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 چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان گلستان شهر اهواز 

به  نفر 562که بر اساس جدول مورگان تعداد  کارکنان بیمارستان گلستان شهر اهواز بودنفر از  088جامعه آماری شامل . بود

ابزار های مورد . طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند

و ( 5882)آوری کونور و دیویدسون ، پرسشنامه تاب(5662)روزنبرگ نفس عزت پرسشنامه: استفاده در این پژوهش شامل

برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند . می باشند( 5605)مزالچ شغلی فرسودگیپرسشنامه 

در بین کارکنان بیمارستان، رابطه معکوس و معنی فرسودگی شغلی  و عزت نفس داد که بین نشان نتایج. متغیری استفاده شد

 بیمارستان، رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و بین کارکنانبین تاب آوری و فرسودگی شغلی در بین . داری وجود دارد

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان داد  .عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی رابطه چندگانه وجود دارد

 .باشند می بیمارستان کارکناننده فرسودگی شغلی در کن بینی پیش ترتیب به عزت نفس تاب آوری و که متغیرهای

 عزت نفس، تاب آوری، فرسودگی شغلی :واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

 های هزینه تأمین بر عالوه شغل زیرا است، آشکار انسانی زندگی گوناگون ابعاد در شغل ساز سرنوشت نقش و اهمیت امروزه 

 .باشد می نیز او غیرمادی نیازهای از بسیاری ارضای ساز زمینه و دارد فرد روانی و جسمی سالمت با مستقیمی ارتباط زندگی،

است  افراد زندگی در معنا سرچشمه و اجتماعی پایگاه مهم عنصر یك بلکه نیست آبرومندانه زندگی روش یك فقط کار

 و کارآمدی ارزشمندی، احساس و شاغل و شغل ویژگیهای تناسب به منوط شغل سازنده نقش است بدیهی(. 5236نیری،)

 است محوله امور انجام در اش توانایی و کارآیی میزان از فرد احساس از عبارت شغلی موفقیت واقع در. است شاغل توانمندی

 شیوع درصدی 58 تا 4 کاهش به و کند می کمك جسمی و روانی سالمت به خود حرفه اگرچه(. 5235آبادی، شفیع)

 مختلف منابع (.2،5662کلوسن) می شود منجر بیکاران به نسبت شاغلین در جسمی های بیماری و5، اضطراب5افسردگی

با  خانواده رویارویی سازمانی، جو و ساختار ای، حرفه روابط فرد، سازمانی نقش فرد، شغل قبیل از سازمانی و ای حرفه تنیدگی

 محیط. شود می ها محسوب واکنش این از یکی شغلی فرسودگی که منجرشوند مختلفی روانی های واکنش به است ممکن کار،

 عوامل از یکی دارند مهمی نقش بشر سالمتی وضعیت در کدام هر که است روانی و فیزیکی، اجتماعی عوامل شامل بشر

 از ای عمده قسمت. دهد قرار تأثیر تحت را او زندگی های حیطه دیگر تواند می که است وی کار محیط انسان، در زا تنیدگی

 کار، شناسان روان توجه اخیر سالهای در که مفاهیمی از یکی .شود می کار به اشتغال صرف شخص هر ی روزانه زندگی

 4شغلی فرسودگی آثار و علل ها، نشانه داشته، معطوف خود به را سازمانی و صنعتی شناسان روان و وری بهره روانشناسان

 (.5233استورا،)است

 خواسته و مطالبات بین تعادل عدم که دهد می رخ وقتی روانی فشارهای .دارد ارتباط 2روانی های فشار با شغلی فرسودگی 

 و یابد افزایش محیطی های و خواسته مطالبات هرچه. باشد داشته وجود آنها به دادن پاسخ برای فرد توانائی با محیطی های

 شغلی فرسودگی و فرد در منفی ی تجربه باعث که شود ایجاد می روانی فشار یابد کاهش آنها به دادن پاسخ برای فرد توانائی

 فرسودگی (.5205 احمدی، از ؛ نقل5602 6فاربر) آید می پدید روانی مداوم فشار اثر در شغلی فرسودگی  واقع در .گردد می

 بیرونی و درونی عوامل علت به کارش محیط در شخص که ترتیب بدین. است مکرر و دایم شغلی فشار از پیامدی شغلی

 شغلی فرسودگی. گردد می تبدیل فرسودگی احساس به سرانجام و بوده باره چندین  و پیوسته فشار، این و کند می فشار احساس

 رفتار انجام به نسبت را انگیزی کسالت احساس شغلی فرسودگی دچار شخص و شود می تعریف نشاط و انرژی فقدان عنوان به

 جهت چند به که داشت خواهد را احساس این دارد، زمانی هم و ستیزنده  هم های مسئولیت که شخصی. دهد می نشان شغلی

 شغلی، فرسودگی (.3،5665برگ گرین)انجامید  خواهد شغلی فرسودگی سرانجام، و کار از خستگی به امر این شود، می کشیده

 های حرفه شاغلین بین در و شود می افراد سایر از حمایت صرف آن، در زمان عمده قسمت که است مشاغلی در شایع سندرمی

 بیماران به کردن  توجه در توانایی کاهش از مشخصی گزارشات با شغلی فرسودگی. است گرفته قرار مطالعه مورد بسیار پزشکی،

 یا شخصی، کفایت احساس کاهش و 0شخصیت مسخ هیجانی، خستگی سندرم شغلی، فرسودگی مازالچ مدل. است بوده همراه

 و مستعدترند شغلی فرسودگی پیشرفت به نسبت پرستاران. کند می توصیف مطالعه مورد افراد در را ها ویژگی این از ترکیبی

