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شاغل در  ینیپرستاران بال یو عملکرد شغل یشغل یفرسودگ نیب ی رابطه
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 مقدمه:
با  یدرمان -یمشاغل، مشاغل بهداشت انیدر م

(. از 1،2همراه هستند ) یشغل های آسیب زانیم نیباالتر

ره کرد، اشا یبه حرفه پرستار توان می پرتنش های شغل

و کنترل  شیاست که مسئول پا یپرستار فرد چراکه

مستمر در  طور به      طبعا و  باشد می مارانیب روزی شبانه

 ستین یو شک گیرد میقرار  زا تنشمعرض عوامل متعدد 

 یفرسودگ جادیا تواند میعوامل  نیکه در درازمدت ا

آنان اثرات  ای حرفه تیروند فعال ینموده و رو یشغل

سندرم  یشغل ی(. فرسودگ3،4گذارد ) جا بهمخرب 

و  تیمسخ شخص ،یعاطف یمتشکل از خستگ یروان

کارکنان  نیاست که در ب یفرد تیکاهش احساس موفق

(. 5) کند میپرستاران بروز  ویژه به یخدمات پزشک هحرف

 چکیده:
خود را در  یاز زندگ یجامعه است و پرستاران قسمت مهماز مشاغل حساس  یکی یپرستار :زمينه و هدف

از  یاريو بهبود بس یضامن سالمت نهيبه یعملکرد شغل. گذرانند می مارانيبا افراد و ب کیارتباط تنگاتنگ و نزد
 عوامل از نیدر ارتقا و بهبود ا یبر عملکرد پرستاران و سع ثرومعوامل  ییو افراد جامعه است، لذا شناسا مارانيب

پرستاران  یو عملکرد شغل یشغل یفرسودگ یهمبستگ نييتع هدف بامطالعه  نیبرخوردار است. ا ییسزاه ب تياهم
 است. شده  انجام ینيبال

 ی و جامعه شده  انجام یاست که به روش مقطع یحاضر از نوع مطالعات همبستگ ی مطالعه :یبررس روش
از پرستاران به روش  نفر 150. باشند یم رازيشهر ش یرجائ ديشه مارستانيپرستاران ب ی هيآن کل یپژوهش

مشخصات  ی پرسشنامه سه از ها داده یآور جمع یورود وارد مطالعه شدند. برا یارهايمع اساس برو  یسرشمار
( و 90/0) ییایو پا یی. رواددیاستفاده گر سون پاتر یماسالچ و عملکرد شغل یشغل یفرسودگ ک،يدموگراف

و با  SPSS یافزار آمار ها با نرم بود. داده گرفته قرار تأیيددر مطالعات مشابه در کشور مورد ( هر دو ابزار 84/0)
 شدند. وتحليل تجزیه رسونيپ یمبستگه بیمستقل و ضر یت یآمار های استفاده از آزمون

 عملکرد و 3/22±29/0 ،37/21±55/1 نيانگيبا م بيرا به ترت یشغل یو شدت فرسودگ یوانافر ها افتهی :ها افتهی
 نينشان داد که ب رسونيپ یهمبستگ بیحاصل از ضر جنتای. داد نشان 86/45±15/7 نيانگيپرستاران را با م شغلی

 .(P ،52/0- =r≤001/0)وجود دارد  داری یو معن یمنف ی پرستاران رابطه یو عملکرد شغل یشغل یفرسودگ
پرستاران ارتباط  یو عملکرد شغل یشغل یودگفرس نيمطالعه نشان داد که ب نیحاصل از ا جینتا :یريگ جهينت

 یمنجر به کاهش عملکرد شغل تواند میباال  یشغل یفرسودگ که  آنجایی ازو  وجود دارد ميو مستق یمنف دار معنی
 آنان و یشغل عملکرد تقاءدر ار یسع یشغل یفرسودگ ایجادکنندهعوامل  لیبا تعد شود می هيشود، لذا توص

 شد. مارانيب یتمندیو رضا یپرستار های مراقبت تيفيک شیباعث افزا درنهایت
 

 .از کار بتيپرستاران، غ ،یعملکرد شغل ،یشغل یفرسودگ :کليدی یها واژه
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 نیدر ب عیاز مشکالت شا یکی یشغل یفرسودگ

