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 چکیذٌ 

فطؾَزگی قغلی ثب ذؿتگی ّیدبًی، هؿد قرهیت ٍ وبّف ػولىطز قرهی قٌبذتِ  مقذمٍ:

ّبی هرتلف ّسف اظ ایي هغبلؼِ ثطضؾی اضتجبط ًَثت وبضی ٍ فطؾَزگی قغلی زض ثرف قَز.هی

 ثبقس.هی 1395ّبی آهَظقی قْط اَّاظ زض ؾبل یىی اظ ثیوبضؾتبى

ًفط اظ  180هغبلؼِ حبضط اظ ًَع تَنیفی تحلیلی ثَزُ ٍ خوؼیت هَضز هغبلؼِ ضا  ريش بزرسی:

ای نَضت گطفت. خوغ گیطی ثِ ضٍـ عجمِپطؾتبضاى قیفتی ثیوبضؾتبى تكىیل زازًس. ًوًَِ

ی فطؾَزگی قغلی هؿلف ٍ خىؿَى اًدبم گطفت. پؽ اظ آٍضی اعالػبت ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ

 اًدبم قس.  SPSS18 ّب ثب ًطم افعاض یع زازُخوغ آٍضی اعالػبت، آًبل

تحلیل ًتبیح ایي هغبلؼِ ًكبى زاز وِ هیعاى اثؼبز ذؿتگی ّیدبًی ٍ هؿد قرهیت  َا:یافتٍ

زضنس ثَزُ اؾت اظ عطفی ثؼس وبّف ػولىطز  8/92زضنس ٍ  2/77پطؾتبضاى قسیس ٍ ثِ تطتیت 

 زضنس گعاضـ قسُ اؾت. 6/90قرهی ثب زضخِ پبییي ثب همساض 

 وبّف پبییي ّوچٌیي ؾغحٍ  قرهیت هؿد ّیدبًی ٍ ثبالی ذؿتگی ؾغَح گیزي: وتیجٍ

زض حَظُ ؾالهت ٍ  هسیطاى ثطای ّكساضی هغبلؼِ، هَضز پطؾتبضاى زض قرهی وفبیت احؿبؼ

 ّب،آى هْبض ثطای هٌبؾت زض ًظط گطفتي تساثیط هسیطیتی ػسم نَضت قَز ٍ زضتلمی هی ثْساقت

ؾالهت زاقتِ وبض ثرف ّبی ضٍاًی ٍ خؿوی ًبقی اظ قغل ضا ثط وبضوٌبى ًَثتآؾیت تَاًٌسهی

 ثبقٌس.

 

 هؿلف پطؾكٌبهِ پطؾتبضاى، قغلی، فطؾَزگی ًَثت وبضی، :َاٌکلیذ ياص

 مقاله پژوهشی 
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 ارجاع: 