 به پاسخ در شغلی فرسودگی (. 5205 بوساری، پیامی) است آنان هیجانی تقاضای و شغل ماهیت عمده، طور به آن، علت

 اختالل اجتماعی، محیط و خانواده همکاران، بیماران، با پرستاران رابطه در نتیجه در کرده، پیشرفت مزمن هیجانی فشارهای
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 نهایت در و دارد پرستاری شغل رهاکردن و پرستاران کار از غیبت با نزدیکی ارتباط شغلی فرسودگی همچنین،. کند می ایجاد

 به مشغول مختلف های   زمینه در که پرسنلی در شغلی فرسودگی شدّت. شود می منتهی بیماران از مراقبت و توجه کاهش به

 تأثیر ،(جراحی و زنان کودکان، بخش عمل، اتاق) بیمارستان مختلف بخشهای بین شده انجام مقایسه. است متفاوت کارند،

 .(5202، عبدی و شهبازی)کند  می تأیید شغلی، فرسودگی بر را محیط

انسانها میل و اشتیاق به داشتن عزت نفس را  .است 5نفسیکی از عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی در پرسنل بیمارستان، عزت  

این (. 5638، 5براندن)عزت نفس اعتماد به ظرفیت فرد برای کسب ارزش هاست . به عنوان یك نیاز اساسی تجربه می کنند

سطوح بنیادی سازه ی شخصیتی یك مفهوم ذهنی و پایدار از تایید خود واقعی است و دیدگاهها و ارزشهای فرد را در اغلب 

، عزت نفس را به عنوان احساس مثبت و (5662) 4اوسبورن(. 5662، 2بدنار و پترسون)تجربه گری روان شناختی بیان می کند 

عزت نفس عموما . و منفی نسبتا دایمی درباره خود که ممکن است کم و بیش در برخورد با افراد شکل بگیرد، تعریف می کند

در . جنبه های شناختی، رفتاری و نیز عاطفی است: که شاملدپنداره و معرف گستره خود است  یك مولفه ارزیابی کننده از خو

اعتماد به خود تلویحا : مفاهیم ظریف مانند. حالی که این سازه اغلب برای اشاره  به مفهوم کلی ارزش شخصی استفاده می شود

همچنین، به طور وسیع فرض می . قرار می گیرد به عنوان یك مفهوم عزت نفس در بیشتر حیطه های خاص مورد استفاده

با این وجود، این . یعنی عزت نفس در طول زمان در افراد ثابت است. شود که عزت نفس به عنوان یك صفت عمل می کند

عملکرد ) ، رفتاری 2(خجالتی بودن )اصطالح یك سازه ی رایج در حیطه های مختلف روان شناسی از جمله شخصیت 

به ویژه تعدادی از . در ارتباط است 0(اضطراب و افسردگی)و مفاهیم بالینی  3(سوگیری اسنادی) ختی ، شنا6(تکلیف

اغلب انسانها اهمیت (. 6،5665بالسکویچ و توماکا)پژوهشگران بر کارکردهای انطباقی و خود حمایتی عزت نفس تاکید دارند

یر ممکن است که نسبت به توصیف های دیگران درباره خود عزت نفس را احساس می کنند و برای آنها بسیار دشوار و حتی غ

 _عاطفی سازگاری در اساسی و اصلی عامل نفس عزت که رسد می نظر به .مانند عدم صالحیت، جاذبه و غیره بی اعتنا باشند

 عدم کاری، فشار :مانند اجتماعی _روانی ی خطرزا  عوامل تأثیر تحت سادگی به ضعیف نفس عزت دارای افراد .است اجتماعی

 ویژه ی ها بخش در کار و سرطانی و مزمن با بیماران کار پراسترس، های بخش در کار کردن، کار اجتماعی، تنهایی حمایت

 عالیم جسمی بروز مستعد همچنین هستند بیشتری دارای مشکالت باال نفس عزت دارای افراد به نسبت و گیرند قرار می

 نیازهای کردن برآورد به باشند قادر شغلی فرسودگی به مبتال که پرستارانی همچنین. هستند استرس به پاسخ در سالمتی

 (.58،5888یعقوبی نیا و همکاران)نیستند  خود بیماران

کنار آمدن موفقیت آمیز فرد با . می باشد55 ، تاب آوریدر پرسنل بیمارستان یکی دیگر از سازه های مرتبط با فرسودگی شغلی

تاب آوری به عنوان حیطه ای پر (. 5666، 55مك کوبین)زا و موقعیت های دشوار، تاب آوری نامیده می شود عوامل استرس 

طرفدار در سال های اخیر، به مطالعه و کشف توانمندی های فردی و بین فردی می پردازد که باعث پیشرفت و مقاومت در 

ومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده تاب آوری، صرف مقا(. 5885، 52ریچاردسون)شرایط دشوار می شود 

                                                           
1 self-steem 
3Branden  
4Bednar &Peterson 
5 Osborne 
6 shyness 
7 the performance of duty 
8 attribution bias 
9 anxiety and depression 
10 Blascovich & Tomaka 
10

Yaghoobi Nia et al  
11Werner  
12McCubbin  
13 Richardson  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

تاب آوری، قابلیت فرد در برقراری . نیست بلکه فرد تاب آور، مشارکت کننده ی فعال و سازنده ی محیط پیرامونی خویش است

جانی، عاطفی روانی و معنوی، درمقابل شرایط مخاطره آمیز و نوعی ترمیم خود است که با پیامدهای مثبت هی –تعادل زیستی 

