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 مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران بخش های روانی و سایر بخش ها

 

  مریم فتحی

 

 چکیده

این . فرسودگی شغلی یکی از عوامل موثر در کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروي انسانی و ایجاد عوارض جسمانی و روانی پرستاران است 

 .پرستاري بیمارستان شهید لواسانی شهر تهران انجام شده استمطالعه با هدف مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بخشهاي مختلف 

بیمارستان شهید لواسانی در سال  ري این پژوهش کلیه پرسنل پرستاريجامعه آما. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقایسه اي است

نفر با استفاده از روش نمونه گیري مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به پرسشنامه فرسودگی شغلی  05نمونه اي به حجم . می باشد 831 

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار . ماسالچ پاسخ دادند

ی عاطفی، عملکرد شخصی مسخ شخصیت و درگیري مورد بررسی در این مطالعه پرستاران از نظر میزان فرسودگی شغلی در چهار بعد خستگ

 . نتایج نشان داد که پرستاران بخش هاي روانی دچار درگیري کمتري  نسبت به پرستاران سایر بخش ها هستند. قرار گرفتند

می دهد، لذا توانمندسازي  زندگی شخصی و شغلی پرستاران را تحت تأثیر قرارگفت که فرسودگی شغلی  با توجه به نتایج پژوهش می توان

 .آنان در اتخاذ راهبردهاي مقابله با فرسودگی باید در برنامه ریزیهاي متعدد مورد مالحظه قرار گیرد

 پرستاري، فرسودگی شغلی ، بخش هاي پرستاري : کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Email: Admirer_22_m@yahoo.com                              .ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی.1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Comparison of Job Burnout between the Nurses of the Psychiatric Ward and 

Other Wards 

 

Maryam Fathi
1 

1. MSc of General Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran (Email: 

admirer_22_m@yahoo.com) 

 

Abstract  

Job burnout is one of the main factors involved in reduced efficiency, loss of workforce and physical and 

psychiatric issues in nurses. The present study aimed to compare the rate of job burnout among the nurses 

of different wards in Shahid Lavassani Hospital of Tehran, Iran.  

This descriptive-comparative study was conducted on a sample population consisting of all the nursing 

staff at Shahid Lavasani Hospital in 2011. Using purposive sampling, 50 nurses were selected and 

completed the Maslach burnout inventory. Data analysis was performed in SPSS.  

Rate of job burnout was assessed in four dimensions of emotional exhaustion, depersonalization, personal 

performance and conflicts. The results showed that nurses in the psychiatric wards experienced fewer 

conflicts compared to the nurses engaged in the other sectors.   

According to the results, it could be concluded that since job burnout affects personal life and other job 

opportunities, empowerment of nurses to adopt coping strategies should be considered in multiple 

planning. 

Keywords: Nursing, Job Burnout, Nursing Wards  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مقدمه

 سالمت با مستقیمی ارتباط که است درمان و بهداشت بخش بشري، جوامع در سالمتی پایدار ي توسعه هاي حوزه ترین مهم از یکی

 گرانی درمان نیازمند امر این تحقّق. دارد عهده بر انسانی ي جامعه در را سالمتی ي اعاده و حفظ خطیر ي وظیفه و دارد ها انسان

 ارائه عنوان به پرستاران سالمتی که این  به توجّه با. است پرستاري کادر گران، درمان این ي جمله از که است سالم و شاداب

 در کارایی حداکثر به رسیدن براي لذا است؛ تأثیرگذار بیماران به ها آن سوي از شده ارائه مراقبت کیفیّت بر مراقبت، دهندگان

  (.831 ، قضاوي و مهرابی) باشند سالمی افراد خود ها آن که است الزم پرستاران

 بخشی و پرستاران کار محیط به مربوط عوامل این از بخشی. گذارد می تأثیر پرستاران روانی و جسمی وضعیت بر مختلفی عوامل