، ثبثبئی ػلَیِ ظیٌتهَؾَیبى انل 

. ثطضؾی ، وطیوی اػظناهیيپَیب 

وبضی ٍ فطؾَزگی اضتجبط ًَثت

یه ثیوبضؾتبى  قغلی پطؾتبضاى

آهَظقی قْط اَّاظ. ثْساقت وبض ٍ 

-128 (:2)1;1396 اضتمبء ؾالهت

118. 
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 مقذمٍ 

ّبی اختوبػی اؾت وِ زض تبضید ًَثت وبضی یىی اظ پسیسُ

. ای آقٌب ثَزُ اؾت، همَلِزیطیياضز ٍ اظ ضٍظگبضاى ثكطی ضیكِ ز

، ثِ ٍیػُ الة نٌؼتی ٍ پیكطفت ػلن ٍ فٌبٍضیثب ضذساز اًم

 24ای وِ ثبػث ذلك خبهؼِیی ههٌَػی ٍقٌباذتطاع هٌبثغ ض

. ثِ (1)، تَخِ ثِ ایي پسیسُ ثیكتط اظ لجل قسُ اؾت ؾبػتِ قس

ل ًیطٍّبی وبض ضا زض زضنس اظ و 25ىِ اهطٍظُ ًعزیه ثِ عَضی

 .(2)زٌّس ، ًیطٍّبی ًَثت وبضی تكىیل هیؼتیخَاهغ نٌ

 24ی ظهبًی وِ زض ّبؿتن ًَثت وبضی ػجبضت اؾت اظ زٍضُؾی

ِ ػجبضتی ث .، افطاز ثِ وبض هكغَل ّؿتٌسؾبػت قجبًِ ضٍظ

ؾبػت  8ؾبػت قیفت ػهط ٍ  8، ؾبػت قیفت نجح 8ثهَضت 

. ًَثت وبضی (3)ثبقس ؾبػتِ هی 12یفت قت ٍ یب زٍ قیفت ق

زض ًَع  قَز.زٍ ًَع ثبثت ٍ گطزقی تمؿین هیثِ عَض ػوسُ ثِ 

ثت هؼوَل ثب بظ ٍ پبیبى وبض ثطای فطز ثِ نَضت، ؾبػت آغثبثت

وبض ٍ تؼغیلی فطز زض فَانلی  ؾبػت اؾت اهب زض ًَع گطزقی

وٌس. ایي ًَع اغلت ییط هی)ثطای ًوًَِ زض ایبم ّفتِ( تغذبل 

 ی پعقىی ٍ پطؾتبضیذهَنب حیغِّبی ذسهبتی زض ثرف

-ّبی وكَضوبضیزض ًَثت .(5-4)ای زیطیي اؾت زاضای پیكیٌِ

وبض اظ ؾیؿتن ًَثتزضنس افطاز  42ّبی آهطیىب ٍ وبًبزا حسٍز 

. عجیؼی اؾت (6)وٌٌس )چطذكی( اؾتفبزُ هیوبضی هتغیط ًَثت

ای ّویكِ قت وبض ذَاٌّس ثَز ٍ ایي وبضی ثبثت ػسُ زض ًَة

ّب ٍ هحسٍزیت .آٍضز ّوطاُ ذَاّسّب ثِ ظیبزی ثطای آى هضطات

وؿی ًتَاًس زض ایي وبضی ثبػث قسُ تب ّطیظ ذبل ًَثتقطا

ّب زٍام ثیبٍضز ٍ هسیطاى ضا ثط آى زاقتِ تب زض هَضز ثْجَز ؾیؿتن

ّبیی فىط فطٍ ضفتِ ٍ ضاّىبضٍضؼیت ٍ قطایظ قغلی وبضوٌبى ثِ 

 . (7)ضا اضائِ زٌّس 

هؤؾؿبت ٍ هطاوع ثْساقتی ٍ زضهبًی ثِ وبضی زض ًَثت 

ی ة ًبپصیط ٍ ًیع ػبهلی ثطای ازاهِػٌَاى یه حمیمت اختٌب

گطزز. اظ آًدبیی وِ ذسهبت هساٍم ٍ پیَؾتِ هحؿَة هی

، ثی ثجبتی ٍضؼیت خؿوبًی ٍ ضٍاًی ٍ ٍاثؿتگی ّبی حبزثیوبضی

م اًدبم ذسهبت پیَؾتِ ٍ هساٍم ثیوبضاى ثِ زیگطاى ثبػث لعٍ

ل ، ثٌبثطایي ضطٍضی اؾت ثِ نَضت هؿتوط ٍ زض عَگطززهی

ی هغبلؼبت اًدبم گطفتِ قیَع قجبًِ ضٍظ اضائِ گطزز. ثط پبیِ

زضنس ٍ زض آهطیىب  20تب  15وبضی زض وكَضّبی اضٍپبیی ًَثت

. قَاّس لبثل تَخْی ًكبى (9-8)زضنس ًیطٍی وبض اؾت  20

ذتالالت وٌٌس اظ ازّس وؿبًی وِ ثِ نَضت قیفتی وبض هیهی

.  اثطات ظیبًجبض (10)ثطًس ضًح هیخؿوی ٍ ضٍاًی هعهي ٍ حبز 

وبضی ثِ عَض ػوسُ هعهي ّؿتٌس ٍ ایي اثطات قبهل ًَثت 

ی ذَاة، چطذِفطایٌسّبی فیعیَلَغیه ًظیط  اذتالالتی زض

، هكىالت تضؼیف ؾالهت فیعیه ٍ فیعیَلَغیه ثیساضی،

-وبػی ًَثتی ظًسگی ذبًَازگی ٍ اختَّقیبضی، هكىالتی ثطا

هغبلؼبت ثؿیبضی قَاّسی هجٌی  .(11)قَز وبضاى ضا قبهل هی

. (13-12)ثط  پط اؾتطؼ ثَزى حطفِ پطؾتبضی اضائِ زازُ اًس 

فطؾَزگی قغلی ثِ ػٌَاى پیبهس ًْبیی اؾتطؼ قغلی زض 

. (14)قَز غل اظ خولِ پطؾتبضی هكبّسُ هیثؿیبضی اظ هكب

ّوچٌیي ؾٌسضهی اؾت وِ فطٍیسًجطي ثطای اٍلیي ثبض زض ؾبل 

ذؿتگی خؿوی ٍ »ثِ آى اقبضُ وطزُ اؾت ٍ ثِ نَضت  1974

ػبعفی، هؿد قرهیت، احؿبؼ ػسم هَفمیت، وبّف لسضت 

وبضایی ؾبظگبضی ثب ػَاهل فكبضظا، ًگطـ هٌفی ًؿجت ثِ قغل ٍ 

ٌسُ قَز ٍ ػبهل انلی ایدبز وٌفطزی ؾغح پبییي، هتدلی هی

