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17  

  شغلی و فاکتورهاي وابسته به آن در کارکنان مرکز ناباروري ارزیابی فرسودگی

  فاطمه زهرا(س) بابل 

  

  ،5فاطمه اصحابی،  4فاطمه نادي حیدري، 3قربانیان، کبري 2کانیسمیه عزیزي ، 1ترزا ماهوتی، 1فائزه غفرانی

  *5معصومه گل سرخ تبار امیري،  5کلثوم شوبکالیی

  

  (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات ناباروري فاطمه زهرا -1

  (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس پرستاري، مرکز تحقیقات ناباروري فاطمه زهرا -2

  (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل مدیریت، مرکز تحقیقات ناباروري فاطمه زهراکارشناس  -3

  (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس آزمایشگاه، مرکز تحقیقات ناباروري فاطمه زهرا -4

  (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات ناباروري فاطمه زهرا -5

  

 یمارانبه ب خدمات بهداشتیارائه از دست رفتن نیرو و سالمت در  سبب استرس هاي مداومناشی از فرسودگی شغلی : سابقه و هدف

  بابل می پردازیم . فرسودگی شغلی در کارکنان مرکز درمانی ناباروريمیزان . در این مطالعه به بررسی گردد می

در بابل (س)  فاطمه زهراناباروري  تحقیقاتپرسنل مرکز 46مقطعی است که روي و  توصیفی _این پژوهش تحقیقی روش کار:
 شغلیپرسشنامه فرسودگی  انجام شد . ابزار مورد استفاده شامل دو پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و 1395اردیبهشت و خرداد 

مون آزه به آن با فاکتورهاي وابستمیان متغیرهاي فرسودگی و  بستگیهمو میزان  بود.(Maslash Burnout Inventory) مسالش 
  محاسبه شد. SPSSهاي 

داشتند شخصی افت کارایی  %65.2) 30فرسودگی زوال شخصیت و ( %71.7) 33خستگی روحی، (از کارکنان  %76.1) 35( یافته ها:
داشته  رابطه معنی داريافراد  کارایی شخصیام با خدنوع است که. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد شدت کمی داشته اند رسههکه 

سابقه کار ، روابط همکاران ،ثابت بودن تنها در یک بخش، فضاي فیزیکی کار، سابقه  شغلی مانندبین متغیرهاي  .(P<0.001) است
کلی درآمد  ،متغیرهاي شخصی مانند سن، جنس، تعداد فرزندان، وضعیت تاهلنیز در بیش از یک مرکز، کارمند یا مسئول بودن و  کار

 میزان فرسودگی شغلی رابطه معنی داري وجود ندارد.  اخانواده ب

وجود اري، ک وجود شیفتهاي بدون شباحتماال به علت  که بودهدر حد خفیف فرسودگی شغلی کارکنان مرکز  شدت نتیجه گیري:
غلی ی فاکتورهاي شدر این مطالعه عدم ارتباط برخبه نظر می رسد  است. کاري صمیمانه در میان آنها و رابطهمجرب  پرسنلاکثریت 

برطرف شود. در سازماندهی کارکنان، نوع استخدام پایدار می تواند به عنوان  حجم نمونه کافیتعداد و شخصی با فرسودگی شغلی با 

 یک فاکتور امیدوارکننده در افزایش کارایی شخصی افراد موثر باشد.

 سترس شغلی مسالش، ا شغلیپرسشنامه فرسودگی فرسودگی شغلی، واژه هاي کلیدي: 
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