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Background and Objective: Occupational burnout syndrome is a long-term
response to stressful situations that may cause a reduction in the function, efficacy,
and productivity of systems or individuals. The aim of this study was to determine
the prevalence rate of occupational burnout and its related factors among dentists
working in Semnan, Iran, during 2014.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study included 86 dentists
working in Semnan Iran. The data were collected using a 22-item Maslach burnout
inventory that evaluated emotional exhaustion, depersonalization, and reduced
personal accomplishment. The collected data were analyzed using descriptive and
analytical statistics, including t-test, as well as Pearson and Spearman correlation
coefficient tests.
Results: In this study, 40.7%, 22.1%, and 97.7% of the participants suffered from
severe emotional exhaustion, severe depersonalization, and severe reduced personal
accomplishment, respectively. According to the results, there was a reverse
relationship between the age and the prevalence rate of depersonalization (P=0.02);
however, a direct association was observed between age and personal
accomplishment (P=0.002). Moreover, the females obtained higher scores of
emotional exhaustion (P=0.002) and depersonalization (P=0.003), compared to
males. Furthermore, dentists' working hours per week correlated significantly with
depersonalization (P=0.085).
Conclusion: Higher levels of occupational burnout were observed among the general
dentists in Semnan, Iran. Moreover, about half of the dentists had emotional
exhaustion and more than 95% of them suffered from reduced levels of personal
accomplishment. Therefore, it is necessary to consider steps to reduce workload,
working hours, and daily stress among dentists.
Keywords: Dentistry; Depersonalization; Emotional Stress; Occupational Burnout
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مقاله پژوهشی

فرسودگی شغلی و عوامل اثرگذار بر آن در دندانپزشکان استان سمنان
مریم بصیرت ، 9سید جواد کیا ،2میالد ملک شعار ،3محسن صفاریه ،6بهاره
1
2
3
4
5

جوانشیر*،5

استادیار ،مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی ،گروه بیماریهای دهان و فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
دانشیار ،مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی ،گروه بیماریهای دهان و فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
متخصص ارتودنسی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
جراح دندانپزشک ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
استادیار ،گروه ارتودنسی ،دانشکده دندانپزشکی ،پردیس بینالمللی انزلی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1317/12/15 :
تاریخ پذیرش مقاله1318/33/22 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :فرسودگی شغلی یک پاسخ طوالنیمدت نسبت به عوامل استرسزا در کار است که میتواند
موجب کاهش کارآیی ،اثربخشی و بهرهوری فرد و سازمان شود .در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف تعیین
شیوع فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان استان سمنان در سال  1313انجام شد.
مواد و روش ها :در مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر تمامی  88دندانپزشک شاغل در استان سمنان مورد
بررسی قرار گرفتند .بدینمنظور از پرسشنامه معتبر  22سؤالی فرسودگی شغلی مازالخ که خستگی هیجانی،
مسخ شخصیت و احساس کفایت فردی را مورد بررسی قرار میدهد ،استفاده شد .دادهها نیز با استفاده از آمار
توصیفی -تحلیلی ،آزمونهای  tمستقل و ضریب همبستگی  Pearsonو  Spearmanتحلیل گردیدند.
یافتهها :از میان شرکتکنندگان در مطالعه 43/7 ،درصد دچار خستگی هیجانی زیاد 22/1 ،درصد دچار
مسخ شخصیت زیاد و  17/7درصد دچار کاهش کفایت فردی زیاد بودند .بر مبنای نتایج ،ارتباط سن
دندانپزشکان با مسخ شخصیت معکوس بود ()P=3/32؛ اما ارتباط آن با کفایت فردی مستقیم گزارش گردید
( .)P=3/332عالوهبراین ،نتایج حاکی از آن بودند که خستگی هیجانی ( )P=3/332و مسخ شخصیت
( )P=3/333بهطور معناداری در زنان بیشتر از مردان میباشد .الزم به ذکر است که میزان ساعت کار
دندانپزشکان در هفته ،ارتباط مستقیم و معناداری با مسخ شخصیت داشت (.)P=3/385
نتیجه گیری :براساس یافتههای مطالعه حاضر میتوان گفت که نرخ فرسودگی شغلی در میان دندانپزشکان
عمومی استان سمنان باال بوده است .عالوهبراین ،خستگی هیجانی در حدود نیمی از دندانپزشکان و کاهش
کفایت فردی در بیش از  15درصد از آنها مشاهده گردید؛ از این رو ،اعمال راهکارهایی بهمنظور کاهش بار
شغلی ،ساعات کاری و استرسهای روزمره ضروری میباشد.
واژگان کلیدی :دندانپزشکی؛ شغل؛ فشار هیجانی؛ مسخ شخصیت