فطؾَزگی قغلی ثط ؾالهت  .«آى اؾتطؼ قغلی هعهي اؾت

ٍحیِ، ضثط ٍ ّوچٌیي پیبهسّبیی هبًٌس ضؼف خؿوی ٍ ضٍحی ا

پصیطی ٍ زض ًْبیت ّوىبضی ٍ هؿئَلیتآهسى حؽ پبییي

ِ ثِ پیبهسّب ٍ اثطات . تَخ(15-9) ثبظزّی پبییي ثِ زًجبل زاضز

خبى  طؾتبضی وِ ثب ؾالهتی ٍحطفِ پوبضی زض هرتلف ًَثت 

ّب ؾطٍ وبض زاضز ٍ تالـ زض خْت ثطعطف ًوَزى ٍ اًؿبى

وبضی هیتَاًس زض اضتمبء ي اظ ػَاضو ٍ ػَالت ًبقی اظ ًَثتوبؾت

ّبی وٌبى ٍ ثبالثطزى ؾغح ویفی هطالجتضضبیت قغلی وبض

ثْساقتی ًمف ثؿیبض هْوی ضا ایفب وٌس ٍ ّوچٌیي زض خلَگیطی 

ضٍاًی ّبی خؿوبًی ٍ ذبًَازگی ٍ پیبهس اظ تؼبضضبت اختوبػی

فطؾَزگی قغلی ثط هٌفی وِ  ثِ زلیل تأثیطًبهغلَة هؤثط ثبقس. 

ّب ٍ ثیوبضاى زاضز ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ فطؾَزگی وبضوٌبى، ؾبظهبى

قغلی ثِ ػٌَاى پیبهس ًْبیی اؾتطؼ قغلی زض ثؿیبضی اظ 
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به  شود در این مطالعهمشاغل از جمله پرستاري مشاهده مي

ک کاري و فرسودگي شغلي در پرستاران ینوبت بررسي ارتباط

  .پردازیمبیمارستان آموزشي شهر اهواز مي

 روش بررسی

هاي بیمارستان شامل داخلي، پژوهش حاضر در تمام بخش

جراحي، روانپزشکي، ویژه، تشخیصي، سرپایي و اورژانس پیاده 

پرستاران داراي نفر از  081. افراد مورد مطالعه شده است

سابقه فعالیت شغلي پیوسته در بیمارستان مورد ماه  3حداقل 

 0331کار در سال کار و روزنظر و در دو گروه پرستاران شیفت

اي شامل دو بخش ها پرسشنامهآوري دادهابزار جمع اند.بوده

 یک و پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلشاطالعات دموگراف

(Maslach)  ي مسلش رایج. پرسشنامه(01-01)بوده است-

ماده  22ز گیري فرسودگي شغلي است که اترین ابزار اندازه

-بهها تشکیل شده و جنها و نگرشجداگانه در مورد احساس

 ماده خستگي 3سنجد. هاي مختلف فرسودگي شغلي را مي

دهد احساسات مربوط به هیجاني )به پاسخ دهنده اجازه مي

و دجویان ضعف بیش از اندازه و خستگي عاطفي در برابر مد

-خ شخصیت )به پاسخماده به مس 1(، محیط کار را بیان نماید

عالقگي هاي خود را به شکل بيدهد که نگرشدهنده اجازه مي

ماده به کاهش  8( و ن نمایدتفاوتي نسبت به مددجویان بیاو بي

دهد که میزان به پاسخ دهنده اجازه ميعملکرد شخصي )

قبت از ارتباط با مرااحساس شایستگي و رسیدن به موفقیت در 

. فراواني این احساسات با پردازد( ميمددجویان بیان نماید

)خیلي زیاد( سنجیده شد. امتیاز  نمراتي از صفر )هرگز( تا شش

-بعاد فرسودگي شغلي در سه طبقهبه دست آمده در هر یک از ا

( 0333، متوسط و شدید قرار گرفت. مسلش و جکسون )کم ي

اي کرونباخ براي هر لفآون را با استفاده از اعتبار دروني این آزم

درصد  32درصد تا  10هاي این پرسشنامه میان یک از مؤلفه

تبار این ، اع0311همچنین نظریان در سال  ،اندگزارش کرده

درصد، مسخ  31 ي خستگي عاطفيپرسشنامه را براي مؤلفه

درصد و کل پرسشنامه  80درصد، عملکرد فردي  11شخصیت 

گیري به نمونه. (08-01-01)گزارش کرده است درصد  33

اي صورت گرفت، بدین صورت که هر طبقه معرف روش طبقه

گیري در هر یا بخش در بیمارستان است و نمونهیک واحد 

از اخذ  گیري تصادفي ساده انجام شد. پسطبقه به روش نمونه

ا در هها و جمع آوري دادهمجوز جهت تکمیل پرسشنامه

کاري به بیمارستان مراجعه شد و ضمن هاي مختلف شیفت

طالعه و آموزش دستورالعمل و توضیح در خصوص اهداف م

ي تکمیل، پرسشنامه در اختیار پرستاراني که همکاري نحوه

تمامي سؤاالت پرسشنامه،  خود را اعالم کرده بودند قرار گرفت.