 به مربوط که عواملی جمله از. باشد می اجتماعی مسائل و مشکالت ها، آن زندگی کیفیت مانند بیمارستان از بیرون به مربوط دیگر

معلمی و )کرد اشاره کاري متفاوت شرایط با ها بیمارستان مختلف هاي بخش در حضور به توان می باشد می پرستاران کار محیط

 به منجر دارد همراه به را کمتري شغلی رضایت یا و بیشتر استرس پرستاري پرسنل براي که بخشهایی شناسایی .(810 ادروم، 

 هاي ویژگی و کاري شرایط داراي بیمارستان مختلف هاي بخش. شود می ها بخش این به بیشتر توجه و تر صحیح ریزي برنامه

 بر .باشند می... و همکاران وضعیت پرسنل، تعداد بیماري، نوع کننده، مراجعه بیماران وضعیت مراجعان، تعداد جمله از خود خاص

  .باشد داشته وجود متفاوتی میزان به آنها در تواند می فرسودگی شغلی جمله از مختلفی متغیرهاي اساس، همین

 در مثال، طور به. کند می تحمیل ها سازمان به را توجهی قابل ي هزینه که است اي حرفه مسائل ترین عمده از یکی  شغلی فرسودگی

 نیز، انگلستان در. است شده زده تخمین سال در دالر میلیون 05 تا 05 شغلی فرسودگی دلیل به ها سازمان ي هزینه متّحده ایاالت

 صابري،) رود می دست از شود می ایجاد استرس توسّط که اختالالتی دلیل به ساله هر کاري روز میلیون 15 که است شده برآورد

 گرفتن قرار دلیل به که اختالل نوعی توان می را شغلی فرسودگی کلی بطور (. 830 ، شاهمرادي بهاري،، یزدي قدیانی، صدر،

 جسمی هیجانی، فروپاشی نشانگان با که دانست شود می ایجاد مردم، و کار با ارتباط در روانی فشار معرض در شخص مدت طوالنی

 یک شغلی فرسودگی ، ( 55 ) لیوتر و فیالي شاو نظرماسالچ، به است پائین مبتال فرد نفس عزت. بود خواهد همراه ذهنی و

 می دیگر هاي انسان با نزدیک تماس در را زیادي ساعت فرد که شود می دیده مشاغلی در بیشتر و است شناختی روان نشانگان

 در خود از منفی ارزیابی از ناشی که باشد می شخصی عملکرد افت و لیاقت احساس کاهش نشانگان این عالئم دیگر از. گذراند

پرستارانی  که فرسودگی  شغلی را تجربه می کنند معموالً از لحاظ  جسمانی، عاطفی ، ذهنی خسته هستند  .است کارشان با رابطه

 (.  81 به نقل از فخري و اصلی پور، ) که این امر  تأثیر گسترده اي در کیفیت مراقبت از بیمار  بر جاي می گذارد

 بیان آمریکا اطالعات اداره. شوند می شغلی فرسودگی دچار مشاغل سایر از بیش پرستاران که دهد می نشان متعددي تحقیقات

 همراه شغلی فرسودگی جمله از و شغلی هاي آسیب میزان باالترین با درمانی – بهداشتی مشاغل مشاغل، درمیان که است داشته

 مشاغل برابر چهار را  متحده ایاالت در پرستاران شغلی فرسودگی میزان مطالعات، از دیگر برخی. ( 81 به نقل از امینی،  )هستند

 است جایی تا پرستاران در شغلی فرسودگی مخرب اثرات (552 ،  8دوالرد و لوینگ درزي، ون بکر،)اند کرده عنوان دیگر خدماتی

 هاي سیستم اولویت از یکی به آن، براي حل راه کردن پیدا و عمده مشکل یک به صنعتی کشورهاي در پرستار کمبود امروزه که

 بیمار بهبود روند عاملی هر از بیشتر پرستار، شغلی فرسودگی معتقدند(551 ) 1وهی ، دوریس و لیندا .است شده تبدیل بهداشتی