تاب آوری، به انطباق موفقی گفته می شود که در آوردگاه مصایب و استرس های (. 5885، 5ماستن)و شناختی همراه است 

این تعریف از تاب آوری، بیانگر سازه ای است که مستلزم تعادل پیچیده بین عوامل . توان کاه و ناتوان ساز، آشکار می شود

انجام ( 5882، 2لتزرینگ، بلوک و فوندر)پژوهش هایی که توسط (. 5882، 5برودریك و ساویر)خطرساز و محافظت کننده است 

انجام شد نشان می دهد که افراد تاب آور دارای رفتارهای خودشکنانه نیستند، از نظر عاطفی آرام اند و توانایی مقابله با شرایط 

داد که افراد دارای تاب آوری باال، در مواجهه با  در پژوهشی نشان( 5880)4ناگوار و ناخوشایند را دارند و همچنین ارک

رویدادهای هیجانی با ماهیت خنثی و نامعلوم، بیشتر تمایل به نشان دادن هیجانات مثبت داشتند به اعتقاد آنها این امر ممکن 

ر، به خصوص موقعیت است به علت توانایی این افراد برای کنار آمدن موفقیت آمیز به هنگام روبرو شدن با موقعیت های دشوا

نشان داد که تاب آوری، با هیجانات مثبت، همبستگی مثبت و ( 5882)2هایی با ماهیت بین فردی باشد و در پژوهشی دیگر ریو

نشان داد که سطوح باالی ( 5884)6و با هیجانات منفی همانند خشم و غمگینی همبستگی منفی دارد و همچنین پژوهش کار

د تا از عواطف و هیجان های مثبت به منظور پشت سر نهادن تجربه های نامطلوب و بازگشت و تاب آوری به فرد کمك می کن

تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکالت و نامالیمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون  .وضعیت مطلوب استفاده کند

به نظر می . و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهنداینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی برای ارتقا 

 برابر در واکنش شکل به معموالً که ،رسد یکی از تجارب تنش زا ممکن است اشتغال فرد یا افراد در حرفه ای خاص باشد

 .شود می دیده مختلف های کارکنان سازمان میان در سازمانی و شغلی های تنیدگی

بررسی رابطه رضایت شغلی، عزت نفس و سالمت روانی مربیان مرکز پیش دبستانی ، با موضوع (5268)نتایج پژوهشی لواسانی 

اجرای . نفر از مربیان زن مهدکودک شاغل در دانشگاه تهران می باشد 22نمونه مورد مطالعه مشتمل بر تهران انجام گرفته و 

نتایج مقیاس . استثنای یك نفر از مربیان سایر مربیان از عزت نفس متعادلی برخوردارندپرسشنامه عزت نفس نشان داد که به 

اجرای پرسشنامه های . عالئم روانی بیانگر آن بود که مربیان در مجموع از ناراحتی های روانی حاد یا شدید رنج نمی برند

نتایج پرسشنامه فرسودگی شغلی نشان داد که . ندرضایت شغلی حاکی از این بود که مربیان از شغل خود چندان رضایتی ندار

مربیان در ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی یعنی خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی دارای نمرات باالیی 

و ( مجرد و متأهل)همچنین رابطه وضعیت تأهل . هستند به عبارت دیگر اکثر آنها در شغل خود دچار فرسودگی شغلی شده اند

مربیان بر میزان رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، عزت نفس و ابعاد نه گانه عالئم روانی آنان بررسی (باال و متوسط)ابقه کارس

شد، نتایج تفاوت معناداری را بین دو گروه مربیان مجرد و متأهل و مربیان با سابقه کار باال و متوسط در همه مقیاس ها به 

 بررسی، با عنوان (5206)پژوهش نوری همچنین نتایج(. 5208نقل از رضائیان،)ان نداد استثنای جنبه عدم موفقیت فردی نش

 5668 که داد نشان مشهد پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان در شاغل پرستاران در شغلی فرسودگی با نفس عزت ارتباط

 سطح افراد درصد 4622فرسودگی، گانه سه ابعاد فراوانی با رابطه در .اند داشته متوسط نفس عزت پژوهش واحدهای درصد

 افراد درصد 5664 گانه، سه ابعاد شدت مورد در همچنین کردند گزارش را فردی موفقیت فقدان فراوانی باالی تا متوسط

 درصد 32.2 و شخصیت مسخ شدت باالی تا متوسط سطوح درصد 26.2 عاطفی، تحلیل شدت باالی تا متوسط سطوح

 نفس عزت بین که داد نشان نیز همبستگی آزمون نتایج. اند داشته را فردی موفقیت فقدان شدت باالی تا متوسط سطوح

 و شخصیت مسخ فراوانی و نفس عزت بین همچنین. دارد وجود داری معنی معکوس خطی ارتباط عاطفی تحلیل فراوانی و
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 و فردی موفقیت فقدان فراوانی و نفس عزت بین طرفی از .دارد وجود داری معنی معکوس ارتباط شخصیت مسخ شدت

 و نیا شاکر در پژوهشی (.5232نقل از بیابانگرد،)دارد  وجود داری معنی مستقیم خطی ارتباط فردی موفقیت فقدان شدت

 فرسودگی شغلی دچار کمتر کنند، می استفاده آوری تاب تقویت کننده فنون از پرستارانیکه ، نشان دادند،(5268)همکارش

 وجود معنی دار منفی رابطه آنها تاب آوری میزان پرستاران با شغلی فرسودگی بین دریافتند، خود پژوهش آنها در.شوند می

 و مستقیم ارتباط زندگی از رضایتمندی و آوری تاب بین ،( 5206) گرد صحرا و همچنین در پژوهشی سامانی،جوکار .دارد