مقدمه
از آنجایی که بخش عمده زندگی روزانه هر فرد صرف کار
میشود ،موضوع فرسودگی شغلی مورد توجه اقشار گوناگون و
صاحبان مشاغل میباشد ] .[1پدیده فرسودگی شغلی43 ،
درصد از افراد در جوامع صنعتی را گرفتار میسازد که  83درصد
از آنها را زنان تشکیل میدهند ] .[1فرسودگی شغلی یک
پاسخ طوالنیمدت نسبت به عوامل استرسزا بوده و نشانه
استرس شغلی نمیباشد؛ بلکه نتیجه عدم کنترل استرس شغلی
است ] .[2بنا بر تعریف  Maslachدر سال  ،1182فرسودگی
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شغلی سندرمی روانشناختی مشتمل بر سه بعد میباشد:
خستگی هیجانی که عبارت است از احساس تحت فشار
قرارگرفتن و از میان رفتن منابع درونی فرد (در حقیقت شخص
از نظر روانی یا احساسی دچار خستگی میشود) ][3؛ مسخ
شخصیتی که پاسخ منفی سنگدالنه و بیتفاوت نسبت به
افرادی است که در جایگاه دریافت خدمات و مراقبت قرار
میگیرند ][4؛ کاهش احساس کفایت شخصی که همانا
کمشدن احساس شایستگی ،احساس عدم ایفای نقش موفق و
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بصیرت و همکاران