 زانیاز مطالعات، م ی(. در برخ6،5،3) باشد میپرستاران 

را  کایمتحده آمر التیپرستاران در ا یشغل یفرسودگ

 (.1) کنند میعنوان  گرید یچهار برابر مشاغل خدمات

 302پرستار در  5956 یکه بر رو ای مطالعهدر 

 یشغل ی% فرسودگ56واحد انجام شد، نشان داد که 

 ی% خستگ74/20ان داد که پرستاران و نشداشتند  ییباال

متوسط و  تیسخ شخص% م35/7متوسط،  یجانیه

مطالعه  نیهمچن ؛(7) دکم داشتن یفرد تی% کفا66/25

% 8/57که پرستاران  دهد مینشان  رانو همکا یغمیض

 فیخف تی% مسخ شخص2/52متوسط،  یعاطف یخستگ

در  ی(. فرسودگ8داشتند ) نییپا یفرد تی% موفق4/64و 

خود و  یاست که سالمت یمسئله جد کیپرستاران  انیم

 .(6) کند می دیتهد را مارانیب

 پرستاران یشغل یدر فرسودگ ثرمواز عوامل 

تضاد با همکاران و  ،یاجتماع حمایت  عدمبه  توان می

در معرض قرار گرفتن خطرات  ،یپزشکان، فشار شغل

حجم  ماران،یب ومیر مرگ، ها عفونتاز اشعه و  یناش

مددجو،  رییتغ ا،یبودن حقوق و مزا نییپا اد،یز یکار

فقدان  ده،یچیپ یمراقبت نیازهایبا  مارانیز با یپرستار

عدم  رستاران،و سرپ رانیمد حمایت  عدم ،یکار گروه

فقدان افکار نو، نبود برنامه آموزش ضمن  ،یشغل تیامن

 اشاره  یابیو نحوه ارزش ها شیفتخدمت، چرخش 

در پرستاران  یشغل ی(. اثرات مخرب فرسودگ3نمود )

 کشورهایپرستار در است که امروزه کمبود  ییتا جا

کردن  دایو پ باشد میمشکل عمده  کیبه  یصنعت

 (.1است ) شده  تبدیل تیاولو کیآن، به  یبرا حل راه

بر فرد،  یاثرات مخرب متعدد یفرسودگ

که فرد در آن مشغول به کار است و در  یسازمان

 یفرسودگ طورکلی به(. 6بر جامعه دارد ) بلندمدت

 ترین مهمکه از  گذارد می یبر جا یعوارض متعدد یشغل

 ،یمتوال تأخیرهایو ترک کار،  بتیبه غ توان می ها آن

شغل،  رییتضاد، تغ ،شناختی روانمختلف  اتیاشک

 یفرد نیب تعارضاتو  مارانیمراقبت از ب تیفیکاهش ک

(. پرستاران اغلب هنگام ورود 9با همکاران اشاره کرد )

 مند قهعالمنظم، دلسوز و  یافراد ،یبه شغل پرستار

و  تیفعال یاز آنان پس از مدت یاریهستند، اما بس

 ،یشغل های استرساز مشکالت و  یمواجهه با انبوه

از  گیری کنارهبه  لیما یکرده و حت یاحساس خستگ

از  یکی تواند می یشغل یشغل خود هستند که فرسودگ

 (.8باشد ) یطیشرا نیبروز چن لیدال

ب بر با اثرات مخر تواند می یشغل یفرسودگ

(. عملکرد را 10عملکرد پرستاران همراه باشد )