 در این. انددگزارش، توسط افراد تکمیل گردیدهبه صورت خو

ي پرستاران در سه بعد آن مطالعه ابتدا میزان فرسودگي شغل

متیاز ابعاد فرسودگي شغلي شود و سپس میانگین امشخص مي

ت اطالعا هاي کاري مختلف به دست آمد.ها و شیفتدر بخش

بندي افراد در دو زیر مجموعه، داراي دسته) به دست آمده فوق

-شیفت ها وفرسودگي شغلي یا فاقد فرسودگي شغلي در بخش

هاي کاري( با توجه به وجود همبستگي بین متغیرهاي وابسته 

تحلیل، با استفاده از آنالیز  و لزوم لحاظ این همبستگي در

  SPSS، توسط نرم افزار(ANOVA)واریانس چند متغیره 

 .اندتجزیه و تحلیل شده

 ها یافته

جمعیت مورد مطالعه را زنان  درصد 83در مطالعه حاضر 

داراي مدرک  درصد 30 ،میاناین تشکیل داده بودند که از 

و  22/31کارشناسي بودند. میانگین سني افراد مورد مطالعه 

مطابق نتایج حاصل همچنین  سال بود. 11/01سابقه کار آنان 

از آنالیز میزان ابعاد خستگي هیجاني و مسخ شخصیت 

بوده  درصد 8/32 درصد و 2/11 یبپرستاران شدید و به ترت

 است از طرفي بعد کاهش عملکرد شخصي با درجه پایین

 .( گزارش شده استدرصد 1/31)

میانگین و انحراف معیار امتیاز ابعاد فرسودگي شغلي 

آمده  0 هاي مختلف بیمارستان در جدولدر بخشپرستاران 

بیشترین میانگین  ،است. همانگونه که در این جدول آمده است

( 11/4) در بخش تشخیصي ،فرسودگي در بعد خستگي هیجاني

در بعد خستگي هیجاني در  ،و کمترین میانگین فرسودگي
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( بوده است. همچنین در بعد مسخ 31/3بخش داخلي )

و  14/4 بخش تشخیصي شخصیت بیشترین میانگین در

-مي 11/3 گین در این بعد مربوط به بخش داخليکمترین میان

باشد. از طرف دیگر بیشترین میانگین فرسودگي دربعد کاهش 

کمترین امتیاز در بعد  03/3عملکرد شخصي در بخش ویژه 

گزارش شده است.  03/2کاهش عملکرد شخصي در بخش روان 

-110/1Pارتباط بین بخش اشتغال پرستار بر فرسودگي شغلي 

value <101/1سخ شخصیت ، مP-value <  کاهش و  بر روي

دست آمد که با توجه به ه بP-value = 110/1 عملکرد شخصي

ني بین بخش اشتغال پرستار و خستگي هیجا P-value مقادیر 

در  ،داري یافت نشدو کاهش عملکرد شخصي رابطه معني

داري خش اشتغال و مسخ شخصیت رابطه معنيحالیکه بین ب

 .یافت شد

بیشههترین امتیههاز  ،آمههده اسههت 2همانگونههه کههه درجههدول 

، در بعهد مسهخ   03/4فرسودگي شغلي در بعد خستگي هیجاني 

در  13/3کههاهش عملکههرد شخصههيو در بعههد  11/4شخصههیت 

کاري بر خستگي هیجهاني و  باشد. رابطه شیفتشیفت صبح مي

کههاهش عملکههرد  و روي > 110/1P-valueمسههخ شخصههیت 

 ه دست آمد و با توجه به مقادیر ب = P-value 113/1 شخصي

P-value        رابطه بهین شهیفت کهاري و ابعهاد فرسهودگي شهغلي

 باشد.دار ميمعني

 هاي مختلفبخش فرسودگي شغلي در ابعاد انحراف معیار امتیاز : میانگین و0جدول 

 P-value معیارانحراف  میانگین بخش اشتغال ابعاد فرسودگی شغلی

 خستگي هیجاني

31/3 داخلي  04/4  

P-value < 110/1  

41/3 جراحي  04/0  

30/3 روان  30/1  

31/3 ویژه  82/1  

11/4 تشخیصي  34/1  

14/3 سرپایي  14/0  

 انسژروا

 

11/3  11/0  

 مسخ شخصیت

11/3 داخلي  31/0  

P-value < 101/1  

28/4 جراحي  13/0  

23/4 روان  13/1  

11/4 ویژه  83/1  

14/4 تشخیصي  18/0  

 11/1 30/4 سرپایي

 انسژروا

 

22/4  13/1  

 کاهش عملکرد شخصي

31/2 داخلي  83/1  

P-value  110/1=  

10/2 جراحي  30/1  

03/2 روان  12/1  

03/3 ویژه  31/1  

10/3 تشخیصي  81/0  

14/2 سرپایي  18/1  

11/2 انسژروا  13/1  
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 های مختلفمیانگین و انحراف معیار امتیاز ابعاد فرسودگی شغلی در شیفت :2جدول 