  .کند می تهدید را

 

                                                           
1  .  Burnout 

2. Maslach,  Schau feli, Leuter 

3   . Bakker , Van Der Zee , Lewig , Dollard 
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نشان دادند که پرستاران در بخش هاي مراقبت هاي (  553 )  کالرکو آیکن و (  5 5 )  ، راینهو، مورینوجیمز و مونتروگاروسا

با ویژه  و روانپزشکی  به دلیل شرایط خاص ناشی از محیط کار از جمله ارتباط کاري با پرستاران  و دیگر کارکنان، ارتباط و مکالمه 

ت سنگین ناشی از مراقبت بیمار بیمار  و همراهان وي، لزوم پاسخ سریع و بی درنگ پرستار به موقعیت هاي فوري و مسئولی

یاوري، شمسائی   .بیشترین تنیدگی زا را تحمل می نمایند و نسبت به پرستاران سایر بخش ها  بیشتر به فرسودگی دچار می شوند

 هاي بخش در شاغل پرستاران روان سالمت و شغلی فرسودگیدر پژوهش خود نشان دادند  که بین  ( 818 )و یزدانبخش 

در پژوهش خود نشان داد که فرسودگی پرستاران بخش اورژانس (  81 )آقاجانی . تفاوت معناداري وجود ندارد  ویژه و روانپزشکی

در پژوهش هاي خود ( 8 5 ) 1، فریز ، آیکن و  وو،  شانگ( 55 )8از سوي دیگر  آلن و میلور  .باالتر از سایر بخش ها می باشد

 شغلی فرسودگی از پیشگیري و تشخیص بنابراین. ان سایر بخش ها  بدست نیاوردندتفاوت معناداري  در فرسودگی شغلی پرستار

در این راستا محقق این سوال را  باشد؛ داشته نقش شده ارائه خدمات کیفیت سطح ارتقاء و افراد روان بهداشت ارتقاء در تواند می

 وجود دارد یا خیر؟  ها تفاوت بخش سایر و روانی هاي بخش پرستاران فرسودگی شغلی در آیا  بین مطرح می نماید که 

 

 روش 
 لواسانی شهید بیمارستان پرستاري پرسنل کلیه پژوهش این آماري جامعه .باشدمی مقایسه ايحاضر توصیفی از نوع  روش پژوهش

 به اي نمونه که در این بیمارستان فوق تخصصی شاغل بودند831  سال در که (شامل  سرپرستار، پرستار ، بهیار ) شهر تهران

 . شدند انتخاب هدف بر مبتنی گیري نمونه روش از استفاده با نفر 05 حجم

 ابزار  
 1بعد خستگی شامل  1سوال می باشد و داراي   0 پرسشنامه  مسلش و جکسون  حاوي :  فرسودگی شغلی ماسالچ  مقیاس 

 بعد سه هر پرسشنامه این .سوال است 8شامل سوال  و درگیري   0سوال ، مسخ شخصیت  3شخصی شامل پرسش ، بعد عملکرد 

 نمره)شود می گرفته نظر در فرد براي نمره دو سوال هر در مقیاس گذاري نمره براي. میدهد قرار سنجش مورد را شغلی فرسودگی

 این غیر در. گیرد می صفر نمره شدت در هم و فراوانی در هم باشد زده عالمت هرگز خانه در آزمودنی اگر( شدت نمره و فراوانی

 و( روز هر تا بار چند سالی از)شش تا یک نمره فراوانی در است، گذاشته شدت به فراوانی قسمت در که عالمتی به توجه با صورت

           نمرات کردن جمع با شد، مشخص سوال هر در نمرات وقتی. میکند کسب زیاد خیلی تا کم خیلی از) 0 تا   نمره شدت در

