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Abstract 

Introduction: Burnout is one of the most important problems employees encounter and by 

which many health problems arise to be dealt with by the employees and the owners in the 

industry. Amongst many different ways of dealing with this problem, herbal therapy seems to 

be a promising solution. The present study intended to investigate the effect of cocoa (Co) on 

burnout in employees who work in industrial environments. 

Methods: A clinical trial study performed to see whether or not Co has an effect on 

burnout. A number of 66 employees, aged between 20 and 60, who had worked for at least 1 

year in the technical wards of Iran Chemical Industry Investment Company, took part in the 

study. The participants randomly assigned to two groups of control (n=33) and intervention 

(n=33). The data collected via Geldard (1989) Burnout Inventory before and after the 

treatment. T–test and test-re test conducted to analyze the collected data. 

Results: The results of statistical tests showed that after intervention the score of 

occupation burnout in intervention group has been better and a significant difference was 

found between the two groups (p=0.04) in favor of the intervention group. 

Conclusion: The results of the study revealed that cocoa has a positive effect on burnout 

in employees in this study and it cause to improve the level of activity about them. Further 

studies in this field are suggested. 
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  بررسي اثر مصرف خوراكي پودر كاكائو بر فرسودگي شغلي 

  3ذوالفقاريبهزاد  ،2گرجيسميه ، 1مهرابيطيبه 
  

  چكيده

كه  .يكي از معضالت بزرگي كه شاغلين حرف مختلف به درجات متفاوتي با آن رو به رو هستند پديده فرسودگي شغلي است :مقدمه

و تحميل هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم بر سيستم اقتصادي  شاغل رواني براي فرد تواند باعث ايجاد اختالالت جسمي، روحي ومي

. براي مقابله با اين مشكل، استفاده از گياهان دارويي است كه از شاخه هاي طب سنتي محسوب مي شود نوين  از روش هاي . گرددكشور 

  .انجام شدصنايع شيميايي ايران ران شاغل در اين مطالعه با هدف تعيين اثر گياه كاكائو بر فرسودگي شغلي كارگ

گذاري صنايع شيميايي ايران كه در سنين بين نفر از كارگران شركت سرمايه 66 بوددر اين مطالعه كه از نوع كارآزمايي باليني  :روش

) نفر 33(و گروه مداخله ) نفر 33(داشتند به طور تصادفي انتخاب و در به گروه شاهد  به مطالعه را  سال بودند و معيارهاي ورود  60تا  20

تي  آماري از روش .گيري شدقبل و بعد از مداخله اندازه) 1989(نمره فرسودگي شغلي با پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد . تقسيم شدند

  .گرديد ريانس يك طرفه براي آناليز داده ها استفادهزوجي، ضرايب همبستگي اسپيرمن و پيرسون و آناليز وا و مستقل

در  ).p=04/0(ندنشان داد كه ميانگين تغييرات نمره فرسودگي شغلي در دو گروه به طور معني داري متفاوت بود نتايج مطالعه: هايافته

به ) 8/135±7/22(كمتر از قبل از مداخله ، به طور معناداري )5/122±2/31(گروه مداخله، ميانگين نمره فرسودگي شغلي، بعد از مداخله 

از مداخله در گروه شاهد، با هم تفاوت ) 4/136±7/23(و بعد ) 1/135±9/23(ولي ميانگين نمره فرسودگي شغلي قبل  )p=03/0(دست آمد 

  .)p=83/0( ندمعناداري نداشت

ماه اثر مطلوبي در كاهش فرسودگي شغلي كاركنان  2نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه استفاده از پودر كاكائو در طي : گيرينتيجه

انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه پيشنهاد . گرديدها  نآصنايع شيميايي ايران داشت و باعث ارتقاء سطح فعاليت و بهبود وضعيت خلقي 

  .شودمي

  .صنايع شيميايي ايرانگذاري كارگران، شركت سرمايهرسودگي شغلي، كاكائو، ف :كليد واژه ها

  