احساس عدم انجام وظیفه شخصی است ].[4
 Gilmourو  Dawsonمعتقد هستند که کمبود درآمد باعث
میشود که افراد سطوح باالتری از فرسودگی شغلی را تجربه
نمایند [ .]5باید خاطرنشان ساخت که فشار کار ،شرط الزم
فرسودگی شغلی است؛ اما شرط کافی نمیباشد ] .[8در این
راستا ،پزشکان و دندانپزشکان سطح باالیی از فشار روحی -روانی
را تحمل میکنند .مقتضیات شغلی مانند نیاز به دقت زیاد ضمن
کار ،درمان برای گروههای خاص مانند کودکان ،افراد عقبمانده
و سالخورده ،تماس با عوامل زیانآور متعدد مانند صداهای
مزاحم ،مواد شیمیایی ،کار تحت شرایط بدنی نامناسب برای
ساعات طوالنی و تماس با عوامل بیماریزا ،فشار مضاعفی را به
دندانپزشکان وارد میسازد که افت کمی و کیفی خدمات
ارائهشده از سوی آنها را در پی دارد ] .[8برخی از پژوهشگران
میزان فرسودگی شغلی در دندانپزشکان عمومی و جراحان دهان
را در باالترین سطح دانستهاند و میزان آن در متخصصان
ارتودنسی را در کمترین سطح برآورد نمودهاند ] .[7،8در این
راستا در مطالعهای که در سال  1387توسط روغنیزاد و
همکاران در ارتباط با شیوع سندرم فرسودگی در میان اعضای
هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران
انجام شد 7 ،درصد از افراد دچار مسخ شخصیت 4 ،درصد دچار
خستگی هیجانی و  11/1درصد دچار عدم موفقیت شخصی
بودند ] .[1این درحالی است که در مطالعه پاریزی در مورد
فراوانی سندرم فرسودگی شغلی در دندانپزشکان شهر کرمان،
 14/1درصد از افراد دچار مسخ شخصیت شدید 33/48 ،درصد
دچار خستگی هیجانی و  71/78درصد دچار عدم موفقیت
شخصی بودند ] .[13با توجه به تناقضات موجود در نتایج
مطالعات فوق و تأثیر فرسودگی شغلی بر کیفیت خدمات
دندانپزشکان و سالمت روان آنها ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی شیوع فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در
دندانپزشکان استان سمنان انجام شد.
مواد و روشها
در مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر که بهصورت مقطعی
انجام شد ،فرسودگی شغلی  88دندانپزشک شاغل در استان
سمنان بهصورت سرشماری توسط پرسشنامه معتبر فرسودگی
شغلی مازالخ بررسی گردید ] .[11شایان ذکر است که پروتکل
این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی گیالن مورد
تأیید قرار گرفت و رضایتنامه کتبی از شرکتکنندگان اخذ
گردید .معیار ورود به پژوهش ،اشتغال به حرفه دندانپزشکی بود
و عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه بهعنوان معیار خروج در نظر
گرفته شد .الزم به ذکر است که اعتبار این پرسشنامه با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ معادل  71-13درصد به دست آمده و
ضریب پایایی آن معادل  83-83درصد گزارش شده است ].[11
عالوهبراین ،اعتبار و پایایی این پرسشنامه در ایران برای اولین بار
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توسط فیلیالن مورد تأیید قرار گرفت و در ادامه در مطالعات
مختلف ،اعتبار و پایایی آن بیشتر از  13درصد گزارش گردید
].[12-14
بهمنظور انجام این مطالعه ،اطالعات فردی شامل :سن،
جنس ،وضعیت تأهل ،سابقه کار و مدرک تحصیلی افراد مورد
نظر گردآوری شد .ذکر این نکته ضرورت دارد که اطالعات افراد
تحت مطالعه ،محرمانه تلقی گردید و به هریک از آنها یک
کد اختصاص داده شد .پرسشنامه Maslach ( MBI-HSS
 )Burnout Inventory – Human Services Surveyبرای
گروهی از افراد جامعه طراحی شده است که در بخش خدمات
عمومی مراقبتهای بهداشتی -درمانی مشغول به فعالیت هستند.
این ابزار شامل  22گزاره است؛ نه سؤال پیرامون خردهمقیاس
خستگی هیجانی ،پنج سؤال درباره مسخ شخصیت و هشت سؤال
در مورد احساس کفایت فردی .در این پرسشنامه فراوانی (میزان
تکرار) این احساسات براساس معیار درجهبندی لیکرت با نمراتی
از "( 3هرگز) تا ( 8هر روز)" سنجیده میشود .نمرات سؤاالت هر
بعد با یکدیگر جمع شده و نمره کل هر بعد از سندرم فرسودگی
شغلی براساس نمره مرجع مازالخ ( )1113در گروه پایین،
متوسط و باال قرار میگیرد ].[13،14
باید خاطرنشان ساخت که در بعد خستگی هیجانی ،نمرات
 ≤33بیانگر سطح باالی خستگی هیجانی ،نمرات ≥17
نشاندهنده خستگی هیجانی پایین و نمرات  18-21بیانگر
خستگی هیجانی متوسط میباشند .در بعد مسخ شخصیت نیز
نمرات  ≤12نشاندهنده سطح باالی مسخ شخصیت ،نمرات ≥5
بیانگر مسخ شخصیت کم و نمرات  8-11نشاندهنده مسخ
شخصیت متوسط میباشند .عالوهبراین در بعد کفایت فردی،
نمرات  ≥33بیانگر سطح پایین کفایت فردی ،نمرات ≤43
نشاندهنده سطح باالی کفایت فردی و نمرات  34-31حاکی از
سطح متوسط کفایت فردی هستند .در تفسیر نتایج حاصل از
این پرسشنامه باید گفت که چنانچه فرد از نظر خستگی هیجانی
یا مسخ شخصیت در سطح باال بوده و از نظر کفایت فردی در
سطح پایین قرار داشته باشد ،وی مبتال به فرسودگی شغلی است.
الزم به ذکر میباشد که در پژوهش حاضر دادهها با استفاده از
آمار توصیفی -تحلیلی ،آزمونهای  tمستقل و ضریب همبستگی
 Pearsonو  Spearmanتحلیل گردیدند.
یافتهها
اطالعات توصیفی نمونههای مورد مطالعه در جدول  1ارائه
شده است .آنالیز دادهها نشان داد که بیش از نیمی از
دندانپزشکان ( 53/5درصد) به میزان کمی دچار مسخ شخصیت
میباشند .عالوهبراین 24/4 ،درصد از شرکتکنندگان در حد
متوسط و  22درصد از آنها به میزان زیادی دچار مسخ شخصیت
بودند .در ارتباط با عدم کفایت فردی نیز  2/3درصد از
دندانپزشکان به میزان کم و  17/7درصد از آنها به میزان زیادی
64