 P-value معیارانحراف  میانگین شیفت کاری ابعاد فرسودگی شغلی

 خستگی هیجانی

 44/0 31/4 صبح

P-value < 003/0  
 01/3 67/1 عصر

 شب

 

02/1 00/0 

 مسخ شخصیت

67/4 صبح  07/0  

P-value < 003/0  
27/4 عصر  40/0  

 شب

 

70/1  46/0  

 کاهش عملکرد شخصی

01/1 صبح  67/0  

P –value= 001/0 60/2 عصر   04/3  

42/2 شب  70/0  

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلفای مربوط به فراوانی فرسودگی شغلی در شیفت: نمودار دایره3 نمودار

 

ای، درصد فراوانی فرسودگی شغلی در در نمودار دایره

 76/11های مختلف نشان داده شده است صبح کار شیفت

 باشد.کار میدرصد شب  10درصد و  11/11درصد ، عصر کار 

 بحث

در مطالعه حاضر مطابق نتایج آماری فرسودگی شغلی 

پرستاران در ابعاد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت فراوانی 

داشت. کمی فراوانی عملکرد شخصی کاهش  شدید و در بعد

 همچنین بیشترین میانگین فرسودگی در بعد خستگی هیجانی

ن بخش تشخیص و بیشترین میانگی مسخ شخصیت در و

بخش ویژه  در بعد کاهش عملکرد شخصی درفرسودگی 

فرد و همکاران کارکنان بخش مشاهده گردید. در مطالعه شجاع 

های پزشکی دارای فرسودگی متوسط در سه بعد فوریت

نتایج مطالعات دیگر نیز  1(. از طرفی 34) فرسودگی هستند

نشان داده است که میزان فرسودگی شغلی در پرستاران بخش 

های بیمارستان تر از پرستاران شاغل در سایر بخشانس بیشاورژ

باشند که با نتایج مطالعه های مراقبت ویژه میو حتی بخش

ان باالی (. دالیل عمده میز23-20فوق مطابقت ندارد )

-هایی مانند بخش اورژانس را میفرسودگی شغلی در موقعیت

ای حاد و هبه مراقبت مند توان شرایط اورژانسی بیماران نیاز

پرستاران به ست که در این صورت احتمال اینکه فوری دان

شوند، بیشتر ودگی متعاقب آن میسادگی دچار تنش و فرس

 (. 22) باشدمی

همچنین مطابق نتایج در این مطالعه بیشترین فرسودگی  

کاهش ، مسخ شخصیت و بعد خستگی هیجانیشغلی در 

درصد11/76

کارصبح

درصد10

کارشب

درصد11/11

عصرکار
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ثطضؾی قیفت نجح ًكبى زازُ قسُ اؾت.  زض ػولىطز قرهی

ٍ ّبی هرتلف ثیوبضؾتبى وبضی ٍ ثرفقیفت اثط هتمبثل هیبى

ّبی وبضی ٍ ثطٍظ فطؾَزگی قغلی زض ثرفثیي ًَثتّوچٌیي 

ًكبى ًتبیح هتفبٍتی ضا  ANOVAگًَبگَى ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى 

ّبی هرتلف ثط ضٍی زازُ اؾت. اضتجبط اقتغبل زض ثرف

، هؿد قرهیت ٍ فمساى هَفمیت فطزی ٍ گی ّیدبًیذؿت

ّبی هرتلف وبضی  ضٍی ذؿتگی فتّوچٌیي اضتجبط قی

زاض قرهیت ٍ فمساى هَفمیت فطزی  هؼٌیّیدبًی، هؿد 

 ثسؾت آهسُ اؾت.

اظ پطؾتبضاى ذؿتگی ّیدبًی زضنس  2/77زض ایي هغبلؼِ 

زاقتٌس وِ زض همبیؿِ ثب هغبلؼبت زلپؿٌس زض ثیوبضؾتبى وبقبًی 

، ضیغوی زض پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى تبهیي زضنس 4/13تْطاى 

ی ّبزضنس، وطهپَضیبى زض وبضوٌبى فَضیت 4/13اختوبػی وطج 

 5/35ّبی ثیطخٌس زضنس، ذعائی زض ثیوبضؾتبى 48پعقىی 

ثط ضٍی هترههیي  زضنس tezzerrei 40، هغبلؼِ زضنس

 زّسزضنس، هیعاى ثیكتطی ضا ًكبى هی20ثیَْقی زض اؾتطالیب 

ظای ی ظیبز ًبقی اظ وبض زض قطایظ تٌف(. ذؿتگی ّیدب24-23ً)

