J Hum Sci. 2011;8(1):439-63. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 n
m

j.u
m

sh
a.

ac
.ir

 a
t 1

6:
28

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

D
ec

em
be

r 
31

st
 2

01
6

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Relationship between nurses’ Job satisfaction and 
Burnout
Amir sadeghi 1,*, Majid shadi 2, Abbas Moghimbaeigi 3

1 Assistant Professor, Research Center for Child and Maternity Care, Hamadan Uni-
versity of Medical Sciences & Health Services, Hamadan, Iran
2 MSc Student, Department of Nursing, Hamadan University of Medical Sciences & 
Health Services Hamadan, Hamadan, Iran
3 Associate Professor, Modeling of Non-communicable Diseases Research Center, 
Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Hamadan, Iran

* Corresponding author: Amir Sadeghi, Assistant Professor, Research Center for Child 
and Maternity Care, Hamadan University of Medical Sciences & Health Services, 
Hamadan, Iran. E-mail: sadeghi@umsha.ac.ir

Abstract
Introduction: Nurses’ Job satisfaction and burnout are two important components of 
health care organizations. Nurses are the majority of hospital personnel so these two im-
portant organizational variables have a direct relationship with quality of nursing services 
and community health and also have a crucial role in organizational goal achievement.
Methods: This was an analytic-descriptive study, which was done during year 2015 on 299 
nurses, who worked in Hamadan educational and treatment centers. They were selected 
based on stratified proportional random sampling. Data were collected by the Minneso-
ta Job Satisfaction and Maslach's Burnout Questionnaires. Using descriptive statistics and 
inferential statistics (Pearson Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression) 
data were analyzed by SPSS 16 software.
Results: Findings showed that nurses regarding their job satisfaction were moderately 
satisfied and had low level of burnout. There was a significant and negative correlation be-
tween nurses' job satisfaction and emotional exhaustion (r = -0.664, P > 0.01). There was 
a significant and positive correlation between nurses' job satisfaction and personal accom-
plishment (r = 0.449, P > 0.01). There was a significant and negative correlation between 
nurses' job satisfaction and depersonalization (r = -0.503, P > 0.01). Job satisfaction di-
mensions such as extrinsic and intrinsic satisfaction predicted (44% and 20%) the variance 
in emotional exhaustion and personal accomplishment, respectively. Intrinsic satisfaction 
predicted (26%) variance in depersonalization as well.
conclusions: job satisfaction dimensions were significant predictors of nurses' burnout. 
Therefore, paying more attention to factors that increase job satisfaction by health system 
policy-makers can decrease nurses' burnout.
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