فرسودگی در دندانپزشکان استان سمنان

کاری نیز از آزمون همبستگی  Spearmanاستفاده گردید.
در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون  tمستقل ،ارتباط
معناداری میان جنسیت دندانپزشکان با خستگی هیجانی
( )P>3/331و مسخ شخصیت ( )P>3/331آنها مشاهده گردید.
در این راستا ،حدود  81/3درصد از مردان دچار خستگی هیجانی

دچار عدم کفایت فردی بودند .در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی
نرمالبودن دادهها از آزمونهای ،Kolmogorov–Smirnov
 Shapiro-Wilkو بررسی چولگی و کشیدگی استفاده شد که بر
مبنای نتایج بهجز مسخ شخصیت ،سایر متغیرها داری توزیع
نرمال بودند .برای بررسی همبستگی این متغیر با سن و ساعت

جدول  :9مقادیر فراوانی و درصد متغیرهای مورد مطالعه
فراوانی

درصد

طبقات سنی

23
28
32
8

23/3
32/8
37/2
7

فراوانی

درصد

21
18
13
11
12
8

33/7
23/1
11/8
12/8
14
7

فراوانی

درصد

8
43
38
2

1/3
48/5
41/1
2/3

جنسیت

فراوانی

درصد

مرد
زن

55
31

84
38

فراوانی

درصد

13
78

11/8
88/4

فراوانی

درصد

33
11
21
8
2

34/1
22/1
33/7
7
2/3

فراوانی

درصد

عمومی
متخصص

78
8

13/7
1/3

محل فعالیت

فراوانی

درصد

31
13
34

45/3
15/1
31/5

شیفت کاری

فراوانی

درصد

صبح
عصر
صبح و عصر

5
13
88

5/8
15/1
71/1

زیر  33سال
 33تا  43سال
 43تا  53سال
 53تا  83سال
سابقه کار
زیر  5سال
 5تا  13سال
 13تا  15سال
 15تا  23سال
 23تا  25سال
بیشتر از  25سال
ساعات کاری هفتگی
زیر  23ساعت
 23تا  43ساعت
 43تا  83ساعت
باالی  83ساعت

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
تعداد فرزند
بدون فرزند
یک فرزند
دو فرزند
سه فرزند
چهار فرزند و بیشتر
وضعیت تحصیالت

مطب
بخش دولتی
هر دو
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وضعیت تأهل آنها نیز با هیچیک از ابعاد فرسودگی شغلی ارتباط
معناداری نداشت ( .)P>3/35از سوی دیگر ،سابقه خدمت
دندانپزشکان با بعد مسخ شخصیت و کفایت فردی ارتباط
معناداری داشت؛ بهگونهای که با افزایش سابقه کاری ،مسخ
شخصیت کاهش پیدا کرده؛ اما کفایت فردی افزایش مییافت.
ذکر این نکته ضرورت دارد که بر مبنای نتایج بهدستآمده ،سابقه
کار به لحاظ آماری ارتباط معناداری با خستگی هیجانی نداشت
(نمودار )2؛ اما ارتباط ساعات کار دندانپزشکان در هفته با بعد
مسخ شخصیت معنادار بود؛ به این معنا که افزایش ساعت کاری
در هفته باعث افزایش مسخ شخصیت در دندانپزشکان میشد
(جدول .)3

