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Abstract 

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. 
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 سمنان استان دندانپزشکان در آن بر اثرگذار عوامل و یشغل یفرسودگ

9رتیبص میمر
 ،*5ریجوانش بهاره، 6هیصفار محسن، 3شعار ملک الدیم، 2ایک جواد دیس،  

 رانیا رشت، الن،یگ یپزشک علوم دانشگاه ،یدندانپزشک دانشکده صورت، و فک و دهان یهایماریب گروه ،یدندانپزشک علوم قاتیتحق کزمر ار،یاستاد 1
 رانیا ت،رش الن،یگ یپزشک علوم دانشگاه ،یدندانپزشک دانشکده صورت، و فک و دهان یهایماریب گروه ،یدندانپزشک علوم قاتیتحق مرکز ار،یدانش 2
 رانیا رشت، الن،یگ یپزشک علوم دانشگاه ،یدندانپزشک دانشکده ،یارتودنس متخصص 3
 رانیا رشت، الن،یگ یپزشک علوم دانشگاه ،یدندانپزشک دانشکده دندانپزشک، جراح 4
  رانیا رشت، الن،یگ یپزشک علوم دانشگاه ،یانزل یالمللنیب سیپرد ،یدندانپزشک دانشکده ،یارتودنس گروه ار،یاستاد 5
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 15/12/1317 تاریخ دریافت مقاله:

 22/33/1318 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 واندتیم که است کار در زااسترس عوامل به نسبت مدتیطوالن پاسخ کی یشغل یفرسودگ سابقه و هدف:

 نییتع هدفراستا، پژوهش حاضر با  نیا در. شود سازمان و فرد یوربهره و یاثربخش ،ییکارآ کاهش موجب

 .شد انجام 1313 سال در سمنان استان دندانپزشکان در آن با مرتبط عوامل و یشغل یفرسودگ وعیش

 مورد سمنان استان در شاغل دندانپزشک 88 یتمام حاضر یلیتحل -یفیتوص مطالعه در ها:مواد و روش

 ،یجانیه یخستگ که مازالخ یشغل یفرسودگ یسؤال 22 معتبر پرسشنامه از منظورنیبد. گرفتند قرار یبررس

 آمار از استفاده با زین هاداده. شد استفاده دهد،یم قرار یبررس مورد را یفرد تیکفا احساس و تیشخص مسخ

 .دندیگرد لیتحل Spearman و Pearson یهمبستگ بیضر و مستقل t یهاآزمون ،یلیتحل -یفیتوص

 دچاردرصد  1/22 اد،یز یجانیه یخستگ دچاردرصد  7/43 مطالعه، در کنندگانشرکت انیاز م ها:یافته

 سن ارتباط ج،ینتا ی. بر مبنابودند ادیز یفرد تیکفا کاهش دچاردرصد  7/17 و ادیز تیشخص مسخ

 دیگرد گزارش میمستق یفرد تیکفا با آن ارتباط اما ؛(=32/3P) بود معکوس تیشخص مسخ با دندانپزشکان

(332/3P=.) یجانیه یخستگ که بودند آن از یحاک جینتا ن،یبراعالوه (332/3P= )تیشخص مسخ و 

(333/3P= )کار ساعت زانیمبه ذکر است که  الزم. باشدیم مردان از شتریب زنان در یمعنادار طوربه 

 (.=385/3P) داشت تیشخص مسخ با یمعنادار و میمستق ارتباط هفته، در دندانپزشکان

 پزشکاندندان انیم در یشغل یفرسودگ نرخگفت که  توانیم حاضر مطالعه یهاافتهی براساس گیری:نتیجه

 شکاه واز دندانپزشکان  یمین حدوددر  یجانیه یخستگ ن،یبراعالوه. است بوده باال سمنان استان یعموم

 بار کاهش منظوربه ییکارهاراه اعمال رو، نیا از ؛دیگرد مشاهده هاآن ازدرصد  15از  شیب در یفرد تیکفا