مسلش و جکسون با . شود می محاسبه نمره دو آزمون خرده هر براي بنابراین. کرد محاسبه را گانه چهار هاي آزمون خرده توان می

. محاسبه کردند % 31و براي شدت % 38استفاده  از آلفاي کرونباخ همسانی درونی پرسشنامه فرسودگی  شغلی را براي فراوانی 

میزان (  80 )براساس گزارش فیلیان.  محاسبه شد%  0و براي شدت  %  3همچنین  ضریب پایایی کل پرسشنامه  براي فراوانی 

 (.815 به نقل از  روشن و آقایوسفی، ) بوده است 21/5س  فرسودگی شغلی مسلش مبین همبستگی ثبات داخلی  مقیا
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 یافته ها

 
 توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن - جدول 

 سایر بخش ها بخش روانی سن

 درصد فراوانی وانیافر وانیادرصد فر وانیافر

85-  3 8  8    

15-85  1 02  0 23 

05-15   3 0  5 

 - - 1   به باال 05

 55  0  55  0  کل

 

در گروه  و (درصد 02) دارند 85-15آزمودنی ها در گروه بخش روانی  دامنه سنی نمایان است بیشتر  - همانطور که در جدول 

 .بودند( درصد 02)85-15سنی دامنه داراي  سایر بخش ها 

 

 جنسیتتوزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب  - جدول 

 سایر بخش ها روانیبخش  سن

 درصد فراوانی وانیافر وانیادرصد فر وانیافر

 02 1  13    مرد

 1  2  0 8  زن

 55  0  55  0  کل

 

 1 در گروه سایر بخش ها  و (درصد 13) زن 8  آزمودنی ها در گروه بخش روانینمایان است بیشتر  - همانطور که در جدول 

 .بودند( درصد 02)مرد 

 تأهلتوزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب  -8جدول 

 سایر بخش ها بخش روانی سن

 درصد فراوانی وانیافر وانیادرصد فر وانیافر

 1  2 2  1 مجرد

 02 1  31    متأهل

 55  0  55  0  کل

نفر      = بخش روانی ) آزمودنی ها  در هر دو گروه بیشتر آزمودنی ها متأهل بودندنمایان است بیشتر  -8همانطور که در جدول 

 (. درصد 02نفر و  1 = سایر بخش ها . درصد 31و 
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 پرستاران بخش هاي روانی و سایر بخش ها در  شاخص هاي توصیفی فرسودگی شغلی -1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 2 /0  /   روانی بخش  فرسودگی شغلی

 0/82  /   سایر بخش ها  

 0/ 2 5 / 0 بخش روانی خستگی عاطفی 

 0/ 2   /31 سایر بخش ها  

 1/1  3/81  بخش روانی عملکرد شخصی 

   / 3 2/88  سایر بخش ها  

 5 /0  02/0 بخش روانی مسخ شخصیت 

 03/0 1/0  سایر بخش ها  

  /11  /82 بخش روانی درگیري  

 30/8 13/1 سایر بخش ها  

 

ارانه شده است ؛ همانطور  ها بخش سایر و روانی هاي بخش پرستاران در شغلی فرسودگی میانگین و انحراف استاندارد-1در جدول 

تفاوت هایی مشاهده می شود که  ها بخش سایر و روانی هاي بخش پرستاران در شغلی فرسودگیکه مشاهده می شود میانگین 

 .گزارش می شود تی مستقلبراي بررسی معنی داري تفاوت هاي مشاهده شده ، نتایج آزمون 

 

 ها بخش سایر و روانی هاي بخش پرستاران در شغلی فرسودگی مقایسه آزمون نتایج -0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  t درجه ازادي گروه متغیر