کم و  52/7درصد از زنان دچار خستگی هیجانی زیاد بودند.
همچنین  74/2درصد از مردان و  41/8درصد از زنان دندانپزشک
دچار مسخ شخصیت کم بودند .عالوهبراین 18/2 ،درصد از مردان
و  18/8درصد از زنان دندانپزشک دارای کفایت فردی زیاد بودند
(جدول .)2
بر مبنای نتایج ،سن دندانپزشکان ارتباط معناداری با مسخ
شخصیت و کفایت فردی ایشان داشت؛ بهگونهای که با افزایش
سن از مسخ شخصیت آنها کاسته میشد؛ اما در عین حال،
کفایت فردی ایشان افزایش مییافت .شایان ذکر است که در
پژوهش حاضر ارتباط معناداری میان سن و خستگی دندانپزشکان
مشاهده نگردید (نمودار  .)1سطح تحصیالت دندانپزشکان و

جدول  :2نتایج تعیین ارتباط جنسیت افراد با ابعاد فرسودگی شغلی براساس آزمون  tمستقل
ابعاد

شدت

مرد

زن

مجموع

مقدار آزمون

خستگی هیجانی

کم
متوسط
زیاد
مجموع

 81/3( 11درصد)
 11/4( 8درصد)
 11/4( 8درصد)
 133( 31درصد)

 25/5( 14درصد)
 21/8( 12درصد)
 52/7( 21درصد)
 133( 55درصد)

 38/4( 33درصد)
 23/1( 18درصد)
 43/7( 35درصد)
 133( 88درصد)

12/118

مسخ شخصیت

کم
متوسط
زیاد
مجموع

 74/2( 23درصد)
 22/8( 7درصد)
 3/2( 1درصد)
 133( 31درصد)

 41/8( 23درصد)
 25/5( 14درصد)
 32/7( 18درصد)
 133( 55درصد)

 53/5( 48درصد)
 24/4( 21درصد)
 22/1( 11درصد)
 133( 88درصد)

11/782

کم

 3/2( 1درصد)

 1/8( 1درصد)

 2/3( 2درصد)

متوسط

 3( 3درصد)

 3( 3درصد)

 3( 3درصد)

زیاد

 18/8( 33درصد)

 18/2( 54درصد)

 17/7( 84درصد)

مجموع

 133( 31درصد)

 133( 55درصد)

 133( 88درصد)

کفایت فردی

نمودار  :9میزان ارتباط سن با عوامل اثرگذار بر فرسودگی

Sig.

3/332

3/333

3/882

3/188

نمودار  :2میزان ارتباط تعداد ساعات کار در هفته با عوامل اثرگذار بر فرسودگی

جدول  :3ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با سن و ساعت کاری براساس آزمون همبستگی  Pearsonو Spearman

متغیر
سن
ساعت کاری

خستگی هیجانی

کفایت شخصی

مسخ شخصیت

r=3/312

r=3/321

r=-3/274

P=3/118

P=3/332

P=3/311

r=3/187

r=-3/338

r=3/274

P=3/385

P=3/725

P=3/311
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فرسودگی در دندانپزشکان استان سمنان