 .باشدیم یضرور روزمره یهااسترس و یکار ساعات ،یشغل

 

 تیشخص مسخ ؛یجانیه فشار ؛شغل ؛یدندانپزشک واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
روزانه هر فرد صرف کار  یعمده زندگ بخشکه  ییآنجا از

 و گوناگون اقشار توجه مورد یشغل یفرسودگموضوع  شود،یم

 43 ،یشغل یفرسودگ دهی. پد]1[ باشدیم مشاغل صاحبان

درصد  83 که سازدیرا گرفتار م یدرصد از افراد در جوامع صنعت

 کی یشغل یفرسودگ. ]1[ دهندیم لیرا زنان تشک هاآن از

 نشانه و بوده زااسترس عوامل به نسبت مدتیطوالن پاسخ

 یشغل استرس کنترل عدم جهینت بلکه باشد؛ینم یشغل استرس

 یفرسودگ ،1182 سال در Maslach فیتعر بر بنا. ]2[ است

 :باشدیم بعد سه بر مشتمل یشناختروان یسندرم یشغل

 فشار تحت احساس از است عبارت که یجانیه یخستگ

 خصش قتیحق در) فرد یدرون منابع رفتن انیم از و قرارگرفتن

مسخ  ؛]3[( شودیم یخستگ دچار یاحساس ای یروان نظر از

 هب نسبت تفاوتیب و دالنهسنگ یمنف پاسخ که یتیشخص

 قرار مراقبت و خدمات افتیدر گاهیجا در که است افرادی

همانا  که یشخص تیکفا احساس کاهش ؛]4[ رندیگیم

 و موفق نقش فاییا عدم احساس ،یستگیشا احساس شدنکم

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 59تا  65 صفحات ،9318 تابستان ،2شماره  ،4دوره  

 مقاله پژوهشی
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 انو همکار رتیبص 