ّبی پط اظ ثیوبض ٍ ٍخَز تدطثِ اؾتطؼ هعهي اٍضغاًؽ ٍ ثرف

 ثبقسیی آى اؾتطؼ قغلی هسیطیت ًكسُ هیثَزُ وِ ًتیدِ ًْب

 (. زض ظهبى ثطٍظ ذؿتگی ّیدبًی ًیطٍّبی ّیدبًی قرم زض25)

ت ثِ حطفِ ٍ ضٍز ٍ فطز ًؿجاثط فطؾَزگی ثِ تسضیح اظ ثیي هی

 (. 26) ضؾسوبض ثِ ًَػی ؾطزی ٍ ثی تفبٍتی هیثی

اظ زضنس  8/92ی حبضط ًكبى زاز وِ هغبلؼِاظ عطفی ًتبیح 

وِ زض همبیؿِ ثب پطؾتبضاى زچبض اهتیبظ هؿد قرهیت ثَزًس 

، زضنس 4/9تْطاى ض ثیوبضؾتبى وبقبًی زهغبلؼبت زلپؿٌس 

 7/6 وطجضیغوی زض پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى تبهیي اختوبػی 

زضنس،  21ی پعقىی ّبضوبضوٌبى فَضیت،وطهپَضیبى ززضنس

، هغبلؼِ زضنس 2/54ّبی ثیطخٌس ذعائی زض ثیوبضؾتبى

tezzerrei (32 زضنس) ترههیي ثیَْقی زض ثط ضٍی ه

. (19-20) زّسهیعاى ثیكتطی ضا ًكبى هی زضنس، 20اؾتطالیب 

هبؾالذ ٍ لیتط هؼتمسًس هؿد قرهیت ثِ ػٌَاى ٍاوٌكی ًؿجت 

زّس وِ فطز ضخ هی ذؿتگی ػبعفی ثَزُ ٍ ظهبًی ثِ اًغجبق ثب

-ُ ذسهبت، پبؾد هٌفی زازُ ٍ ثب ثیوٌٌساقربل زضیبفت ثِ 

وٌس. زض ٍالغ ّب ثطذَضز هیء ثب آىتفبٍتی ٍ ثِ ػٌَاى یه قی

هؿد قرهیت ًكبى زٌّسُ ًگطـ هٌفی اضایِ زٌّسُ ذسهت 

 (.27) ثِ زضیبفت وٌٌسُ آى اؾت

اظ پطؾتبضاى  زضنس 8/92ی حبضط زض هغبلؼِّوچٌیي 

زاقتٌس وِ زض  ضا یوبّف ػولىطز قرهی زض ؾغح پبییٌ

 5/37همبیؿِ ثب هغبلؼبت زلپؿٌس زض ثیوبضؾتبى وبقبًی تْطاى 

، زضنس 2 ی پعقىیّبوطهپَضیبى زضوبضوٌبى فَضیت ،زضنس

 tezzerrei، زضنس 5/37ّبی ثیطخٌس ذعائی زض ثیوبضؾتبى

زضنس،  36الیب ثط ضٍی هترههیي ثیَْقی زض اؾتط زضنس( 63)