بحث
پژوهش حاضر با توجه به تأثیر فرسودگی شغلی بر کیفیت
خدمات دندانپزشکی و سالمت روان دندانپزشکان و نیز
درنظرگرفتن این نکته که این مسأله تاکنون در ارتباط با
دندانپزشکان شاغل در استان سمنان بررسی نشده است ،انجام
شد .مطابق با نتایج مطالعه حاضر ،بیش از نیمی از دندانپزشکان
به میزان کمی دچار مسخ شخصیت بودند ( 53/5درصد) که در
مقایسه با نتایج گزارششده در مطالعهای مشابه در شهر بیرجند
که توسط حسینی و همکاران صورت گرفت ] ،[15مسخ
شخصیت در جامعه دندانپزشکان استان سمنان را با شدت
کمتری نشان میدهد .در این راستا در مطالعه روغنیزاد ،مسخ
شخصیتی در اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی آزاد شهر
تهران معادل  7درصد و در مطالعه دهبزرگی معادل  8/5درصد در
اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز گزارش گردید ] [18که به
مراتب کمتر از میزان ارائهشده در نتایج مطالعه حاضر و پژوهش
انجامشده در شهر بیرجند میباشد .بهطور کلی عدم رضایت از
محیط کار ،نداشتن آسایش فکری و نبود تشویق میتواند منجر
به مسخ شخصیت شود .تفاوت در نتایج این مطالعات میتواند
ناشی از اختالف در حجم نمونهها و میزان تحصیالت افراد مورد
مطالعه باشد.
در پژوهش حاضر توزیع خستگی هیجانی در هر سه گروه
کم ،متوسط و شدید تقریباً برابر بود .با این وجود ،میزان خستگی
هیجانی شدید ،باال گزارش شد .نتایج حاصل از این مطالعه با
یافتههای بهدستآمده از مطالعات حسینی ] [15و روغنیزاد ][1
همخوانی ندارد؛ اما به نتایج مطالعه  [17] Jin Muنزدیک
میباشد .علت خستگی هیجانی باال در مطالعات حسینی و
روغنیزاد میتواند ناشی از تفاوت در جمعیت مورد مطالعه باشد؛
در مطالعه روغنیزاد در تهران ،خستگی هیجانی بسیار کمتری
نسبت به سایر مطالعات در جمعیت مورد بررسی (متخصصان
دندانپزشکی) مشاهده گردید ] .[1در مورد کفایت فردی نیز 2/3
درصد از دندانپزشکان به میزان کم و  17/7درصد به میزان زیادی
از کفایت فردی برخوردار بودند که این نتایج با یافتههای مطالعه
حسینی ] [15که در آن  133درصد از افراد دچار عدم کفایت
فردی بودند ،همخوانی ندارد؛ اما در مطالعه روغنیزاد ،کفایت
فردی حدوداً  81درصد بود که به نتایج مطالعه حاضر نزدیک
میباشد ] .[1باید توجه داشت که حجم نمونه و جمعیت مورد
بررسی در این مطالعات متفاوت بوده و شرایط فرهنگی -اجتماعی
و اقلیمی این جوامع نیز نیاز به بررسی بیشتر دارد .احساس کفایت
شخصی زمانی به وجود میآید که فرد بر خطمشیهای سازمان
تأثیر بگذارد و نگرش مثبتی نسبت به افراد مراجعهکننده پیدا
کند .میزان باالی فرسودگی در بعد کفایت فردی سبب
شکلگیری نگرش منفی نسبت به خود و حرفه میگردد و در

کاهش اعتماد به نفس دخیل میباشد.
بر مبنای نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،ارتباط معناداری
55