 .]4[ است یشخص فهیوظ انجام عدم احساس

Gilmour  وDawson باعث درآمد کمبودکه  ندهست معتقد 

 تجربه را یشغل یفرسودگ از باالتری سطوح افرادکه  شودیم

 الزم شرط کار، فشار که ساخت خاطرنشان دیبا [.5] ندینما

 نیا در. ]8[ باشدینم یکاف شرط اما است؛ یشغل یفرسودگ

 یروان -یروح فشار از ییباال سطح دندانپزشکان و پزشکانراستا، 

 ضمن ادیز دقت به ازین مانند یشغل اتیمقتض. کنندیم تحمل را

 ماندهعقب افراد کودکان، مانند خاص هایگروه برای درمان کار،

 صداهای مانند متعدد آورانیز عوامل با تماس سالخورده، و

 برای نامناسب یبدن طیشرا تحت کار ،ییایمیش مواد مزاحم،

 هب را یمضاعف فشار زا،یماریب عوامل با تماس و یطوالن ساعات

 خدمات یفیک و یکم افت که سازدیم وارد دندانپزشکان

 پژوهشگراناز  یبرخ .]8[ دارد یپ در راها آن یسو از شدهارائه

 دهان جراحان و یعموم دندانپزشکان در یشغل یفرسودگ زانیم

 متخصصان درآن  زانیم واند سطح دانسته نیباالتر در را

 نیا در. ]8،7[ اندنموده برآورد سطح نیکمتر در را یارتودنس

 و زادیروغن توسط 1387 سال در که ایمطالعهراستا در 

 یاعضا انیم در یفرسودگ سندرم وعیش با ارتباط در همکاران

 رانته یاسالم آزاد دانشگاه یدندانپزشک دانشکده یعلم أتیه

درصد دچار  4 ت،یشخص مسخ دچار افراددرصد از  7 ،شد انجام

 یشخص تیموفق عدم دچاردرصد  1/11 و یجانیه یخستگ

 مورد در یزیپار مطالعه در کهاست  یدرحال نی. ا]1[ بودند

 ان،کرم شهر دندانپزشکان در یشغل یفرسودگ سندرم یفراوان

درصد  48/33 د،یشد تیشخص مسخ دچار افراددرصد از  1/14

 تیموفق عدم دچاردرصد  78/71 و یجانیه یخستگ دچار

 جینتا درموجود  تناقضات به توجه با. ]13[ بودند یشخص

 خدمات تیفیک بر یشغل یفرسودگ ریتأث و فوق مطالعات

حاضر با هدف  پژوهش ها،آن روان سالمت و دندانپزشکان

 در آن بر مؤثر عوامل و یشغل یفرسودگ وعیش یبررس

  .شد انجام سمنان استان دندانپزشکان
 

 هامواد و روش

 یمقطع صورتبهکه  حاضر یلیتحل -یفیتوص مطالعه در

 استان در شاغلدندانپزشک  88 یشغل یفرسودگ شد، انجام

 یفرسودگ معتبر پرسشنامه توسط یسرشمار صورتبه سمنان

 پروتکلاست که  ذکر انیشا. ]11[ دیگرد یبررس مازالخ یشغل

ورد م النیگ یپزشک علوم دانشگاه اخالق تهیکممطالعه در  نیا

 خذا کنندگانشرکت از یکتب نامهتیرضاگرفت و  قرار دییتأ

بود  یدندانپزشک حرفه به اشتغالبه پژوهش،  ورود اریمع. دیگرد

 خروج در نظر اریعنوان معبه پرسشنامه لیتکم به لیتما عدم و

 تفادهاس با پرسشنامه نیا اعتباربه ذکر است که  الزمگرفته شد. 

 ودست آمده  به درصد 71-13معادل  کرونباخ آلفای بیضر از

. ]11[ است شده گزارش درصد 83-83معادل  آن ییایپا بیضر

 بار نیاول یبرا رانیا در پرسشنامه نیا ییایپا و اعتبار ن،یبراعالوه

 مطالعات در ادامه در و گرفت قرار دییتأ مورد النیلیف توسط

 دیگرد گزارش درصد 13 از شتریب آن ییایپا و اعتبار مختلف،

]14-12[ . 