  -5/ 0 13 بخش روانی فرسودگی شغلی

 بخش هاسایر 

- /   13 بخش روانی خستگی عاطفی   

 سایر بخش ها

-80/5 13 بخش روانی عملکرد شخصی  

 سایر بخش ها

-5/ 0 13 بخش روانی مسخ شخصیت  

  سایر بخش ها

-5/ 0 13 بخش روانی درگیري شغلی  

 سایر بخش ها
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تنها میزان درگیري شغلی  در پرستاران بخش ها روانی و سایر  و ابعاد آن نشان داد که  از بین  فرسودگی شغلی  0نتایج جدول  

بزرگتر  13با درجه آزادي  جدولtاست از  - / 8محاسبه شده که مقدار  tمستقل و   tبا توجه به جدول . بخش ها  متفاوت است

  درگیريبه عبارت دیگر . بین درگیري شغلی پرستاران بخش هاي روانی و سایر بخش ها تفاوت معناداري وجود دارد لذا. است

 . می باشد  ها بخش سایر پرستاران شغلی  درگیري پایین تر  از  روانی هاي بخش پرستاران  شغلی

 
 بحث ونتیجه گیری

 

بین  نتایج نشان داد که . انجام شد ها بخش سایر و روانی هاي بخش پرستاران در شغلی فرسودگی مقایسهپژوهش حاضر با هدف 

 .دپرستاران بخش ها روانی و پرستاران سایر بخش ها تفاوت معنادار وجود دار فرسودگی شغلی و ابعاد آن، تنها بین درگیري شغلی

  . و درگیري شغلی  پرستاران سایر بخش ها بیشتر از درگیري شغلی  پرستاران بخش هاي روانی می باشد

با توجه . همسو است(818 )یزدانی و همکاران    (  5 )،  شانگ و همکاران ( 55 )آلن و میلور   نتایج پژوهش حاضر با پژوهش

بنابراین پرستارا سایر بخش ها همچون جراحی، اورژانس، اتاق  گفتتوان به موارد عنوان شده و نتایج حاصله از پژوهش حاضر می

 حالت در جسمانی نظر از بخش ها، معموال این به کننده مراجعه بیماران چراکه است، اجزاي بیمارستان ترین مهم از ....عمل و 

 بخشهاي همه در که فراگیري جسمانی و روانیفشارهاي  تحمل بر عالوه این بخش ها پرستاران در واقع. برند می سر به بحرانی

 که باشند می بیماران بحرانی وضعیت با مواجهه و فوریت زمانی مانند خاص، فشارهاي از برخی متحمل است، بیمارستانی حاکم

 در پرستاران شغلی باال درگیري وجود حاضر، پژوهش نتایج از .انجامد می آنان در منفی هیجانات ایجاد به خود نوبه به امر  این

پرستاران سایر  بخش ها  ( 81 )که این امر در پژوهش آقاجانی  است پرستاران بخش هاي روانی بوده  به نسبت سایر بخش ها 

 اطمینان و عدم بیخوابی، نظیر بیمارستانی ویژه موقعیتهاي هستند و مردم هاي ناراحتی و سوگها فراوان، هاي رنج روز شاهد هر

شود که این امر در  می ها آن در اضطراب معیوب چرخه و تنیدگی باعث افزایش ، سطوح تمامی در فردي بین روابط در اختالل

 دلیل بههاي مختلف بیمارستانی  بخش کلی طور به. کیفیت خدمت رسانی به بیماران و نارضایتی شغلی آنان نقش به سازیی دارد

 قراردارد بیشتري منفی هیجانات و استرس تحت مصدومان، به رسانی امداد بودن دار عهده و پزشکی فوریتهاي و سوانح با رویارویی

 ز آگاهی با مسئول مدیران اساس این بر. آورد می فراهم شغلی فرسودگی بروز براي را زمینه زمان، طول در منفی هیجانات این که

 منبع یک عنوان به اورژانس، بخش در کاري شرایط از مناسب درک و صحیح ارتباط اري برقر با توانند می پژوهش این نتایج

 .دهند کاهش را اورژانس بخش پرستاران پذیري آسیب میزان و کرده عمل حمایتی -آموزشی
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