 مراحل در نفس سطوح عزت که است داده نشان ،(5855)5همکاران  مطالعه ادوارد و زمینه این در .نمودند گزارش دار معنی

، نیز افراد دارای سطوح مختلف (5855) 5همچنین در پژوهش مافیت .است متفاوت دانشجویان پرستاری، تحصیلی مختلف

 نظر از که اند داده نشان ،(5858)2همکاران و نیا در این زمینه یعقوبی. عزت نفس، فرسودگی شغلی متفاوتی را گزارش کردند

 موفقت با عدم نفس عزت میان و معکوس ارتباط شخصیت و مسخ هیجانی خستگی شدت و فراوانی با نفس عزت آماری میان

واحدهای پژوهش عزت نفس ضعیف را گزارش % 58، نیز (5888)در پژوهش کارسون   .دارد وجود مستقیمی ارتباط فردی

کردند، افراد دارای عزت نفس ضعیف بیشتر اضطراب ،افسردگی و رفتارهای اضطرابی را نشان می دهند و در زمانی که تحت 

یافته های پژوهشی ادوارد و  (.5208نقل از رضائیان،) استرس قرار می گیرند کارایی کمتری دارند بیشتر تحریك پذیر هستند

مبنی بر رابطه ی رفتارهای تاب آورانه و فرسودگی شغلی در پرستاران است، هدف پژوهشگران به کارگیری و ( 5858)همکاران 

 آن. آگاهی از رفتارهای تاب آورانه در پرستاران به عنوان وسیله ای برای غلبه و کنترل فرسودگی و استرس شغلی پرستاران بود

ها دریافتند که فرآیند تاب آوری از طریق نظارت و تمرین عملی این ظرفیت در رشد حرفه ای پرستاران برای جلوگیری از 

فرسودگی شغلی موثر است و پرستارانی که نمرات باال در تاب آوری کسب کرده بودند کمتر در معرض فرسودگی شغلی قرار 

که نشان داد پرستارانی که در رویارویی با مشکالت حرفه ای جهت ( 5858)4ارد یافته های پژوهشی وارلو و ادو. گرفته بودند

 و همچنین ادوارد .حفظ سالمت خود از رفتارها و ظرفیت های تاب آورانه بهره می گیرند کمتر دچار فرسودگی شغلی می شوند

 دچار کمتر میکنند استفاده تاب آوری کنندهتقویت  فنون از که دریافتند پرستارانی خود پژوهش در نیز ،(5858)2هرزلینسکی

 پژوهش در .شد تکرار ، نیز(5886)همکاران و جکسون پژوهش در یافته ها نیز همچنین این. میشوند شغلی فرسودگی دچار

 فشارهای از بسیاری برابر در تا شد خواهند قادر تاب آوری، عنصر از استفاده با که پرستاران شد مشخص محققین این

تاب  از که داد پرستارانی نشان حاضر تحقیق با ، همسو(5886)6همکاران و منزس تحقیقهمچنین  .مقاومت کنند روانشناختی

  .میشوند شغلی فرسودگی دچار کمتر برخوردارند باالتری تاب آوری
 گیری پژوهش، نمونه و روش نمونهجامعه روش پژوهش،  .2

 روش از تحقیق این در باشند، می اهواز شهر گلستان بیمارستان کارکنان تمامی بین نفراز 088 تعداد تحقیق جامعه حجم     

 .است شده تعیین نفر 562 مورگان جدول اساس بر تحقیق این آماری نمونه .است شده استفاده ساده تصادفی گیری نمونه

 ابزار پژوهش .3

 روزنبرگ نفس عزت مقیاس. 3-1

مقیاس عزت نفس روزنبرگ که  .گیرد می اندازه را شخصی ارزش و کلی نفس عزت ،(5662) روزنبرگ نفس عزت مقیاس     

نمره آن بر یك پیوستار تك بعدی از کمترین تا بیشترین  میزان عزت نفس قرار دارد به صورت از سوی پژوهشگران استفاده 

ساختار عاملی تجربی یا واقعی ایت مقیاس در سی یال گذشته در (. 5882، 3گرینبرگر، چن، دیمترویا و فاروجیا) شده است 

                                                           
1 Edwards et al  
2 Maffit 
3 Yaghoubi Nia et al 
4 Warelow & Edwards 
5 Hercelinsky 
6 Menezes et al 
7 Greenberger,Chen, Dmitrieva & Farruggia 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ماده این  58تعدادی از پژوهشگران با انجام تحلیل عوامل بر . معرض مطالعه و نقد و بررسی های فراوانی قرار گرفته است

در (. 5885، 5بچمن و اومالی) مقیاس پیشنهاد یك ساختار دو بعدی، متشکل از تصور مثبت و منفی از خود را مطرح کرده اند

بر روی (( من احساس می کنم تعدادی ویژگی خوب در من وجود دارد)) این پژوهش ها، پنج ماده مثبت این مقیاس از جمله 

عاملی که عزت نفس مثبت، خودارزشمندی یا ارزنده سازس را اندازه می گیرد، بار می گذارند؛ در صورتی که پنج ماده منفی 

که عزت نفس منفی یا  بر روی یك عامل مجزای دیگر((گاهی اوقات احساس می کنم اصال آدم خوبی نیستم )) مقیاس مانند

به طور کلی، اعتبار سازه و پایایی این مقیاس در پژوهش های . بار تولید می کنند ،ناارزنده سازی شخصی را اندازه می گیرد

درپژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  (.5882روجیا، گرینبرگر، چن، دیمترویا و فا) مختلف تایید شده است 