 سن،: شامل فردی اطالعاتمطالعه،  نیانجام ا منظوربه

 مورد افراد یلیتحص مدرکو  کار سابقه تأهل، تیوضع جنس،

 ادافر اطالعاتنکته ضرورت دارد که  نیا ذکر. شد یگردآور نظر

  کی هاآن از کیهر به و دیگرد یتلق محرمانه مطالعه، تحت

 HSS-MBI (Maslach پرسشنامه. شد داده اختصاص کد

Human Services Survey –Burnout Inventory ) یبرا 

 خدمات بخش در کهاست  شده یطراح جامعه افراد از یگروه

. ندهست تیفعال به مشغول یدرمان -یبهداشت یهامراقبت یعموم

 اسیمقخرده رامونیپ سؤال نه است؛ گزاره 22 شامل ابزار نیا

 سؤال هشت و تیشخص مسخ درباره سؤال پنج ،یجانیه یخستگ

 انزیم) یفراوانپرسشنامه  نیا در. فردی تیکفا احساس مورد در

 یراتنم با کرتیل یبنددرجه اریمع براساس احساسات نیا( تکرار

 هر سؤاالت نمرات. شودیم دهیسنج "(روز هر) 8 تا( هرگز) 3" از

 یفرسودگ سندرم از بعد هرکل  نمرهو  شده جمع گریکدی با بعد

 ن،ییپا گروه در( 1113) مازالخ مرجع نمره براساس یشغل

 .]14،13[ ردیگیم قرار باال و متوسط

 نمرات ،یجانیه یخستگ بعد درخاطرنشان ساخت که  دیبا

 ≤17 نمرات ،یجانیه یخستگ باالی سطح انگریب ≥33

 انگریب 18-21 نمرات و نییپا یجانیه یخستگ دهندهنشان

 زین تیشخص مسخ بعد در. باشندیم متوسط یجانیه یخستگ

 ≤5نمرات  ت،یشخص مسخ باالی سطح دهندهنشان ≥12 نمرات

 مسخ دهندهنشان 8-11 نمرات و کم تیشخص مسخ انگریب

 ی،فرد تیکفا بعد در نیبراعالوه. باشندیم متوسط تیشخص

 ≥43نمرات  ،یفرد تیکفا نییپا سطح انگریب ≤33 نمرات

 از یحاک 34-31 نمرات و یفرد تیکفا یباال سطح دهندهنشان

 از لحاص جینتا ریتفس در. هستند فردی تیکفا متوسط سطح

 یجانیه یخستگ نظر از فرد چنانچه کهگفت  دیبا پرسشنامه نیا

 رد فردی تیکفا نظر از و بوده باال سطح در تیشخص مسخ ای

. است یلشغ یفرسودگ به مبتال یو باشد، داشتهقرار  نییپا سطح

 از استفاده با هادادهپژوهش حاضر  درکه  باشدیمبه ذکر  الزم

 یهمبستگ بیضر و مستقل t یهاآزمون ،یلیتحل -یفیتوص آمار

Pearson و Spearman دندیگرد لیتحل.  
 

 هایافته

 ارائه 1 ولجد در مطالعه مورد یهانمونه یفیتوص اطالعات

 از یمین از شیب که داد نشان هاداده زیآنالاست.  شده

 تیشخص مسخ دچار یکم زانیم بهدرصد(  5/53) دندانپزشکان

 حد در کنندگانشرکت ازدرصد  4/24 ن،یبراعالوه. باشندیم

 تیشخص مسخ دچار یادیز زانیم بهها آن ازدرصد  22 و متوسط

درصد از  3/2 زین یفرد تیکفا عدم با ارتباط در. بودند

 یادیز زانیم بهها آن ازدرصد  7/17 و کم زانیم به دندانپزشکان
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  یبررس منظوربه حاضر پژوهش در. بودند یفرد تیکفا عدم دچار

، Smirnov–Kolmogorov یهانها از آزموهبودن دادلنرما

Wilk-Shapiro استفاده شد که بر یدگیو کش یچولگ یو بررس 

 عیتوز یدار رهایمتغ ریسا ت،یشخص مسخ جزهب جینتا یمبنا

 اعتس و سن با ریمتغ نیا یهمبستگ یبررس یبرا. بودند نرمال

 .دیگرد استفاده Spearman یهمبستگ آزمون از زین یکار

 ارتباط مستقل، tاستفاده از آزمون  باپژوهش حاضر  در

 یجانیه یخستگبا  دندانپزشکان تیجنس انیم یمعنادار

(331/3>P) تیشخص مسخ و (331/3>P) دیگرد مشاهده هاآن .