 یمجزا های تکهمورد انتظار سازمان از  یکل های ارزش

 ای دورهکه هر فرد در طول  کنند می فیتعر یرفتار

مسئله در هر  ترین حیاتی. دهد میمشخص از زمان انجام 

، یعملکرد شغل تیآن است. اهم یعملکرد شغل یسازمان

در درباره آن  شتریپژوهش هر چه بپژوهشگران را به 

 لکردبا تالش و عم ها سازماناست. کارکنان در  داشته وا

 یاریبه اهدافش  رسیدن درسازمان را  ش،یمطلوب خو

، دارند مینگه  پابرجاو آن را در عرصه رقابت  کنند می

همواره در جهت شناخت  ها سازمانتالش  ترتیب این به

عوامل مثبت و به دنبال  نیا شیاست که به افزا یعوامل

 (.11) شود میسازمان منجر  یبازده شیآن افزا

و  ها توانمندیسازمان به  کی ییاکارارتقاء و 

و عملکرد کارکنان آن سازمان  روانی -یسالمت جسم

از  یکیکارکنان  یوابسته است. توجه به عملکرد شغل

 یانسان یرویاست و استفاده از ن یسازمان تیعوامل موفق

 نیو مسئول رانی، دغدغه تمام مدها سازماندر  کارآمد

 تیفیک هب مارانیب یو روح یاست. سالمت جسم

. شود میمربوط  (یعملکرد شغل) یپرستار های مراقبت

، در اثربخش یتیفعال عنوان بهپرستاران،  یعملکرد شغل

 میمرتبط با مراقبت مستق های مسئولیتو  ها فعالیتانجام 

ه افت آن منجر به کاهش ک شود می فیتعر ماریاز ب

و  مارانیب تی، عدم رضاها هزینه شیافزا ،وری بهره

از  یکی(. پرستاران 12) شود می یپرستار یروین شیافزا

، باشد می یو درمان یبهداشت های سازمانارکان مهم در 

در  ها آنگروه به علت نقش مهم  نیکار ا یینارسا رایز

 ؛بار خواهد آوردبه  جبران غیرقابل جینتا مارانیبهبود ب

ثر بر عملکرد پرستاران و وپرداختن به عوامل م بنابراین
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 که آنجایی از .(13دارد ) تیگروه اهم نیدر ا هشپژو

از مشاغل حساس جامعه است و پرستاران  یکی یپرستار

خود در ارتباط تنگاتنگ و  یاز زندگ یقسمت مهم

 یو عملکرد شغل گذرانند می مارانیبا افراد و ب کینزد

و افراد  مارانیاز ب یاریو بهبود بس یضامن سالمت نهیبه

و  آنانبر عملکرد  ثرومعوامل  ییاساجامعه است، لذا شن

 ییسزاه ب تیعوامل اهم نیدر ارتقا و بهبود ا یسع

 نییتع هدف بامطالعه  نی(. ا14برخوردار است )