 .به دست آمد که رضایت بخش می باشند 04/8عزت نفس، برابر با 

 CD-RIS))مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون .  3-2

، (5882) دیویدسونو  ، برای سنجش میزان تاب آوری از مقیاس کانرCD-RIS))مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون     

می تواند افراد تاب آور را از افراد غیر تاب آور رند که این ابزار به خوبی سازندگان این پرسشنامه بر این باو. استفاده شده است

استحکام شخصی، اعتماد به / شایستگی: گویه ای دارای پنج مولفه    52مقیاس  .در گروههای بالینی و غیر بالینی جدا کند

روابط ایمن، کنترل و معنویت می باشد که براساس طیف پنج درجه ای / تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت تغییرات / غرایز 

ری فرد در این مقیاس صفر و حداقل نمره تاب آو. نمره گذاری می شود( صفر کامال نادرست و پنج کامال درست)لیکرت 

روایی و پایایی این مقیاس در تحقیقات داخلی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است . می باشد 588حداکثر نمره 

در این پژوهش نیز مقدار پایایی پرسشنامه تاب آوری از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده، که مقدار آن برابر  (.5203بشارت،)

 .دهنده تأیید پایایی پرسشنامه می باشد شده و نشان 00/8
 شغلی فرسودگی مقیاس.  3-3

 عبارت 55از  ماسالچ شغلی فرسودگی پرسشنامه .توسط مسلش ساخته شد(5605)مقیاس فرسودگی شغلی در سال      

 کفایت و عدم 2، مسخ شخصیت5هیجانی خستگی: شامل شغلی فرسودگی سه جنبه هر شدت و فراوانی که است شده تشکیل

سوال مربوط به احساس کفایت  0سوال مربوط به مسخ شخصیت و  2سوال مربوط به خستگی هیجانی  6سنجد،  می را 4فردی

نمرات هر یك از سه جنبه بر . می باشد( هر روز) 6تا ( هرگز)رتبه بندی فراوانی این احساسات از صفر .کفایت شخصی می باشد

و  کم فراوانی برای 53 از کمتر نمره عاطفی بعدخستگی در. گیرد می قرار باال و متوسط پایین، های پایه نمره مرجع در دسته

 از بیشتر متوسط، خستگی عاطفی شدت برای 26-56و فراوانی برای 50-56کم، عاطفی خستگی شدت برای 52 از کمتر نمره

 از کمتر نمره شخصیت مسخ بعد در. شود گرفته می نظر در شدید عاطفی خستگی شدت برای 48از  بیشتر و فراوانی برای 28

 مسخ برای شدت 3-54برای فراوانی و  55-6کم، درجه عنوان شخصیت به مسخ شدت برای 6 از کمتر و برای فراوانی 2

 شدید درجه عنوان به مسخ شخصیت شدت برای 52 از بیشتر و فراوانی برای 55 بیشتر از و متوسط درجه عنوان به شخصیت

 دسته در شدت برای 44 از بیشتر و فراوانی برای 48باالی نمره شخصی کفایت احساس بعد در. شده است گرفته نظر در

 درجه در برای فراوانی 22 از کمتر و متوسط درجه در شخصی احساس کفایت شدت برای 24-23و  فراوانی برای 24-26کم،

 کفایت احساس کم نمره و شخصیت و مسخ هیجانی خستگی باالی نمره پرسشنامه در این. شود می گرفته نظر در شدید

 جمع نیز قابل ها مقیاس خرده این از کدام هر از آمده دست کلی به نمره. باشد می شغلی فرسودگی کننده شخصی منعکس

 ها مقیاس خرده از هر یك برای را درونی پایایی جکسون و ماسالچ (.2،5882سلیمانی،شریفی و تهران دوست) باشد  نمی
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 گزارش 08/8تا  68/8آن  بازآزمایی ضریب و 35/8 – 68/8کرونباخ  آلفای ضریب با پرسشنامه پایایی درونی که کردند محاسبه

 پرسشنامه فارسی نسخه روان سنجی های ویژگی و عاملی اعتبار بررسی هدف با همکاران که و اکبری مطالعه در. است شده

،  36/8ترتیب به فردی کفایت و شخصیت مسخ خستگی هیجانی، مقیاس خرده سه پایایی شد، انجام شغلی ماسالچ فرسودگی

 به34/235و 65/452و 65/646عاملی  سه و عاملی دو عاملی، تك های همچنین نرخ اعتبارات مدل. محاسبه شد 38/8، 68/8

) استزبان  فارسی ایرانی های جمعیت در شغلی تحقیقات فرسودگی در پرسشنامه این کاربرد قابلیت بیانگر آمدکه دست

در این پژوهش نیز مقدار پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده، که  .(5،5855اکبری و کیانی

 .شده و نشان دهنده تأیید پایایی پرسشنامه می باشد 36/8مقدار آن برابر 

 هایافته .4

 توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش: 1جدول 

 های پژوهش مؤلفه
 شاخص

 حداکثر مقدار حداقل مقدار انحراف معیار میانگین 

 94/56 فرسودگی شغلی
65/11 73 49 

 97 13 94/6 73/77 عزت نفس

 177 95 37/17 93/31 تاب آوری

 25/55و  46/62مشاهده می کنیم که میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی به ترتیب برابر  5با توجه به نتایج جدول     

همچنین میانگین و انحراف معیار . شده است 64و حداکثر نمره آن  23همچنین حداقل نمره فرسودگی شغلی برابر . شده است

مشاهده می شده است و در نهایت  06/2و  83/28شهر اهواز به ترتیب برابر  عزت نفس در بین پرسنل بیمارستان گلستان