  یجانیه یخستگ دچار مرداندرصد از  3/81 حدود راستا، نیدر ا

 مطالعه مورد یرهایمتغ درصد و یفراوان ریمقاد: 9 ولجد

 درصد یفراوان یسن طبقات

 3/23 23 سال 33 ریز 

 8/32 28 سال 43 تا 33

 2/37 32 سال 53 تا 43

 7 8 سال 83 تا 53

 درصد یفراوان کار سابقه

 7/33 21 سال 5 ریز

 1/23 18 سال 13 تا 5

 8/11 13 سال 15 تا 13

 8/12 11 سال 23 تا 15

 14 12 سال 25 تا 23

 7 8 سال 25 از شتریب

 درصد یفراوان یهفتگ یکار ساعات

 3/1 8 ساعت 23 ریز

 5/48 43 ساعت 43 تا 23

 1/41 38 ساعت 83 تا 43

 3/2 2 ساعت 83 یباال

 درصد یفراوان تیجنس

 84 55 مرد

 38 31 زن

 درصد یفراوان تأهل تیوضع

 8/11 13 مجرد

 4/88 78 متأهل

 درصد یفراوان فرزند تعداد

 1/34 33 فرزند بدون

 1/22 11 فرزند کی

 7/33 21 فرزند دو

 7 8 فرزند سه

 3/2 2 شتریب و فرزند چهار

 درصد یفراوان التیتحص تیوضع

 7/13 78 یعموم

 3/1 8 متخصص

 درصد یفراوان تیفعال محل

 3/45 31 مطب

 1/15 13 یدولت بخش

 5/31 34 دو هر

 درصد یفراوان یکار فتیش

 8/5 5 صبح

 1/15 13 عصر

 1/71 88 عصر و صبح
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 انو همکار رتیبص 

. بودند ادیز یجانیه یخستگ دچار زناندرصد از  7/52 و کم

 دندانپزشک زناندرصد از  8/41 و مرداندرصد از  2/74 نیهمچن

 مرداندرصد از  2/18 ن،یبراعالوه. بودند کم تیشخص مسخ دچار

 دبودن ادیز یفرد تیکفا یدارا دندانپزشک زناندرصد از  8/18 و

 (.2 جدول)

 سخم با یمعنادار ارتباط دندانپزشکان سن ج،ینتا یمبنا بر

 شیافزا با که یاگونهبه داشت؛ شانیا یفرد تیکفا و تیشخص

 حال، نیع در اما شد؛یم کاسته هاآن تیشخص مسخ از سن

ذکر است که در  انیشا. افتییم شیافزا شانیا یفرد تیکفا

 اندندانپزشک یخستگ و سن انیم یمعنادار ارتباطپژوهش حاضر 

 و دندانپزشکان التیتحص سطح(. 1 نمودار) دینگرد مشاهده

 رتباطا یشغل یفرسودگ ابعاد از کیچیه با زین هاآن تأهل تیوضع

 خدمت سابقه گر،ید ی. از سو(<35/3P) نداشت یمعنادار

 ارتباط یفرد تیکفا و تیشخص مسخ بعد با دندانپزشکان

 مسخ ،یکار سابقه شیافزا با که یاگونهبه داشت؛ یمعنادار

. افتییم شیافزا یفرد تیکفا اما ؛کرده دایپ کاهش تیشخص

 ابقهس آمده،دستبه جینتا یمبنا بر که دارد ضرورت نکته نیا ذکر

 نداشت یجانیه یخستگ با یمعنادار ارتباط یآمار لحاظ به کار

 بعد با هفته در دندانپزشکان کار ساعات ارتباطاما  ؛(2)نمودار 

 یرکا ساعت شیافزا که معنا نیا به ؛بود معنادار تیشخص مسخ

 دشیم دندانپزشکان در تیشخص مسخ شیافزا باعث هفته در

 (.3 جدول)

 

 مستقل tبراساس آزمون  یشغل یافراد با ابعاد فرسودگ تیارتباط جنس نییتع جینتا: 2 جدول

 .Sig آزمون مقدار مجموع زن مرد شدت ابعاد

 یجانیه یخستگ

 درصد( 4/38) 33 درصد( 5/25) 14 درصد( 3/81) 11 کم

118/12 332/3 
 درصد( 1/23) 18 درصد( 8/21) 12 درصد( 4/11) 8 متوسط

 درصد( 7/43) 35 درصد( 7/52) 21 درصد( 4/11) 8 ادیز

 درصد( 133) 88 درصد( 133) 55 درصد( 133) 31 مجموع

 تیشخص مسخ

 درصد( 5/53) 48 درصد( 8/41) 23 درصد( 2/74) 23 کم

782/11 333/3 
 درصد( 4/24) 21 درصد( 5/25) 14 درصد( 8/22) 7 متوسط

 درصد( 1/22) 11 درصد( 7/32) 18 درصد( 2/3) 1 ادیز

 درصد( 133) 88 درصد( 133) 55 درصد( 133) 31 مجموع

 یفرد تیکفا

 درصد( 3/2) 2 درصد( 8/1) 1 درصد( 2/3) 1 کم

188/3 882/3 
 درصد( 3) 3 درصد( 3) 3 درصد( 3) 3 متوسط

 درصد( 7/17) 84 درصد( 2/18) 54 درصد( 8/18) 33 ادیز

 درصد( 133) 88 درصد( 133) 55 درصد( 133) 31 مجموع

 