میان جنسیت دندانپزشکان با خستگی هیجانی و مسخ شخصیت
وجود داشت .شایان ذکر است که ویژگیهای فوق تنها در مطالعه
حاضر دارای ارتباط معنادار بودند و این امر نیازمند ریشهیابی
علت بهصورت تخصصیتر میباشد .با مقایسه نتایج خستگی
هیجانی و مسخ شخصیت در مطالعه حاضر و سایر مطالعات
میتوان اینگونه برداشت کرد که تفاوت در مسائل فرهنگی-
اقلیمی ،نقش بهسزایی در فرسودگی افراد دارد.
بنا بر نتایج مطالعه حاضر ،سن دندانپزشکان با مسخ شخصیت
و کفایت فردی آنها ارتباط معناداری داشت؛ بهگونهای که با
افزایش سن افراد از مسخ شخصیت آنها کاسته میشد؛ اما با
افزایش سن ،کفایت فردی آنها افزایش مییافت .نتایج پژوهش
حاضر در این زمینه با یافتههای مطالعات روغنیزاد و حسینی
همخوانی دارد ][1،15؛ اما با برخی از مطالعات بهعنوان مثال
پژوهش پیامی و همکاران همخوان نمیباشد ] .[18علت کاهش
مسخ شخصیت در پی افزایش سن میتواند سازگاری با محیط
کار ،آشنایی با مسائل شغلی و افزایش دانش و تجربه باشد.
بر مبنای نتایج بهدستآمده ،وضعیت تأهل دندانپزشکان با
هیچیک از ابعاد فرسودگی شغلی ارتباطی نداشت؛ نتایج مطالعات
روغنیزاد ] ،[1حسینی ] [15و طوبایی ] [11نیز تأییدکننده
نتایج مطالعه حاضر میباشند .از سوی دیگر ،رابطه بین سابقه
دندانپزشکان با بعد خستگی هیجانی و کفایت فردی معنادار
بود؛ بهگونهای که با افزایش سابقه کاری ،مسخ شخصیت کاهش
مییافت .این مهم با نتایج مطالعات  [23] Dentonو پیامی ][18
همخوانی دارد .در پژوهش حاضر کفایت فردی با باالرفتن سابقه
کار ،افزایش مییافت؛ اما سابقه کار به لحاظ آماری ارتباط
معناداری با خستگی هیجانی نداشت که این یافته نیز با
نتایج مطالعات روغنیزاد ] ،[1حسینی ] ،[15بوساری ] [18و
 [23] Dentonهمخوانی دارد .شایان ذکر است که حمایت
شغلی ،کاهش تعارضات و ابهام شغلی میتواند بر این ابعاد
تأثیرگذار باشد و موجب کاهش آنها گردد.
عالوهبراین ،ساعات کار دندانپزشکان در هفته با بعد مسخ
شخصیت ارتباط معناداری داشت؛ به این معنا که با افزایش ساعت
کاری در هفته ،مسخ شخصیت در دندانپزشکان افزایش مییافت.
در این ارتباط ،نتایج مطالعه حسینی ] [15با یافتههای
بهدستآمده در مطالعه حاضر مغایر بوده و دلیل آن میتواند ناشی
از تفاوت در حجم نمونه و عوامل فرهنگی ،اقلیمی و غیره باشد.
در انتها در ارتباط با محدودیتهای موجود در این پژوهش
میتوان به توجه آزمودنیها به مسائل فرهنگی -اجتماعی و
همچنین عدم آگاهی برخی از آنها از اهمیت فعالیت پژوهشی
اشاره کرد .این موضوع میتواند موجب کاهش دقت آزمودنیها
هنگام تکمیل پرسشنامه شده باشد .از سوی دیگر ،در مطالعه
حاضر پرسشنامه تنها در میان دندانپزشکان فعال توزیع گردید و
دندانپزشکانی که به دلیل اثرات فرسودگی شغلی از کار افتاده
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 الزم است راهکارهایی،توسط دندانپزشکان عمومی ارائه میشود
 ساعات کاری و استرسهای روزمره،بهمنظور کاهش بار شغلی
.اندیشیده شود
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر در قالب پایاننامه دانشجویی (با شماره ثبت
) با همکاری مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیالن1475
 بدینوسیله نویسندگان از سرکار خانم.انجام شده است
 جناب آقای دکتر غفاری (که آنالیز آماری این پژوهش،پورحبیبی
را انجام دادند) و تمامی دندانپزشکانی که در راستای انجام این
 تشکر و قدردانی،پژوهش با پژوهشگران همکاری نمودند
.میکنند

 این مهم میتواند محدودیت. مورد بررسی قرار نگرفتند،بودند
بسیاری از مطالعات در این زمینه باشد و موجب شود که اثرات
.اجتماعی فرسودگی شغلی به درستی درک نگردد
 مطالعات طولی برای،در این راستا پیشنهاد میشود در آینده
،تعیین نوع اقدامات مرتبط با فرسودگی شغلی در دندانپزشکان
راههای پیشگیری و درمان آثار فرسودگی و همچنین تأثیر
.فرسودگی شغلی بر روند درمان بیماران صورت پذیرد
نتیجهگیری
براساس یافتههای مطالعه حاضر میتوان گفت که نرخ
فرسودگی شغلی در میان دندانپزشکان عمومی استان سمنان باال
 با توجه به اینکه قسمت عمده خدمات دندانپزشکی.میباشد
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