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تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس مولفه های خودکارآمدی شغلی در بین پرستاران شهر تبریز

دکتر مجيد ترابی1،  مريم ولی پور2 ، دکتر علی خادمی3،  احد جبارزاده4 ، دانش مرادی5، امير ولی پور6

1. متخصص اعصاب و وران
2. کارشناس ارشد روانشناسی بالينی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اروميه، گروه روانشناسی، اروميه: ايران.

3. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اروميه، گروه روانشناسی، اروميه: ايران
4. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

5. کارشناس ارشد روانسنجی
6. دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت استراتژيک

های  بيمارستان  پرستاران  بين  در  های خودکارآمدی شغلی  مولفه  اساس  بر  فرسودگی شغلی  بينی  پيش  مطالعه حاضر  هدف 
تبريز بود. بدين منظور، 300 پرستار از بيمارستان های دولتی شهر تبريز به شيوه نمونه گيری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. 
 )MBI( و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچ )OCSSN( ابزارهای مطالعه شامل مقياس خودکارآمدی مقابلهای شغلی پرستاران
بود. طرح مطالعه حاضر همبستگی می باشد. نتايج به دست آمده نشان داد که همه مولفه های خودکارآمدی با سه بعد تحقق 
شخصی، مسخ شخصيت و خستگی عاطفی رابطه معنادار دارند. پيش بينی خستگی عاطفی نشان داد که مولفه های خودکارآمدی 
)خودکارآمدی ارتباطی و مسئوليت شغلی( 21درصد خستگی عاطفی را به صورت معناداری تبيين ميکنند. همچنين يافته ها 
نشان داد که مولفه خودکارآمدی مسئوليت شغلی به صورت معناداری 15 درصد مسخ شخصيت را پيش بينی می کنند. آخرين 
يافته نيز نشان داد که مولفه خودکارآمدی مسئوليت شغلی 23 درصد تغييرات تحقق شخصی را به صورت معنادار تبيين می 
کنند. اين يافتهها، حاکی از اين هستند که مولفه های خودکارآمدی شغلی نقش معناداری در کاهش فرسودگی پرستاران دارند 
و بهتر است به پرستاران فاقد اين توانايی ها، آموزش های الزم در اين زمينه ارايه شود تا بتوان ميزان بازده و کارآيی اين قشر از 

جامعه را افزايش داد.
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