  25/9/93 :تاريخ پذيرش                                                        20/3/93 :تاريخ دريافت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايرانكارشناسي ارشد پرستاري، گروه روان پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي،  - 1

  )ولؤنويسنده مس(. پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران دانشجوي كارشناسي ارشد روان - 2

 s_gorji@nm.mui.ac.ir :پست الكترونيكي

  .گروه فارموكوگنوزي، دانشكده دارو سازي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران ،استاديار - 3

 



 

  و همكاران مهرابيطيبه   ...بررسي اثر مصرف خوراكي پودر
 

 1393 مستانز 4شماره  2دوره   2  روان پرستاري 

 

  مقدمه

هاي از قطبمراكز صنعتي در هر كشوري به عنوان يكي 

روند كه در رشد و توسعه نقش تجاري به شمار مي-اقتصادي

يابد كه نيروي كنند و اين رشد زماني تحقق ميكليدي ايفا مي

گونه مراكز از سالمت كافي جسم و انساني مشغول به كار در اين

از سوي ديگر حضور در محيط كار صنعتي . روان برخوردار باشد

فرد در بر داشته كه باعث ايجاد استرس شغلي بسياري براي 

هاي كارگران در محيط. دگرد ها مي فرسودگي شغلي در آن

صنعتي با مشكالتي نظير كاهش ارتباطات انساني، تماس با 

ها، آلودگي صوتي، كار با ابزارآالت و مواد شيميايي، كار آالينده

گونه عوامل، مستعد ابتال در ارتفاع روبرو بوده و تحت فشار اين

فرسودگي شغلي يكي از ). 1( مي گردنندبه فرسودگي شغلي 

بزرگترين مشكالت محيط كاري است كه موجب ابتالي 

  ).2(شود هاي جسمي و رواني ميكاركنان به بسياري از تنيدگي

فرسودگي شغلي به عنوان عامل تسريع كننده خستگي  

ايتي و داشتن نگرش كفجسمي و عاطفي همراه با احساس بي

هاي خود، ديگران و محيط پيرامون خود منفي نسبت به توانايي

  ). 3(شود تعريف مي

چنين خستگي، استرس و فرسودگي حاصل از كار هم

اي بر سالمت جسماني و عملكرد كاركنان بر تاثيرات گسترده

جاي گذاشته و عالوه بر اختالالت فيزيولوژيكي همچون سردرد 

). 4(شناختي نيز به دنبال دارد  پيامدهاي روان و زخم معده،

خستگي به همراه مجموعه اي از عالئم جسمي مانند سردرد، 

هاي بررسي .شودي و دردهاي عضالني ايجاد ميخواب آلودگ

آزمايشگاهي وجود مقدار زيادي مواد زائد و سمي را در خون 

ئد اين مواد زا. دهد كه حاصل فرآيند اكسيداتيو استنشان مي

هاي بدن را تهديد كرده سالمت خون و در نتيجه سالمت ارگان

  ). 5(كند و فرد را به عوارض زودرس و ديررس مبتال مي

رود به علت وقتي ميزان اين مواد زائد در خون باال مي

پذير، افسرده و رساني به مغز، فرد مضطرب، تحريككاهش خون

اعث افزايش تمامي اين حاالت ب). 6(انگيزه خواهد شد بي

احساس ناخوشايند استرس در فرد شده و بر عملكرد فردي و 

براي كاهش اين ). 7(اجتماعي او اثر نامطلوبي خواهد داشت 

عوارض كارشناسان بهداشت روان بر توانمندسازي فرد تاكيد 

فراوان دارند زيرا اگرچه عوامل بالقوه تنش زا در محيط كار كه 

رد سه عامل سازمان، محيط فرسودگي شغلي را به دنبال دا

ولي عقيده بر آن است ) 8(و فرد است ) مانند خانواده و اجتماع(