(. زض هغبلؼبت عالیی 23-24) زّسهیعاى ثیكتطی ضا ًكبى هی

ػلت وبّف ػولىطز قرهی ثِ ػسم هكبضوت پطؾتبضاى زض اهَض 

ًجَزى ثیي ًیطٍّبی تَاًوٌس ٍ ثیوبضؾتبًی ٍ تفبٍت لبئل 

(. ظیطا احؿبؼ هَفمیت 28-29) تَاًوٌس اقبضُ قسُ اؾتغیط

ّبی ثتَاًس زض ذظ هكی هی آیس وِ فطز فطزی ظهبًی ثِ ٍخَز

ؾبظهبى هتجَع تبثیط زاقتِ ثبقس ٍ اظ ایي عطیك تَاًبیی ّبی 

ّبی هثجت زض هَضز ضا ثِ هؼطو ًوبیف ثگصاضز ٍ ًگطـ ذَز

ذَز ٍ ثیوبضاى ثِ زؾت آٍضز. زض ایي نَضت ضوي اػتوبز ثِ 

اًدبم ٍظبیف ذَاّس ًفؽ، احؿبؼ لسضت ٍ تؿلظ ثیكتطی زض 

ًوبیس ٍ ثْتطی ًؿجت ثِ قغل ذَز وؿت هیبی ّزاقت ٍ زیسگبُ

یح (. ًتب30) وٌسٍ احؿبؼ ضضبیت هیثطزُ اظ وبض ثیكتط لصت 

ٍی اًدبم زّس پطؾتبضاًی وِ ثط ضپػٍّف ازالی ٍ پطیبهی ًكبى هی

اًس ٍ تحت ًظبضت قسیس هسیطیتی ٍظبیف ضٍتیي هتوطوع قسُ

 .(31) ّؿتٌس زض هؼطو وبّف ػولىطز قرهی لطاض زاضًس

ضٍی پطؾٌل ثیوبضؾتبى زوتط قطیؼتی  ثط پػٍّف هَهٌی ًتبیح

زضنس  7/94 پطؾتبضاى،زضنس  1/87انفْبى ًكبى زاز وِ 

(. پیبهی ثَؾبضی ًیع 31) پعقىبى زاضای فطؾَزگی قغلی ّؿتٌس

ًتبیح ًؿجتب هكبثْی ضا ضٍی پطؾٌل پطؾتبضی زض ایي ضاثغِ ثسؾت 

وٌس اى هیتیي زض تَخیِ ایي هؿئلِ ػٌَ(. وطیؿ32) آٍضزُ اؾت

وبض ثیف اظ حس ثب ثیوبضاى ؾطعبًی، ایسظی ٍ ؾرتیزضگیط ثَزى 

 ّبؾتاهل اؾتطؼ ٍ فطؾَزگی قغلی ًعز آىاظ هْوتطیي ػَ

هجٌی ثط ثبال ثَزى  OHW(. ًتبیح پػٍّف ثب گعاضـ 33)
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زضهبًی ٍ پبییي قغلی زض وبضوٌبى ٍاحسّبی ثْساقتی فطؾَزگی 

ؾؿبت تحمیمبتی هَى آى زض وبضوٌبى ازاضات ػوَهی ٍ ثَز

ّورَاًی زاضز وِ ًتبیح ایي هغبلؼبت ثب هغبلؼِ حبضط هغبثمت 

ّبیی وبض وٌٌس ٌّگبهی وِ افطاز زض حیغِولی ثغَض  (.34) زاضز

وِ تكَیك هٌبؾت، احؿبؼ وبضایی ٍ ذَزیبثی ٍخَز ًساقتِ 

ّب تَضیح هكیذَثی زضن ًكًَس لَاًیي ٍ ذظ ِ ثبقس، ٍظبیف ث

ی خسیس ٍ هتٌَػی ثِ چكن ًرَضز، هحیظ ضٍیىطزّب زازُ ًكًَس،

وبض زلپؿٌس ًجَزُ ٍ فبلس قطایظ الظم ثطای ایدبز آؾبیف فىطی 

ّبی اًؿبًی ز ضوي احؿبؼ فطؾَزگی قغلی زیسگبُافطا ،ثبقس

 (.35-36) زٌّساهط هطالجت اظ ثیوبضاى اظ زؾت هیذَز ضا زض 

 وتیجٍ گیزي

 ؾبیط ثِ ًؿجت هتفبٍتزالیل  ثِ پطؾتبضاى ضٍاى ؾالهت

 تطیيػوسُ اظ وِ ثبقسهی ذغط هؼطو زض ثیكتط خبهؼِ الكبض

 هبّیت ثبال، وبضی فكبض ٍ وبضی ثبض ثِ هیتَاى آى زالیل

 غیطلبثل قطایظ ٍ ّبٍضؼیت ثب قسى هَاخِْ حطفِ، ظایاؾتطؼ

 اقبضُ فطزی ػَاهل ٍ وبضی قیفت ثب هطتجظ ػَاهل ثیٌی،پیف

 فطؾَزگی هرتلف ؾغَح ٍخَز ثِ تَخِ ثب زض ًتیدِ .ًوَز

 زضهبى ٍ ثْساقت ًظبم هسیطاى وِ گطززهی پیكٌْبز قغلی

 اهىبًبت افعایف هٌظَض ثِ ؾٌدی ًیبظ وِ ًوبیٌس اتربش تطتیجی

 ّبیثرف زض اًؿبًی ًیطٍی تَظیغ ٍ تأهیي ًحَُ قَز، اًدبم

 ثطای قغلی اهٌیت حسالل اهىبى نَضت زض ٍ ثطضؾی زضهبًی

-ًتبیح ایي هغبلؼِ زض ثطًبهِاؾتفبزُ اظ  .قَز فطاّن پطؾتبضاى

تَاًس هَخت وبّف فطؾَزگی زضهبًی هی ّبی ثْساقتیضیعی

ّبی یدِ افعایف ویفیت ذسهبت ٍ هطالجتقغلی ٍ زض ًت

جت اظ وبض، افعایف ثْساقتی، افعایف ضضبیت ثیوبض، وبّف غی

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ (. 37-38) ٍضی گطززّب ٍ ثْطُاثطثركی ّعیٌِ