همچنین حداقل نمره تاب آوری برابر . شده است 32/58و  43/35کنیم که میانگین و انحراف معیار تاب آوری به ترتیب برابر 

 .شده است 588و حداکثر نمره آن  45

 .بیمارستان رابطه وجود دارد کارکنان بین عزت نفس و فرسودگی شغلی: فرضیه اول 
 ضریب همبستگی بین عزت نفس و فرسودگی شغلی   2جدول

 تعداد
 داریسطح معنی

(p) 

 ضریب همبستگی

(r) 

 های آماریشاخص                            

 متغیرها

556 777/7 794./ -

 

 فرسودگی شغلی ---عزت نفس 

بیمارستان گلستان شهر  کارکنان شود، بین عزت نفس و فرسودگی شغلی در بینمشاهده می 5طور که در جدول همان    

به عبارت دیگر، هر چه میزان میزان عزت نفس افزایش (. r ،82/8>p= 8-/.246)داری وجود دارد اهواز ، رابطه معکوس و معنی

 . یابد، فرسودگی شغلی در بین  کارکنان بیمارستان گلستان شهر اهواز کاهش خواهد شد

 .بین تاب آوری و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان رابطه وجود دارد: دوم فرضیه
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 ضریب همبستگی بین تاب آوری و فرسودگی شغلی  3جدول 

 تعداد

 داریسطح معنی

(p) 

 ضریب همبستگی

(r) 

 های آماریشاخص                            

 متغیرها

556 777/7 576./ -

 

 فرسودگی شغلی ---تاب آوری 

بیمارستان گلستان شهر  کارکنانشود، بین تاب آوری و فرسودگی شغلی در بین مشاهده می 2طور که در جدول همان    

، ر چه میزان تاب آوری افزایش یابدبه عبارت دیگر، ه(. r ،82/8>p=  8-/.682)داری وجود دارد اهواز، رابطه معکوس و معنی

 . بیمارستان گلستان شهر اهواز کاهش خواهد شد کارکنانی در بین  فرسودگی شغل

 .بین عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان رابطه چند گانه وجود دارد: فرضیه سوم
در کارکنان بیمارستان گلستان اهـواز با روش  ورود  عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلیضرایب همبستگی چندگانه : 4جدول 

(Enter)  

 Enter :الف 

 Fنسبت  شاخص های آماری

 (خطی بودن رگرسیون ) 

 ضریب تعیین
RS(R2) 

 همبستگی چندگانه
MR 

 (برای خطی بودن رگرسیون )  pاحتمال

777/7  =P 
**

95/55  =F 97/7  =R2 569/7  =R 

 متغیر مالک
 متغیرهای

 بین پیش
Beta t Sig( p) 

 فرسودگی شغلی
 777/7 59/6- 791/7 عزت نفس

 777/7 79/9- 996/7 تاب آوری

عزت ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی  ،( Enter)طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود      

R= 97/7و  MR= 569/7در کارکنان بیمارستان گلستان اهـوازبرابر با   نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی 
می باشد که  2

R))با توجه به مقدار ضریب تعیین . گردد بنابراین فرضیه چهارم تأیید می. معنادار می باشد 82/8در سطـــح 
2
)RS )، 

عزت نفس )درصد واریانس فرسودگی در کارکنان بیمارستان گلستان اهـوازتوسط متغیرهای پیش بین  42مشخــص شده که 

 . قابل تبین می باشد( و تاب آوری

 تحلیل رگرسیون برای رابطه بین چندگانه عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی به روش گام به گام: 5جدول 

 همبستگی شاخص های آماری

 چندگانه
MR 

 ضریب تعیین
RS 

 نسبت
F 

 احتمال
P 

 ()ضریب رگرسیون 

متغیر 

 مالک

 Beta t Sig( p) بین متغیرهای پیش

فرسودگی 

 شغلی

 آوری تاب گام دوم

99./ 147/7 99/69 777/7 99/7 -39/3 -777/7 

 تاب آوریگام فرسودگی 
65./ 537/7 75/91 777/7 79/7 -91/5 -777/7 
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 عزت نفس سوم شغلی
71/7 -93/6 -777/7 

فرسودگی 

 شغلی

گام 

 چهارم

 تاب آوری

51/7 73/7 97/75 777/7 

53/7 -39/9 -771/7 

 عزت نفس
51/7 -56/7 -711/7 

 

، بین متغیرهای پیش بین عزت (گام به گام)شود، طبق نتایج حاصل از رگرسیون با روش مشاهده می 2طور که در جدولهمان 

به طوری ضرایب رگرسیون برای متغیرهای پیش . نفس، تاب آوری با متغیر مالک فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد

شده /. 65ی چندگانه برای آزمون برابر معنادار می باشند، همچنین ضریب همبستگ/.( 82)بین عزت نفس، تاب آوری در سطح 

بنابراین . واریانس فرسودگی شغلی قابل تبیین می باشد% 23است به طوری که میتوان گفت با استفاده از متغیرهای پیش بین 

. میتوان نتیجه گرفت که فرضیه فوق تأیید شده و بین عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی رابطه چندگانه وجود دارد

بهترین پیش بینی  متغیرهای پیش بین عزت نفس و تاب آوری چنین نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان داد که هم

 .بیمارستان می باشند کارکنان کننده فرسودگی شغلی

 گیریبحث و نتیجه

. اهواز بود شهر گلستان بیمارستان کارکنان  در شغلی فرسودگی با آوری تاب و نفس عزت هدف از پژهش حاضر بررسی رابطه