ترين اهرم، خود فرد است، بدين معني كه با كه  قابل دسترس

توان به او كمك سازي و افزايش قابليتهاي فردي ميتوانمند

ها و فشارهاي رواني بيمه كرده و كرد تا خود را در برابر استرس

  ).9(ها دور بماند آسيب آن از

هاي  از راهكارهايي كه براي پيشگيري يا كاهش تنش

از . ، گياه درماني استمي گردداز آن استفاده  انيجسمي و رو

تواند جمله گياهاني كه در كاهش عوارض استرس و خستگي مي

هاي اين گياه داراي خاصيت. كاربرد داشته باشد كاكائو است

ها خاصيت آنتي كه از جمله مهمترين آندرماني بسياري بوده 

و تنها همين خاصيت آنتي اكسيداني خود ) 10(اكسيداني است 

موجب كاهش سنتز نيتريك اسيد، افزايش جريان خون در مغز و 

ها بر دست و پا، شل شدن عروق، جلوگيري از تجمع پالكت

روي ديواره عروق خوني و پيشگيري از اكسيداسيون موادي 

البته تمامي موارد ذكر شده . در خون خواهد شدنظير چربي 

- اثرات مخرب استرس و خستگي را كاهش داده و از بروز آسيب

  ).12و11(كند هاي بعدي پيشگيري مي

و به دليل وجود  )13(تواند باعث آرامش فرد شود كاكائو مي

) 10(گيرد  هاي آزاد را ميآنتي اكسيدان جلوي توليد راديكال

پژوهشگران در يك مطالعه كه مروري بر اثرات كافئين چنين هم

اند كه كافئين موجود در كاكائو باعث بود به اين نتيجه رسيده

- كاهش خستگي، افزايش كارائي مغز و نيز افزايش تمركز مي

  ).14(شود 

بخش و  كاكائو به عنوان دارويي نشاط آور، انرژي 

كه بر روي در تحقيقي . كننده قلب شناخته شده است تقويت

اثرات فالوانول اپيكاتشين در كاكائو انجام شد اين ماده در مدت 

ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم  1ها به ميزان روز به نمونه 15

كه قدرت عضالت گرديد ها داده شد و مشاهده وزن بدن آن

هوازي افزايش يافته و قلبي و عضالت اسكلتي در تمرينات بي

  ).13(تعويق افتاده است پيدايش عالئم خستگي به 
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 بين در بيشتر شغلي فرسودگي به مربوط مطالعات درايران

 معدودي و تعداد است شده انجام پرستاران و معلمان هايگروه

بخش  شاغلين بين در اين پديده بررسي به پژوهشگران از

اند؛ در حالي كه قبال نيز اشاره شد كارگران اين پرداخته صنعت

رو زا روبهكشور، با حجم باالي عوامل تنش بخش توليدگر

هستند كه خود موجب بروز عوارض فرسودگي شغلي در فرد 

 .رسد پرداختن به آن ضرورت داشته باشدبه نظر ميشود، لذامي

 شغلي در فرسودگي بررسي به ايمطالعه هيچ كشور در تاكنون

اي و از آن هم به شكل مداخله(شيميايي  صنايع كاركنان بين

از طرفي . نپرداخته است) نوع به كارگيري گياهان دارويي

سال در مجتمع صنايع شيميايي ايران به  6پژوهشگر به مدت 

عنوان پرستار مشغول به خدمت بوده و به طور ملموس با شرايط 

. برخوردداشته استو فشارهاي خاص كاري در محيط صنعتي 

هم چنين شاهد وقوع حوادث بسياري در حين كار بوده كه ناشي 

از عوامل انساني از قبيل خستگي، استرس و عدم توجه و تمركز 

با توجه به اهميت استفاده و  به عالوه. كافي كارگران بوده است

بررسي اثر پودر كاكائو  را با هدف  فوايد گياه درماني اين مطالعه

انجام  كاركنان صنايع شيميايي ايرانبر ميزان فرسودگي شغلي 

  .داد

 