ظ ًظط هغبلؼِ حبضط هیعاى فطؾَزگی قغلی پطؾتبضاى ازض 

ؾطیغ ی ثبقس ثغَضیىِ هساذلِػولىطز قرهی زض حس ثبال هی

ضؾس. اًدبم ثِ ًظط هیساثیط پیكگیطاًِ ضطٍضی خْت اًدبم ت

چطذف قغلی ثب ضٍـ هؼوَل تبثیطی ثط فطؾَزگی قغلی 

ثب تَخِ  (.39-40) پطؾتبضاى زض ثیوبضؾتبى هَضز هغبلؼِ ًساضز

ّبی ضؾس ثىبضگیطی قیَُّبی ایي پػٍّف ثِ ًظط هیثِ یبفتِ

ّبی ی وطزى قغل پطؾتبضی ٍ ایدبز ضقتِخبیگعیي، ترهه

تَؾظ ، پطؾتبضی اعفبل ٍ ... ترههی ًظیط پطؾتبضی ٍیػُ

وبّف فطؾَزگی ثبقس. خْت هیؾَزهٌس ٍظاضت ثْساقت 

خولِ  قغلی زض پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى هطثَعِ ضاّىبضّبیی اظ

تَاًوٌس ٍ هبّط زض ّط یه گعیٌف ٍ اؾترسام ًیطٍّبی ػاللوٌس، 

ظهیٌِ عت هطثَط  ّب، آهَظـ ضوي ذسهت وبضوٌبى زضاظ ثرف

ّب ٍ لجل ٍ حیي وبض زض آى ثرف، تدسیس ثِ ّط یه اظ ثرف

تكىیل  ،ی هرتلف وبضیّبٍظبیف قغلی ضزُ ًظط زض قطح

 ،ّبثرف ىخلؿبت هٌظن ثحث حضَضی ثیي هسیطاى ٍ وبضوٌب

ی ّبی زاضاؾرتی وبض ٍ وبّف ؾبػبت وبضی ثرف افعایف حك

ّب خْت افعایف اًگیعـ فطؾَزگی قغلی ًؿجت ثِ زیگط ثرف

-ّبی تفطیحی ٍ ٍضظقی پیكٌْبز هیتٌظین ثطًبهِ ،پطؾتبضاى

وٌس وِ ّط چٌس لبًَى  ایي هغبلؼِ تهطیح هی(. 28-41) گطزز

زض ؾبلْبی اذیط، وبض، هحیظاؾتبی ثْجَز قطایظ ضخسیسی زض 

 ّوچٌبى هیعاى فكبض ضٍاًی ثط پطؾتبضاى ثبالؾت.  ، ٍلیٍضغ قسُ

ػوستبً هحسٍزیت خغطافیبیی زض  ،حبضط هحسٍزیت هغبلؼِ

 ٍتَاًس ثط قیَع فطؾَزگی قغلی  گؿتطـ ًوًَِ ثَز وِ هی

ػالٍُ ثط آى  ثرف هرتلف تأثیط ثگصاضز. چْبضهمبیؿِ ثیي فمظ 

تَاًس  ظای افطاز هی تلف تٌفاحتوبل ٍخَز ؾَاثك تدبضة هر

تحمیمبت ثیكتط ثط ضٍی ایي زّی ضا ون ًوبیس.  هیعاى تؼوین

تط ٍ زض هحسٍزُ خغطافیبیی  هَضَع، ثب ًوًَِ ثعضگتط ٍ هتٌَع

 .قَز هیتط پیكٌْبز ٍؾیغ

 تقذیز ي تطکز 

اظ توبم پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى آهَظقی قْط اَّاظ ثِ خْت 

 ًوبیین.لسضزاًی هیضی زض ایي عطح تكىط ٍ ّوىب

 مطارکت وًیسىذگان

 ا.ن، ع.معطاحی پػٍّف: 

 ا.ن، ع.مآٍضی زازُ: خوغ

 ع.م، ا.ةتحلیل زازُ: 

 ع.م، ا.ةًگبضـ ٍ انالح همبلِ: 

 تضاد مىافع

 ّیچگًَِ تضبز هٌبفؼی اظ ؾَی ًَیؿٌسگبى گعاضـ ًكسُ اؾت.
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The Relationship between Shift Work and Occupational Burnout  

among Nurses in a Teaching Hospital in Ahvaz  
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2
, Azam KARIMI
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Abstract 

Introduction: Occupational burnout is determined by emotional exhaustion, 

depersonalization, and reduced personal performance. The aim of this study 

was to investigate the relationship between shift work and burnout in 

different parts of a teaching hospital in Ahvaz city in 2016.  

Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 180 shift nurses. 

Stratified sampling was used to collect samples and Maslach and Jackson's 

burnout questionnaires were applied to collect data. Data were then analyzed 

using SPSS18 software. 

Results: Analysis of the results of this study showed that "emotional 

exhaustion" and "depersonalization" with respective frequencies of 77.2 % 

and 92.8 % are severe in nurses. On the other hand, the "reduced personal 

performance" has been reported at a rate of 90.6 %. 

Conclusion: High levels of emotional exhaustion and depersonalization on 

the one hand and low level of reduced personal performance among the 

studied nurses is an alert for managers in the field of health. In the case of not 

considering appropriate management measures to improve the burnout 

dimensions, psychological and physical damages can be caused by shift work 

on employees of the health sector. 

Keywords: Work Shift, Burnout, Nurses, Maslach and Jackson's Burnout 

Questionnaires 
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