بیمارستان گلستان شهر اهواز،  کارکنان شود، بین عزت نفس و فرسودگی شغلی در بینمشاهده می 5طور که در جدولهمان

لواسانی  ؛(5206)نوری که این یافته ها با نتایج  پژوهش های (.r ،82/8>p= 8-/.246)داری وجود دارد رابطه معکوس و معنی

همسو و هماهنگ می ( 5888)، کارسون (5858)همکاران و نیا یعقوبی ؛(5855)مافیت  ؛(5855)همکاران  ادواردو ؛(5268)

 .باشد

انسانها میل و اشتیاق به داشتن عزت نفس را به عنوان یك نیاز اساسی تجربه می توان بیان کرد که  در تبیین این یافته می

این سازه ی شخصیتی یك مفهوم ذهنی و (. 5638براندن، )است عزت نفس اعتماد به ظرفیت فرد برای کسب ارزش ه. کنند

پایدار از تایید خود واقعی است و دیدگاهها و ارزشهای فرد را در اغلب سطوح بنیادی تجربه گری روان شناختی بیان می 

: که شاملاست عزت نفس عموما یك مولفه ارزیابی کننده از خودپنداره و معرف گستره خود (. 5662بدنار و پترسون، )کند

در حالی که این سازه اغلب برای اشاره  به مفهوم کلی ارزش شخصی استفاده . جنبه های شناختی، رفتاری و نیز عاطفی است

با این وجود، این . یعنی عزت نفس در طول زمان در افراد ثابت است. عزت نفس به عنوان یك صفت عمل می کند. می شود

، (عملکرد تکلیف) ، رفتاری (خجالتی بودن )مختلف روان شناسی از جمله شخصیت  اصطالح یك سازه ی رایج در حیطه های

به ویژه تعدادی از پژوهشگران بر . در ارتباط است( اضطراب و افسردگی)و مفاهیم بالینی ( سوگیری اسنادی) شناختی 

 میزان از است عبارت نفس زتع(. 5665بالسکویچ و توماکا ،)کارکردهای انطباقی و خود حمایتی عزت نفس تاکید دارند 

 به. شود مرتبط می خود مختلف های فرد درباره ویژگی احساس چگونگی به نفس عزت .است خود قایل برای فرد که ارزشی

 در رشد مؤثر عوامل از یکی نفس عزت. باشد می ارزشمندی خویش به نسبت شخص مداوم ارزیابی نفس، دیگر عزت عبارت

 نفس عزت که رسد می نظر به. دارد فرد های فعالیت و شخصیتی بر خصوصیات چشمگیری اثرات و شود می محسوب فرد روانی

ی  خطرزا عوامل تأثیر تحت سادگی به ضعیف نفس دارای عزت افراد .است اجتماعی - عاطفی سازگاری در و اساسی اصلی عامل

 و مزمن با بیماران کار پراسترس، های بخش در کار کردن، کار اجتماعی، تنهایی حمایت عدم فشارکاری، مانند اجتماعی _روانی

 هستند بیشتری دارای مشکالت باال نفس عزت دارای افراد به نسبت و گیرند قرار می ویژه ی ها بخش در کار و سرطانی

 زا استرس های در موقعیت باال نفس عزت دارای افراد. هستند استرس به پاسخ در سالمتی عالیم جسمی بروز مستعد همچنین

پیروی و )دارد می مصون مخرب استرس اثرات از را آنان احساس این و داشته ارزشمندی باالتری -خود احساس

 (.5855همکاران،
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 مختلف خود های ویژگی  درباره فرد احساس به چگونگی نفس عزتبا توجه به این یافته ها می توان چنین استنباط کرد که  

 نیازهای نشود، ارضاء نفس عزت نیاز به اگر .باشد می شغلی فرسودگی کننده پیش بینی مهم عوامل از یکی و شود می مرتبط

 اضطراب، اشتهایی عصبی، بی افسردگی، :نظیر عالئمی و ماند میمحدود  کردن درک و پیشرفت به نیاز تر همچون گسترده

 .یابند می بروز اجتماعی -روانی گیری و کناره جنگجویانه رفتارهای خشونت،

شود، بین تاب آوری و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بیمارستان گلستان شهر اهواز، مشاهده می 2طور که در جدول همان

شکر نیا و همکارش که این یافته ها با نتایج  پژوهش های  (.r ،82/8>p=  8-/.682)داری وجود دارد رابطه معکوس و معنی

 جکسون (5858)هرزلینسکی و ادوارد (5858)وارلو و ادوارد  ؛(5858)مکاران ادوارد و ه ؛(5206) ؛ سامانی و همکاران(5268)

 .همسو و هماهنگ می باشد( 5886)همکاران و منزس  ؛(5886)همکاران و

 والر. تهدید کننده شرایط با سازگاری موفقیت آمیز توانایی از است عبارت تاب آوریتوان گفت که  در تبیین این فرضیه می

 در را تاب آوریکه ، (5882)دیویدسون  و کانر. میداند شرایط  ناگوار به واکنش در فرد مثبت سازگاری را آوریتاب ، (5885)

 تهدید کننده شرایط یا برابر آسیب ها در پایداری تنها تاب آوری، معتقدند قرار داده اند، مطالعه مورد اجتماعی حوزه های

 در روانی–زیستی تعادل برقراری در توانمندی فرد را تاب آوری آنها .است محیط در فرد و سازنده فعال شرکت بلکه نیست،

تاب آوری نه فقط افزایش قدرت تحمل وسازگاری فرد در برخورد با  (. 5882،دسونیوید و کانر)خطرناک میدانند  شرایط