         
 

 یفرسودگ بر اثرگذارارتباط تعداد ساعات کار در هفته با عوامل  زانیم: 2 نموداریفرسودگ بر اثرگذارارتباط سن با عوامل  زانیم :9 نمودار

 
 Spearman و Pearson یهمبستگ آزمون براساس یکار ساعت و سنبا  یشغل یابعاد فرسودگ ارتباط: 3 جدول

 تیشخص مسخ یشخص تیکفا یجانیه یخستگ ریمتغ

 سن
312/3=r 

118/3=P 

321/3=r 

332/3=P 

274/3-=r 

311/3=P 

 یکار ساعت
187/3=r 

385/3=P 

338/3-=r 

725/3=P 

274/3=r 

311/3=P 
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 سمنان استان دندانپزشکان در یفرسودگ                                                        

بحث
 تیفیک بر یشغل یفرسودگ ریتأث به توجه با حاضر پژوهش

 زین و دندانپزشکان روان سالمت و یدندانپزشک خدمات

ا ب ارتباط در تاکنون مسأله نیا کهنکته  نیا گرفتندرنظر

 امانج ،است نشده یبررس سمنان استان در شاغل دندانپزشکان

 کاندندانپزش از یمین از شیب حاضر، مطالعه جینتابق با اطم. شد

 در( که درصد 5/53) بودند تیشخص مسخ دچار یکم زانیم به

 جندریب شهر در مشابه یامطالعه در شدهگزارش جینتا با سهیمقا

 مسخ ،]15[صورت گرفت  همکاران و ینیحس توسطکه 

با شدت  را سمنان استان دندانپزشکان جامعه در تیشخص

 مسخ زاد،یروغن مطالعهراستا در  نیا در. دهدیم نشان یکمتر

 شهر آزاد یدندانپزشک دانشکده یعلم أتیه یاعضا در یتیشخص

 دردرصد  5/8 معادل یبزرگده مطالعه در ودرصد  7 معادل تهران

 به که ]18[ دیگرد گزارش رازیش دانشگاه یعلم أتیه یاعضا

 پژوهش و حاضر مطالعه جینتا درشده ارائه زانیم از کمتر مراتب

 زا تیرضا عدم یکل طوربه. باشدیم رجندیب شهرشده در انجام

 نجرم تواندیم قیتشو نبود و یفکر شیآسا نداشتن کار، طیمح

 دتوانیم مطالعات نیا جینتا در تفاوت. شود تیشخص مسخ به

 مورد افراد التیتحص زانیم و هانمونه حجم در اختالف از یناش

 .باشد مطالعه

 گروهسه  هر در یجانیه یخستگ عیتوزحاضر  پژوهش در

 یستگخ زانیم وجود، نیا با. بود برابر باًیتقر دیشد و متوسط کم،

 ابمطالعه  نیاز ا حاصل جی. نتاشد گزارش باال د،یشد یجانیه

 ]1[ زادیروغن و ]15[ ینیحس مطالعات از آمدهدستبه یهاافتهی

 کینزد ]Mu Jin ]17 مطالعه جینتا به اما ندارد؛ یهمخوان

 و ینیحس مطالعات در باال یجانیه یخستگ علت .باشدیم

 ؛باشد مطالعه مورد تیجمع در تفاوت از یناش تواندیم زادیروغن

 یکمتر اریبس یجانیه یخستگ ،در تهران زادیروغن مطالعه در

 متخصصان) یبررس مورد تیجمع در مطالعات ریسا به نسبت

 3/2 زین یفرد تیکفا مورد در .]1[ دیگرد مشاهده( یدندانپزشک

