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1391مقايسه فرسودگي شغلي در پرستاران ومشاوران  شاغل در شهرستان گناباد در سال 

  .باشند داشته منفي تأثير مشاوره هاي كلينيك به كننده مراجعه افراد به مشاوره نحوه و بيماران از مراقبت همچنين و حرفه اي رضايت احساس بر مي توانند شغلي فرسودگي و رواني هاي   تنش ساختمان:زمينه
.شد انجام سوختگي و روانپزشكي جراحي، داخلي، بخشهاي در شاغل پرستاران در شغلي فرسودگي مقايسه و بررسي هدف با حاضر مطالعه

 پرسشنامه از نيز شغلي فرسودگي شدت اندازه گ يري جهت .گرديد توزيع مشاور و پرستار 82 بين در بي نام صورت به جمعيت شناختي اطالعات به مربوط پرسشنامه هاي مطالعه، اين در :ها روش و مواد
.گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد05/0P معني داري سطح درTukey و يك طرفه واريانس آناليز آماري آزمونهاي وSPSS نرم افزار از استفاده با داده ها .گرديد استفاده ماسالچ شغلي فرسودگي

 افزايش شغلي، فرسودگي پرسشنامه امتياز اساس بر .بودند مجرد درصد 26.83 و متاهل افراد درصد 73.17 و .ميدادند تشكيل زنان را افراد71.96 و مرد درصد28.04 بررسي مورد افراد مطالعه اين در :ها يافته
.نداشتند چنداني تفاوت شخصي كفايت و شخصيت مسخ لحاظ از ولي .بود  پرستاران از بيشتر معني داري طور به مشاوران در هيجاني خستگي
 فرسودگي كاهش جهت روز، در كاري ساعات كاهش با امكان صورت در و گردد؛ مبذول اي   ويژه توجه مشاوران، و پرستاران به بايد مشاوران، و پرستاران در كار با همراه رواني فشارهاي دليل به :گيري نتيجه

 .شود اقدام آنان
ماسالچ مشاوران، پرستار، شغلي، فرسودگي :كليدي ايه واژه

چكيده

 هاي بيماري و ررواني سالمت در روانشناختي عوامل نقش اهميت ي درباره كسي كمتر امروزه

 در رواني بعد پيرامون پزشكي تحقيقات افزايش شاهد نيز اخير هاي سال در .دارد ترديد  جسمي

 از بعضي و است گوناگون بسيار كار محيط كه است اين امر اين دليل .ايم بوده شغلي مسائل

 .)1(باشد داشته اثر فرد روان و جسم سالمت در تواند مي كار محيط بروني و دروني شغلي عوامل

 كه است شده ثابت همچنين .كنند مي ايفا عمده هاي بيماري در علي نقش شناختي روان عوامل

 آسيب اولين .دهد مي تشكيل را بيماري احتمالي علل از اساسي طبقه يك شغلي، هاي تنش

 در تغييراتي و كم خوابي، تهوع، سردرد، هم چون بدني فرسودگي از بردن رنج شغلي، فرسودگي

 عدم احساس درماندگي، احساس افسردگي، هم چون عاطفي فرسودگي .است غذايي عادات

 طور به و سازمان شغل، خود، به نسبت منفي نگرش هاي ايجاد همچنين و خود شغل در كارآيي

.هستند كارزدگي بعدي پيامدهاي زندگي به نسبت كلي

 چقدر هر.)1(است شغلي خشنودي گسترش و ايجاد براي بازدارنده اي عامل شغلي فرسودگي

 توانايي باشد داشته وجود قبلي محيطي يادگيري و ژنتيكي اختالفات از ناشي فردي هاي تفاوت

 از تاثيراتشان يا نشوند حذف زا تنش عوامل اگر )2(.است محدود زاها تنش با سازگاري جهت بدن

 بازگشت همان كه بدن حياتي هورموني ذخاير ي بيمارگونه كاهش بخاطر انسان نشود برده بين

 خواهد مشكل به خود وظايف انجام براي ادامه در و .شود مي فرسوده است بيماري عالئم

 و شغلي تنش هاي تعديل با مي توانند شغلي و مديريتي اجتماعي، حمايت سيستم هاي لذا )3(خورد

   بخشند بهبود را كاركنان روان سالمت وضعيت و شوند شغلي فرسودگي كاهش موجب اضطراب

 پرستاران پرخاشگري و اضطراب ميزان بررسي  منظور به حاضر مطالعه موضوع اهميت به توجه با

.گرفت خواهد نجام13929 سال در گناباد هاي بيمارستان

 82 بين در بي نام صورت به جمعيت شناختي اطالعات به مربوط پرسشنامه هاي مطالعه، اين در
 پرسشنامه از نيز شغلي فرسودگي شدت اندازه گ يري جهت .گرديد توزيع مشاور و پرستار

 آماري آزمونهاي وSPSS نرم افزار از استفاده با داده ها .گرديد استفاده ماسالچ شغلي فرسودگي
.گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد)0/05P( معني داري سطح درTukey و يك طرفه واريانس آناليز

 4، فائزه دارابي4، ،الناز شيردل ماكو4،جالل الدين تمدن يلمه3، مرضيه رستگار2، طاهره بلوچي1نجمه سادات حاجي وثوق

عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، واحد مركز مشاوره-1
عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، دانشكده پيراپزشكي، گروه پرستاري -2

دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، دانشكده بهداشت، كميته تحقيقات دانشجويي-3
دانش آموختگان كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي -4

يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه
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  و .ميدادند تشكيل زنان را افراد71.96 و مرد درصد28.04 بررسي مورد افراد مطالعه اين در
 شغلي، فرسودگي پرسشنامه امتياز اساس بر .بودند مجرد درصد 26.83 و متاهل افراد درصد 73.17
 مسخ لحاظ از ولي .بود  پرستاران از بيشتر معني داري طور به مشاوران در هيجاني خستگي افزايش

 شغل تفكيك به فرسودگي ميزان زير جداول در .نداشتند چنداني تفاوت شخصي كفايت و شخصيت
.است آمده

 توجه مشاوران، و پرستاران به بايد مشاوران، و پرستاران در كار با همراه رواني فشارهاي دليل
 فرسودگي كاهش جهت روز، در كاري ساعات كاهش با امكان صورت در و گردد؛ مبذول اي   ويژه
 .شود اقدام آنان

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله
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مربوط به ميزان فرسودگی در بعد خستگی هيجانی : اطالعات 8جدول 
 شغل کیافراد مورد مطالعه به تفک
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 افراد مسخ شخصيت  در بعد ی فرسودگزانی: اطالعات مربوط به م9جدول 

 شغل کیمورد مطالعه به تفک
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 جمع کل مسخ شخصيت 
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 کفايت شخصی در بعد ی فرسودگزانی: اطالعات مربوط به م10جدول 

 شغل کیافراد مورد مطالعه به تفک
 متغير
 شغل

 جمع کل کفايت شخصی 
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