پرستاران  یو عملکرد شغل یشغل یفرسودگ یهمبستگ

 ت.اس شده  انجام ینیبال
 

 :یبررس روش
بوده که  یحاضر از نوع همبستگ ی مطالعه

 مارستانیپرستاران ب ی هیآن را کل یپژوهش ی جامعه

 پرستار 150. دهند یم لیتشک رازیشهر ش یرجائ دیشه

ورود به  طیوارد مطالعه شدند. شرا یسرشمار صورت به

عدم  ن،یسال سابقه کار در بال کیمطالعه داشتن حداقل 

(، سرپرستار زر،ی)مترون، سوپروا یتیریمد های سمت

عدم  ،یو روان یمزمن جسم های بیمارینداشتن سابقه 

  درجه زانیبزرگ مانند مرگ عز های بحرانمواجهه با 

به شرکت در مطالعه و  لیطالق و داشتن تما ،یک

مطالعه و  ی ادامهخروج شامل انصراف از  یارهایمع

 بودند. ها پرسشنامهناقص  لیتکم

اخالق  تهیاخذ مجوز کم ازپس پژوهشگر 

با مراجعه  مارستانیب نیدانشگاه و کسب اجازه از مسئول

ورود به  طیمربوطه و با در نظر گرفتن شرا های بخشبه 

اهداف پژوهش و کسب  حیمطالعه، پس از توض

به شرکت در  لیبر تما یمبن ها نمونهاز  یکتب نامه رضایت

هفته  کیاز  نموده و بعد عیرا توز ها پرسشنامهطرح، 

با استفاده از پرسشنامه  ها دادهنمود.  آوری جمع ها آن

عملکرد ماسالچ و  یشغل یفرسودگ ،یاطالعات فرد

 پرسشنامه -1. دیگرد آوری جمع سون پاتر یشغل

 تی( که شامل سن، جنس، وضعسوال 8) یاطالعات فرد

 فت،یاشتغال، نوع ش زمان  مدت الت،یتحص زانیتأهل، م

پرسشنامه  -2 ؛و بخش محل خدمت بود ینوع استخدام

 گیری اندازهابزار  ترین رایجماسالچ  یشغل یفرسودگ

 ازجملهاست که در مطالعات متعدد  یشغل یفرسودگ

و همکاران  یدهکرد ،یمحمد ،و همکاران یصابر

 (.15-17است ) رفته کار به

با دو  سوالدارد که هر  سوال 25پرسشنامه  نیا

داده  ازیو امت هشد گیری ازهاندو شدت  یفراوان اسیمق

چند  یهرگز )صفر(، سال ،یفراوان اسیمق ی. براشود می

 ی نمره) بار چند ی(، ماه2 ی نمره)(، ماهانه 1 ی نمره)بار 

( و 5 ی نمره) بار چند ای هفته(، 4 ی نمره)(، هر هفته 3

شدت،  اسیمق ی. براکند می افتی( در6 ی نمره) هرروز

(، 2 ی نمره) کم(، 1 ی مرهن)کم  یلی)صفر(، خ زیناچ

 ادیز       نسبتا (، 4 ی نمره) می(، مال3 ی نمره) مالحظه قابل

( 7 ی نمره) ادیز یلی( و خ6 ی نمره) ادی(، ز5 ی نمره)

عملکرد  ،یعاطف ی. چهار بعد خستگکند می افتیدر

 گیری اندازهرا  یریو درگ تیمسخ شخص ،یشخص

 یفعاط یبه خستگ سوال 9، سوال 25. از مجموع کند می

 کار ازکار روزانه  انیکه در پا کنم می: احساس هی)گو

: من به هیگو) یبه عملکرد شخص سوال 8، (ام شده افتاده

 5(، پردازم میبه حل مشکالت مراجعانم  یثروم ی شیوه

که  ستیمهم ن میبرا       واقعا : هی)گو تیبه مسخ شخص سوال

به  سوال 3( و آید می شیاز مراجعانم چه پ یبعض یبرا

مشکالت  ریکه درگ کنم می: احساس هی)گو یریرگد

 شتریب ی نمره. شود می( مربوط ام شدهمراجعانم 

 .است شتریب یفرسودگ ی دهنده نشان

و   Maslachپرسشنامه توسط نیا یاعتبار درون

  یبرا کرونباخ ی( با استفاده از آلفا1993همکاران )

که  دیپرسشنامه محاسبه گرد نیا های لفهوماز  کیهر 

، 79/0 تی، مسخ شخص90/0 ،یجانیه یخستگ یبرا

به دست آمد. اعتبار  71/0 یشخص تیاحساس کفا

و  ینیکه توسط ام یپرسشنامه در پژوهش یدرون

 یخستگ یبرا کرونباخ یهمکاران انجام شد، آلفا

 تی، احساس کفا81/0 تی، مسخ شخص86/0 یجانیه

(. در 18محاسبه شد ) 76/0 یریو درگ 82/0 یشخص

 قیتحق 5در  ،یشغل یابزار فرسودگ ارعتبمورد ا

آوردند که  دست بهرا  یسال( اطالعات 8) درازمدت
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 شده تأیید( α=91/0) ییایو پا ییروا ی دهنده نشان

 (.19) باشد می

  یدارا سون پاتر یپرسشنامه عملکرد شغل

 صورت بهپرسشنامه  گذاری نمرهکه  باشد می سوال 15

 های گزینه یبرا و باشد می ای نقطه 4 کرتیل فیط

 بیبه ترت «شهیهم»و « اغلب» ،«یگاه»، «ندرت به»