ی می بخشد تا با مشکالت و تاب آوری به افراد توانای. مشکل است، بلکه مهم تر از آن حفظ سالمت روانی و ارتقا آن است

به نظر می رسد یکی از تجارب تنش زا ممکن است . نامالیمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند

. اشتغال فرد یا افراد در حرفه ای خاص باشد و مشاغلی که به دلیل ماهیت آنها فرد شاغل عموما در حال تنیدگی قرار می گیرد

 و مك کینون 2به نظر مك آلستر. شاغل می توان به حرف بهداشتی و درمانی به ویژه شغل پرستاری اشاره کرداز جمله این م

کار دارای سرعت است وماهیت آن در حال تغییر . ، کارکردن در حرفه پرستاری به دالیل مختلف چالش برانگیز است(5886)

مهم تر از همه این که شغل . فرد باید با آنها در تعامل باشداست، گروههای شغلی متفاوتی در محیط کار وجود دارند که 

 مك)پرستاری نیازمند توجه و ارائه مراقبت دائم و تعامل با مراجعان و وابستگان آن ها است که غالبا در بحران به سر می برند

کننده نیست بلکه فرد تاب تاب آوری، صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید (. 5886،نونیک مك و آلستر

 –تاب آوری، قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی . آور، مشارکت کننده ی فعال و سازنده ی محیط پیرامونی خویش است

روانی و معنوی، درمقابل شرایط مخاطره آمیز و نوعی ترمیم خود است که با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی همراه 

 (. 5885ماستن، )است 

سطوح باالی تاب آوری به فرد کمك می کند تا از عواطف و هیجان  با توجه به این یافته ها می توان چنین استنباط کرد که

تاب آوری به افراد توانایی  .های مثبت به منظور پشت سر نهادن تجربه های نامطلوب و بازگشت و وضعیت مطلوب استفاده کند

می بخشد تا با مشکالت و نامالیمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را 

به نظر می رسد یکی از تجارب تنش زا ممکن است اشتغال . فرصتی برای ارتقا و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند

کارکنان        میان در سازمانی و شغلی های تنیدگی برابر در واکنش شکل به معموالً که ،حرفه ای خاص باشدفرد یا افراد در 

 .شود می دیده مختلف های سازمان

، ضریب همبستگی (Enter)طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود  شود، مالحظه می 4طوری که در جدول همان

در کارکنان بیمارستان گلستان اهـواز برابر با   عزت نفس و تاب آوری با فرسودگی شغلی چند متغیری برای ترکیب خطی 

620/8 =MR  97/7و =R
با توجه . گردد بنابراین فرضیه چهارم تأیید می. معنادار      می باشد 82/8می باشد که در سطـــح  2

R))به مقدار ضریب تعیین 
2
)RS )،  درصد واریانس فرسودگی در کارکنان بیمارستان گلستان اهـواز  42مشخــص شده که

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان . قابل تبین می باشد( عزت نفس و تاب آوری)توسط متغیرهای پیش بین 

 .سودگی شغلی کارکنان بیمارستان می باشندبهترین پیش بینی کننده فر متغیرهای پیش بین عزت نفس، تاب آوریداد که 

 همکاران و سامانی ؛(5268) همکارش و نیا شکر ؛(5268) لواسانی ؛(5206)نوریکه این یافته ها با نتایج  پژوهش های 

 همکاران و ادوارد  ؛(5888) کارسون ،(5858)همکاران و نیا یعقوبی ؛(5855) مافیت ؛(5855) همکاران ادواردو ؛(5206)

همسو و  (5886)همکاران و منزس  ؛(5886)همکاران و جکسون( 5858)هرزلینسکی و ادوارد( 5858) ادوارد و وارلو ؛(5858)

 .هماهنگ می باشد

 در رشد مؤثر عوامل از یکی نفس عزتدر تبیین فرضیه چهارم در زمینه رابطه عزت نفس با فرسودگی شغلی می توان گفت که 

 ضعیف نفس دارای عزت افراد .دارد فرد های فعالیت  و شخصیتی بر خصوصیات چشمگیری اثرات و شود می محسوب فرد روانی

 در کار کردن، کار اجتماعی، تنهایی حمایت عدم فشارکاری، مانند اجتماعی _ی روانی خطرزا عوامل تأثیر تحت سادگی به

 نفس عزت دارای افراد به نسبت و گیرند قرار می ویژه ی ها بخش در کار و سرطانی و مزمن با بیماران کار پراسترس، های بخش

افراد دارای سطوح مختلف عزت  نشان داد ،(5855)مافیت در پژوهشی (. 5855پیروی،) هستند بیشتری دارای مشکالت باال

تاب آوری با فرسودگی  در تبیین فرضیه چهارم در زمینه رابطههمچنین . نفس، فرسودگی شغلی متفاوتی را گزارش کردند

مك )کنار آمدن موفقیت آمیز فرد با عوامل استرس زا و موقعیت های دشوار، تاب آوری نامیده می شود شغلی می توان گفت 

تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکالت و نامالیمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون اینکه دچار  (.5666کوبین، 

در تبیین نتیجه فرضیه  .ی این موقعیت ها را فرصتی برای ارتقا و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهندآسیب شوند و حت

 کمتر برخوردارند باالتری تاب آوری از که دادند پرستارانی نشان ، استناد کرد که(5886)همکاران  و منزس توان به پژوهش می

گفت ترکیبی از عزت نفس و تاب آوری  باعث افزایش فرسودگی شغلی در بنابراین می توان  .می شوند شغلی فرسودگی دچار

 .کارکنان می شود
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