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انی 0091  سخن

 زدیشهر  یآموزش یهامارستانیب ینیبال یهابخشدر پرستاران شاغل در  یخستگ زانیم یبررس
 ناصر اعتمادالعلما، یزهره کالن *,پور موحدزهرا گان(: ) سندهینو

 یصدوق دیشه یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 

 movahed446@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

کاهش ماوقتی در ظرفیات کااری نیاز  عنوانبهیا مورد انتظار که  ازیموردناز ناتوانی در حفظ و تداوم نیروی  عبارت استخستگی : مقدمه
در حیطاه  تظاهرکننادهشاایع  عالئامبا اختالل در عملکرد جسمی و شناختی هماراه باشاد. خساتگی یکای از  تواندیمو  شودیمتعریف 
اعاث ایجااد . خستگی در پرستاران بگذاردیماولیه است که بر روی انجام کار، زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی اثرات منفی  یهامراقبت

 مدتیطوالنبه افزایش تعداد شیفت های کاری، کارکردن  توانیمکه از علل آن  شودیم هاآنجدی به خود  یهابیآسخطاهای درمانی و 
و شیفت های پشت سر هم اشاره کرد. با توجه به نقش پرستاران در حمایت و مراقبت از بیماران پژوهشگران بر آن شدند تا میزان خستگی 

گامی  تواندیمقرار دهند. پرداختن به این موضوع  یموردبررسی شهر یزد را آموزش یهامارستانیببالینی  یهابخشستاران شاغل در در پر
 .بالینی باشد یهابخشمراقبت و کاهش خطاهای پرستاری در  در جهت ارتقاء کیفیت مؤثر

 نامهپرسشاطالعات از  یآورجمع. در این تحقیق جهت استشدهانجاماین پژوهش از نوع توصیفی بوده که به روش مقطعی روش تحقیق: 
 0-2دارای نماره  هرکاداممورد بوده کاه  00. این معیار شامل استشدهاستفاده IOWAمربوط به اطالعات دموگرافیک و معیار خستگی 

ی آموزش یهامارستانیبپرستار شاغل در  321از  یاطبقهی اچندمرحلهتصادفی و به روش  صورتبه. پژوهشگران اطالعات الزم را باشدیم
 .انددادهقرار  لیوتحلهیتجزمورد  SPSS 16 افزارنرمو  T-Testو  ANOVAآماری  یهاآزمونآورده و با استفاده از  به دستیزد 

 یرابطاهخسته بودند. خساتگی  هاآن %6/83( بوده و 60/31 ±22/6بالینی ) یهابخشمیانگین نمره خستگی پرستاران شاغل در نتایج: 
( و رابطه r=0/073, P=0/173کار ) باسابقه داریمعنمثبت و غیر  یرابطه(، r=0/115, P=0/032پرستاران ) باسن یداریمعنمثبت و 

 ( داشته است. همچنین باین تأهال، وضاعیت اساتخدامی پرساتاران،r=_0/104, P=0/054با ساعت کار در ماه ) داریمعنمنفی و غیر 
 (P<0/000و  P=0/039, P=0/043مشاهده گردید. )به ترتیب  یآمار داریمعنرابطه  هاآنحمایت همسر و خستگی 

و  هسات توجاهقابلباالینی  یهابخشکه خستگی در بین پرستاران شاغل در  شودیم یریگجهینتاز تحقیق حاضر : یریگجهینتبحث و 
 یادوره یهاایبررساکاه  رسادیما. به نظر استبودهمرتبط با خستگی شامل سن، تأهل، وضعیت استخدامی و حمایت همسر  یفاکتورها

راه مناسبی بارای مادیریت  هاآنجهت کاهش خستگی در  ییهابرنامه یزیرطرحو استفاده از نتایج حاصله در  هابخشخستگی در پرسنل 
 احساس خستگی در پرسنل باشد.

ینیبال یهابخشپرستاران،  ،یخستگ کلمات کلیدی:
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