 ی دامنه. شود میدر نظر گرفته  3و  0،1،2 ازاتیامت

و  باشد می 45تا  0 نیب یهر آزمودن ازاتینمرات و امت

. دهد میبهتر را نشان  یباالتر عملکرد شغل ی نمره

و توسط  هیتوسط پاترسون ته یپرسشنامه عملکرد شغل

محققان  نیو ا شده  ترجمه( 1386)و پیریایی  یدارش

را با استفاده از  یپرسشنامه عملکرد شغل ییایپا بیضرا

و  85/0 بیبه ترت فیو تنصکرونباخ  یآلفا های روش

 یبا استفاده از روش آلفاو پیریایی  ی، ارشد85/0

 ییای(. پا20) اند کردهرا گزارش  82/0 بیضر کرونباخ

 کرونباخ یاپرستار و با روش آلف 20 یهر دو ابزار بر رو

 یآمد. برا دست به( 84/0( و )90/0مطالعه ) نیدر ا

و آمار  SPSS یآمار افزار نرماز  ها داده وتحلیل تجزیه

در سطح  رسونیپ یهمبستگ بیضر یو استنباط یفیتوص

 شد. استفاده 05/0 داری معنی

 

 :ها افتهی

نمونه انتخاب  عنوان بهنفر  150پژوهش  نیدر ا

 %64 زن، ها کننده شرکتاز  %66 ها یافته اساس بر ،شدند

 یدارا %3/83سال،  20-30 یسن ی بازه در %74 ،متأهل

 یمانیپ یقرارداد تیوضع %3/45 ،یکارشناس التیتحص

 ده سال داشتند )جدول  ریز یکار ی سابقه %88و 

 (.1شماره 

 

 مشخصات دموگرافيک پرستاران :1شماره  جدول

 درصد دادتع ابعاد متغير

 34 51 مرد جنسيت

 66 99 زن

 36 54 مجرد وضعيت تأهل

 64 96 متأهل

 6 9 کاردانی سطح تحصيالت

 3/83 125 کارشناسی

 7/10 16 ارشد

 40 60 رسمی وضعيت استخدام

 7/14 22 قراردادی

 3/45 68 پيمانی

 74 111 20-30 ی سنی بازه

40-31 24 16 

60-41 15 10 

 88 132 زیر ده سال کارسابقه 

20-10 12 8 

 4 6 سال 20باالی 

 

کل  یشغل یفرسودگ ینمره فراوان نیانگیم

 یها اسیرمقیهرکدام از ز برای و 55/1±21/37

 شخصی عملکرد ،78/26±13/14 یعاطف یخستگ

 یردرگی و 84/7±3/9 تشخصی مسخ ،55/9±57/25
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کل  یشغل یشدت فرسودگ برای و 62/5±5/7

 یخستگ یها اسیرمقیهرکدام از ز برای و 29/0±3/22

 ،8/27±45/10 شخصی عملکرد ،27/28±2/15 یعاطف

 به 8±61/5 یردرگی و 81/8±1/10 تشخصی مسخ

 به 88/45±15/7 یعملکرد شغل نیانگمی. آمد دست

 (.2 شماره جدول) آمد دست

 

 د شغلی در پرستارانهای آن و عملکر های آماری فرسودگی شغلی و زیر مقياس شاخص :2جدول شماره 

 بيشينه کمينه ميانگين ± معيار انحراف متغير

 60 25 88/45±15/7 عملکرد شغلی

 54 0 78/26±13/14 فراوانی خستگی عاطفی

 61 2 27/28±2/15 شدت

 48 4 57/25±55/9 فراوانی عملکرد شخصی

 56 4 8/27±45/10 شدت

 72 0 84/7±3/9 فراوانی مسخ شخصيت

 78 0 81/8±1/10 شدت

 24 0 5/7±62/5 فراوانی درگيری

 22 0 8±61/5 شدت

 71 -56 37/21±55/1 فراوانی فراوانی فرسودگی

 68 -39 3/22±29/0 شدت شدت فرسودگی

 

پژوهش، از  یرهایمتغ عتوزی بودن نرمال به توجه با

 رهایمتغ نیب ی رابطه انیب یبرا رسونیپ یهمبستگ بیضر

 ریو ز یشغل یفرسودگ یفراوانو شدت  نی. بدیاستفاده گرد

 یمنف دار معنی ی رابطه یآن با عملکرد شغل های مقیاس

عملکرد  ،یشغل یفرسودگ شیبا افزا یعنیوجود دارد 

 (.3 شماره )جدول یابد میپرستاران کاهش  یشغل

 

 رسونبر اساس ضریب همبستگی پي ها مقياس همبستگی بين فرسودگی و عملکرد شغلی و زیر :3 شماره جدول