 یادیز زانیم بهدرصد  7/17 و کم زانیم به دندانپزشکاندرصد از 

 طالعهم یهاافتهی با جینتا نیا کهبودند  برخوردار یفرد تیکفا از

 تیکفا عدم دچار افراددرصد از  133در آن  که ]15[ ینیحس

 تیکفا زاد،یروغن مطالعه در اما ندارد؛ یهمخوان بودند، یفرد

 کینزد حاضر مطالعه جینتا به که بوددرصد  81 حدوداً یفرد

 مورد تیجمع و نمونه حجم که داشت توجه دیبا. ]1[ باشدیم

 یاعاجتم -یفرهنگ طیشرا و بوده متفاوت مطالعات نیا در یبررس

 تیفاک احساس .دارد شتریب یبررس به ازین زین جوامع نیا یمیاقل و

 سازمان یهایمشخط بر فرد که دیآیم وجود به یزمان یشخص

 دایپ هکنندمراجعه افراد به نسبت یمثبت نگرش و بگذارد ریتأث

 سبب یفرد تیکفا بعد در یفرسودگ یباال زانیم. کند

 رد و گرددیم حرفه و خود به نسبت یمنف نگرش یریگشکل

 . باشدیم لیدخ نفس به اعتماد کاهش

 یمعنادار ارتباطمطالعه،  نیآمده از ادستبه جینتا یمبنا بر

 تیصشخ مسخ و یجانیه یخستگ با دندانپزشکان تیجنس انیم

 مطالعه در تنها فوق یهایژگیوذکر است که  انیشا. داشت وجود

 یابیشهیر ازمندین امر نیا و بودند معنادار ارتباط یدارا حاضر

 یگخست جینتا سهیمقا با. باشدیم تریتخصص صورتبه علت

 مطالعات ریسا و حاضر مطالعه در تیشخص مسخ و یجانیه

 -یفرهنگ مسائل در تفاوت که کرد برداشت گونهنیا توانیم

  .دارد افراد یفرسودگ در ییسزابه نقش ،یمیاقل

 تیخصش مسخ با دندانپزشکان سن حاضر، مطالعه جینتا بر بنا

 با که یاگونهبه داشت؛ یمعنادار ارتباط هاآن یفرد تیکفا و

 با اما شد؛یم کاسته هاآن تیشخص مسخ از افراد سن شیافزا

 شپژوه جینتا. افتییم شیافزا هاآن یفرد تیکفا سن، شیافزا

 ینیحس و زادیروغن مطالعات یهاافتهی با نهیزم نیا در حاضر

 مثال عنوانبه مطالعات از یبرخ با اما ؛]15،1[ دارد یهمخوان

 کاهش علت. ]18[ باشدینم همخوان همکاران و یامیپ پژوهش

 طیمح با یسازگار تواندیم سن شیافزا یپ در تیشخص مسخ

 .باشد تجربه و دانش شیافزا و یشغل مسائل با ییآشنا کار،

 اب دندانپزشکان تأهل تیوضعآمده، دستبه جینتا یمبنا بر

 طالعاتم جینتا نداشت؛ یارتباط یشغل یفرسودگ ابعاد از کیچیه

 دکنندهییتأ زین ]11[ ییطوبا و ]15[ ینیحس ،]1[ زادیروغن

 قهساب نیب رابطه گر،ید یسو از .باشندیم حاضر مطالعه جینتا

  دارمعنا یفرد تیکفا و یجانیه یخستگ بعد با دندانپزشکان

 اهشک تیشخص مسخ ،یکار سابقه شیافزا با که یاگونهبه ؛بود

 ]18[ یامیپ و ]Denton ]23 مطالعات جینتا با مهم نیا. افتییم

 هسابق باالرفتن با یفرد تیکفا حاضر پژوهش در. دارد یهمخوان

 ارتباط یآمار لحاظ به کار سابقه اما افت؛ییم شیافزا کار،