 روش مطالعه

دو گروه در  پژوهش حاضر از نوع كارآزمايي باليني است كه 

قبل و بالفاصله بعد از (به صورت دو مرحله اي ) مداخله و شاهد(

در شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي  1392درسال ) مداخله

. گرفتاست، انجام  هتوليد كننده مواد اوليه شويندكه  ايران

 هاي فني شركتجمعيت مورد مطالعه، كليه شاغلين در بخش

بودند كه به صورت رسمي، قراردادي و پيمانكاري به خدمت 

. اشتغال داشتند و معيارهاي ورود به مطالعه را دارا بودند

روزكار بودن، : معيارهاي ورود به پژوهش شامل اين موارد بود

زاي زندگي مانند سوگ، عدم مواجهه با رويدادهاي استرس

سال  طالق و ساير حوادث شديد و دلخراش در طول يك

گذشته، تمايل و انگيزه به شركت در مطالعه، دارا بودن حداقل 

شركت سرمايه يك سال سابقه كار در يكي از واحدهاي فني 

، نداشتن سابقه بيماري قلبي و گذاري صنايع شيميايي ايران

عروقي و اختالالت اعصاب و روان و عدم استفاده از داروهاي 

زاي صنعتي كه استرس مرتبط و تأثيرپذيري مستقيم از عوامل

آلودگي صوتي، آالينده هاي محيطي، ابزار و ماشين آالت : شامل

مواجهه : معيارهاي خروج از مطالعه نيز شامل اين موارد بود. بود

طالق، سوگ، (زاي زندگي در حين مطالعه با رويدادهاي استرس

، عدم تمايل و يا توانايي به شركت در )حوادث دلخراش و شديد

هاي هاي قلبي و عروقي و بيماريالعه، بروز بيماريادامه مط

ها اعصاب و روان و استفاده از دارو در درمان اين گروه از بيماري

در حين مطالعه و بروز هرگونه مشكل سالمتي كه به تشخيص 

ادامه  - مستقر در صنايع شيميايي ايران -پزشك واحد بهداري

 فرمول با توجه به. مداخله به ضرر فرد نمونه باشد

n=(z1+z2)22s2/d2 نفر  32ها در هر گروه تعداد نمونه

با سطح معني % 80كه ضريب توان آزمون برابر با  به دست آمد

نفر از افرادي كه  66بنابراين تعداد . محاسبه گرديد 05/0داري 

شرايط ورود را دارا بودند به طور تصادفي انتخاب و سپس در دو 

كار به شكل انتخاب  روش. گروه تخصيص تصادفي شدند

تصادفي يك گوي رنگي از دو گوي درون جعبه توسط افراد 

گرم در  5جهت انجام مداخله، پودر كاكائو به ميزان . نمونه بود

اين مقدار شير، به صورت (سي سي شير براي هر نفر  150

روزانه بين تمامي پرسنل شركت كه شامل دو گروه مداخله و 

، هر روز به جز )شدشدند توزيع ميشاهد در اين مطالعه نيز مي

صبح به مدت دو ماه  10روزهاي پنج شنبه و جمعه، ساعت 

طبق نظر حكيم بوعلي سينا، (توسط گروه مداخله استفاده شد 

مدت زماني كه الزم است تا گياهان دارويي اثر خود را بر بدن 

و از آنجا كه در اين مطالعه دسترسي ) 15(روز است  40بگذارند 

مونه ها در روزهاي پنج شنبه و جمعه غير ممكن بود لذا به ن

براي گروه شاهد ). ماه در نظر گرفته شد 2طول مدت مداخله 

  . اي انجام نشدهيچ گونه مداخله

ها پرسشنامه دو قسمتي در اين پژوهش ابزار گردآوري داده

بخش اول پرسشنامه اطالعات فردي كه شامل سن، . بود

، وضعيت استخدام و سطح وضعيت تأهل، سمت شغلي

تحصيالت كاركنان و بخش دوم پرسشنامه فرسودگي شغلي 
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ها از اين در حال حاضر در بسياري از پژوهش. گلدارد بود