 عملکرد شغلی متغير
R P 

 P<001/0 -524/0 فروانی فرسودگی

 P<001/0 -573/0 شدت فرسودگی

 P<001/0 -48/0 فراوانی خستگی عاطفی

 01/0 21/0 شدت خستگی عاطفی

 P<001/0 -43/0 فراوانی عملکرد شخصی

 P<001/0 -307/0 شدت عملکرد شخصی

 P<001/0 -56/0 فراوانی مسخ شخصيت

 038/0 -16/0 سخ شخصيتشدت م

 P<001/0 -4/0 درگيریفراوانی 

 P<001/0 -3/0 شدت درگيری
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 :بحث
 نیب ی رابطه یپژوهش حاضر به بررس

 مارستانیپرستاران ب یو عملکرد شغل یشغل یفرسودگ

 جینتا اساس برپرداخته است.  رازیشهر ش یرجائ دیشه

 یو شدت فرسودگ یفراوان زانیم نیانگیم آمده دست به

بود که  29/0و  55/1 ترتیب بهپرستاران  ازنظر یشغل

در  ها مارستانیب نیدر ا یشغل یفرسودگ دهد ینشان م

تیزدست و همکاران،  های . پژوهشهست یسطح متوسط

جابری و همکاران، جعفری و همکاران،  -امینی، شینی

 ،اند بوده حاضر پژوهش با سوهمشاکری نیا و محمدپور 

 و همکاران رواریو همکاران،  منیومآقاجانی،  اما

 ،کیوانی و خاقانی زادهرا باال و  یشغل یفرسودگ

 نییرا پا یشغل یفرسودگسلطانیان و امین بیادختی 

 .(21-1،10،18،27) اند گزارش کرده

 نوع مطالعه، زمان ،استفاده مورد ابزار در تفاوت

 ،ستارانپر ،رانیمثل دب مطالعه موردجوامع  ای شغل

 بررسی مورد های بخش انواع ،ها نمونهتعداد  نیهمچن

 زانیم نیانگیتفاوت باشد. م هیتوج لیاز دال تواند یم

 ی دهنده نشانبود که  88/45پرستاران  یعملکرد شغل

 نیمتوسط رو به باال در پرستاران ا یعملکرد شغل

از  یلیگفت خ توان یم درواقع. باشد می ها مارستانیب

 های د. اکثر پژوهشدارن یخوب یپرستاران عملکرد شغل

و همکاران ضمن  یمردان ،دیهم همچون حم یداخل

 ایعملکرد پرستاران را متوسط و  زانیمطلب م نیا تأیید

 .(14،28) اند کردهمتوسط به باال اعالم  یحت

در بهبود  یپرستار ی حرفه تیبا توجه به اهم

 یک  این ماران،یب تیو رضا دماتخ تیفیک ،یماریب

بهداشت و درمان  ستمیاز نقاط قوت سو  توجه قابلنکته 

 های ریزی برنامهدر  دیآن با یکه حفظ و ارتقا باشد می

معکوس و  ی رابطه ،جینتا مطابق مدنظر باشد. رانیمد

 یو عملکرد شغل یشغل یفرسودگ نیب یداری معن

 شیفزاکه با ا یمعن نیپرستاران وجود دارد. به ا

ش پرستاران کاه یعملکرد شغل ،یشغل یفرسودگ

حاصل از مطالعه،  های افتهیپژوهش با  جی. نتایابد می

مطالعات  نی(. بر اساس ا29-37) باشد میهمسو  محققین

کارمندان وزارت  ،چون پرستاران یکه در جوامع

معکوس و  ی رابطه ،است گرفته  انجام رانیبهداشت و دب

، شده  ارائهخدمات  تیفیعملکرد، ک نیب داری معنی

وجود  یشغل یبا فرسودگ یانسازمسالمت روان، تعهد 

کل روند درمان،  یرو تواند میدارد. عملکرد پرستاران 

داشته باشد. اگر  میاثر مستق مارانیب تیو رضا یبهبود

 یدرمان ستمیس ابدیکاهش  لیعملکرد پرستاران به هر دل

لذا توجه به آن،  ؛دیخود نخواهد رس یبه هدف اصل

عملکرد  رب ثرومکننده و  بینی پیشعوامل  ییشناسا

 ی. فرسودگاست  برخوردار ییباال تیپرستاران از اهم

پرستاران  یکار یزندگ تیفیک یدر موارد یحت یشغل

هم بر عملکرد اثر  قیاز آن طر تواند میرا کاهش داده و 

حاضر  ی مطالعه های محدودیت از معکوس داشته باشد.