  با زین افتهی نیا که نداشت یجانیه یخستگ با یمعنادار

 و ]18[ یبوسار ،]15[ ینیحس ،]1[ زادیروغن مطالعات جینتا

Denton ]23[ تیحما که است ذکر انیشا .دارد یهمخوان 

 ابعاد نیا بر تواندیم یشغل ابهام و تعارضات کاهش ،یشغل

 .گردد هاآن کاهش موجب و باشد رگذاریتأث

 خمس بعد با هفته در دندانپزشکان کار ساعات ن،یبراعالوه

 اعتس شیافزا با که معنا نیا به داشت؛ یمعنادار ارتباط تیشخص

. افتییم شیافزا دندانپزشکان در تیشخص مسخ هفته، در یکار

 یهاافتهی با ]15[ ینیحس مطالعه جینتا ارتباط، نیا در

 یناش تواندیم آن لیدل و بوده ریمغاحاضر  مطالعه در آمدهدستبه

  .باشد رهیغ و یمیاقل ،یفرهنگ عوامل و نمونه حجم در تفاوتاز 

پژوهش  نیموجود در ا یهاتیانتها در ارتباط با محدود در

 و یاجتماع -یفرهنگ مسائل به هایآزمودن توجه به توانیم

 یپژوهش تیفعال تیاهم از هاآن از یبرخ یآگاه عدم نیهمچن

 هایآزمودن دقت کاهش موجب تواندیم موضوع نیا. کرد اشاره

 مطالعه در گر،ید یسو از. باشد شده پرسشنامه لیتکم هنگام

 و دیدگر عیتوز فعال دندانپزشکان انیم در تنهاپرسشنامه  حاضر

تاده از کار اف یشغل یاثرات فرسودگ لیکه به دل یدندانپزشکان
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 انو همکار رتیبص 

 تیتواند محدودیم مهم نی. انگرفتند قرار یبررس مورد بودند،

 اثرات که شود موجب و باشد نهیزم نیا دراز مطالعات  یاریبس

 .نگردد درک یدرست به یشغل یفرسودگ یاجتماع

 یراب یطول مطالعات نده،یآ درشود یم شنهادیپراستا  نیا در

 ،اندر دندانپزشک یشغل یفرسودگ با مرتبط اقداماتنوع  نییتع

 ریتأث نیهمچنو  یو درمان آثار فرسودگ یریشگیپ یهاهرا

 .ردیپذصورت  مارانیب درمان روندبر  یشغل یفرسودگ

 

 گیرینتیجه
 نرخگفت که  توانیم حاضر مطالعه یهاافتهی براساس

 باال سمنان استان یعموم دندانپزشکان انیم در یشغل یفرسودگ

 یدندانپزشک خدمات عمده قسمت نکهیا به توجه با. باشدیم

 ییکارهاراهاست  الزم شود،یم ارائه یعموم دندانپزشکان توسط

 روزمره یهااسترس و یکار ساعات ،یشغل بار کاهش منظوربه

 .شود دهیشیاند

 

 تشکر و قدردانی
شماره ثبت  ا)ب ییدانشجو نامهانیپادر قالب  حاضر پژوهش

 النیگ یدانشگاه علوم پزشک قاتیمرکز تحق ی( با همکار1475

 خانم سرکار از سندگانینو لهیوسنیبداست.  دهانجام ش

 وهشپژ نیا یآمار زیآنال که) یغفار دکتر یآقا جناب ،یبیپورحب

 نیاانجام  یراستا در که یدندانپزشکان یتمام و( دادند انجام را

 یقدردان و تشکر ،نمودند یهمکار پژوهشگران با پژوهش

.کنندیم
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