 لیپرستاران در زمان تکم یروح طیبه شرا توان می

و  یفرسودگ ی نمرهبر  تواند میکرد که  ارهامه اشپرسشن

عملکرد اثرگزار بوده باشد که از کنترل پژوهشگر خارج 

به مطلوب بودن در پرستاران  لیتما نیهمچن ؛است

 .دینما جادیا یریدر مورد عملکرد آنان سوگ تواند می

 

 :یریگ جهینت
از پژوهش حاضر،  آمده دست به های یافته

و  یشغل یفرسودگ نیب داری عنیممعکوس و  یهمبستگ

شهر  یرجائ دیشه مارستانیدر پرستاران ب یعملکرد شغل

عملکرد  یشغل یفرسودگ شیکه با افزا را نشان داد رازیش

صورت  یداتیتمه گردد، یم شنهادی. پیابد میکاهش  یشغل

 یشغل یبر فرسودگ ثرومعوامل  رفعو  ییکه با شناسا ردیگ

 رتقا داد.بتوان عملکرد پرستاران را ا
 

 :نیپژوهش در بال یها افتهی کاربرد
در  تواند می نیپژوهش در بال نیحاصل از ا جینتا

هر  ییشناسا ضمن تا ردیقرار گ یپرستار رانیمد اریاخت

عملکرد  یمخرب بر رو تأثیرگذارعوامل  شتریچه ب
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 نیا لیدر جهت تعد اندیشی چارهکارکنان،  یشغل

 .ردیعوامل صورت گ

 

 :یو قدردان تشکر
 یقاتیطرح تحق کیمطالعه بخشی از  این

تهران به  بخشی توانو  یستیمصوب در دانشگاه علوم بهز

 مارستانیکه در ب باشد می 2647/1/=/801/94شماره 

لذا از معاونت و  ؛انجام گردید رازیش یرجائ دیشه

 ی صمیمانه یدانشگاه و همکار قاتیتحق ی کمیته

و پرسنل  یمحترم پرستار ریو مد مارستانیب تیریمد

 قیتحق نیا ها آن یکه بدون همکار یمحترم پرستار

 .آید میبه عمل  یسپاسگزار تیممکن نبود، نها
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Background and aims: Nursing is one the critical job in society and nurses pass an important part of 

their life in close relation with people and patients and optimal job operation guarantees health and 

improving many patients and people of society. So, identifying the effective factors on performance 

of nurses and trying to promote and improve them is so important. This study has been aimed to 

determine the interrelationship of job burnout and job performance of clinical nurses. 

Methods: The current study is interrelation study type which is performed by sectional method 

and the research society is all the nurses of Shiraz Shahid Rajaei hospital. 150 persons of the 

nurses were entered to the study by method of head counting and according to the criterions of 

entry. In order to collect data, three questioners of Demographic characteristics, Maslach 

Burnout Inventory and Paterson Job Performance were used. Validity and reliability (0.90) and 

(0.84) of the two tools were confirmed in the similar studies in the country. The data were 

analyzed by SPSS statistical software and by using statistical independent T-test and Pearson’s 

correlation coefficient. 

Results: The findings show the frequency and intensity of job burnout respectively, with average 

of 21.37±1.55, 22.3±0.29 and job performance of nurses with average of 45.86±7.15. The results 

of Pearson’s correlation coefficient show that there is a negative and significant relation between 

job burnout and job performance of nurses (r=-0.52, P≤0.001). 

Conclusion: The results of this study show that there is a negatively significant and direct 

relationship between job burnout and job performance of nurses and as high rate of job burnout 

can lead to a reduction in job performance. So, it is recommended to improve their job 

performance and increase the patients’ satisfaction and finally enhance nursing care by adjusting 

the causes of job burnout. 

 

Keywords: Job burnout, Job performance, Nurses, Absence in job. 
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