شود چرا كه بر خالف پرسشنامه مسلش پرسشنامه استفاده مي

ي با سطح باالي كه به بررسي فرسودگي شغلي در مشاغل

اي طراحي پرسشنامه به گونهپردازد اين مي ارتباطات بين فردي

شده كه براي شاغليني مناسب است كه روابط انساني محدود با 

هاي صنعتي ديگران داشته و در واقع براي استفاده در محيط

عبارت است و نشان  40اين ابزار داراي ). 16(كارآمدتر است 

دهد كه افراد تا چه اندازه در معرض خطر فرسودگي شغلي مي

گذاري بر مبناي مقياس ليكرت است و سيستم نمره. قرار دارند

، 6، مخالف7كامالً مخالف . دارد 7تا  1اي از هر پرسش نمره

، كامالً 2، موافق 3، نسبتاً موافق 4دانم ، نمي5نسبتاً مخالف 

بر طبق پرسشنامه گلدارد، طيف نمره فرسودگي شغلي . 1موافق 

عني فعال به م 40-80است كه نمرات بين  280تا  40بين 

به  121- 200به معني خوب كار كردن،  81-120بودن، بين 

-280معني خوب نبودن وضعيت و نياز به مراقبت بيشتر و بين 

به معني خطر بوده و اقدام فوري ضرورت دارد و الزم است  201

  .كه فرد حتما به مشاور مراجعه كند

 اين پرسشنامه در تحقيقات متعددي به كار رفته و پايايي آن

از جمله خاكپور و بيرشك ضريب پايايي . محاسبه شده است

را براي اين پرسشنامه گزارش  76/0و عرفاني ضريب  86/0

در مطالعه ديگري نيز ضريب پايايي پرسشنامه با . اندكرده

  ). 3(به دست آمد  73/0آزمايي استفاده از روش باز

در اين مطالعه پرسشنامه فرسودگي شغلي قبل و بالفاصله 

بعد از مداخله بين افراد نمونه توزيع شد و براي تجزيه و تحليل 

هاي آماري تي مستقل، تي زوجي و ضرايب ها از روشداده

همبستگي پيرسون، اسپيرمن و آناليز واريانس يك طرفه 

و نرم ) همبستگي وضعيت استخدامي با متغير فرسودگي شغلي(

  .، استفاده شدSPSS v.20افزار 

كميته اخالق پزشكي دانشگاه علوم  كسب تأييديه از

پزشكي اصفهان و ثبت در مركز كارآزمايي باليني ايران با شماره 

IRCT2013052813416N2   و اخذ رضايت آگاهانه و

هيچ اجباري براي حضور . ها صورت گرفتمكتوب از نمونه

ها اطمينان داده شد ها در پژوهش وجود نداشت و به آنآزمودني

ها كامال محرمانه خواهد بود اطالعات در خصوص آنكه تمامي 

  .ها نخواهد شداي به مشخصات آنو در گزارش نتايج هيچ اشاره
  

   يافته ها

نفري مداخله و شاهد  33نفر كارگر در قالب دو گروه  66

جمعيت  دو گروه از نظر مشخصات. مورد بررسي قرار گرفتند

ميانگين سن در . با يكديگر اختالف معنادار نداشتند شناختي

 بود 5/33±5/7و گروه مداخله  5/35±4/7گروه شاهد  

)55/0=(p . اكثر افراد در دو گروه، متاهل بودند كه اين ميزان

. p)=27/0(بود % 7/72و در گروه مداخله % 9/87در گروه شاهد 

وضعيت  چنين بيشترين فراواني مربوط به افرادي بود كههم

  ).1جدول( استخدامي قراردادي داشتند

آزمون تي نيز نشان داد كه قبل از مطالعه، ميانگين نمره  

فرسودگي شغلي بين دو گروه اختالف معناداري نداشت 

)91/0=p ( اما بعد از مطالعه، تفاوت معناداري به وجود آمد

)04/0=p ( از سوي ديگر آزمون تي زوجي نشان داد كه در گروه

ميانگين نمره فرسودگي شغلي قبل و بالفاصله بعد از  شاهد

اما در گروه ) p=83/0(مداخله با هم تفاوت معناداري نداشت 

مداخله تفاوت معني داري بين ميانگين نمره فرسودگي شغلي 

قبل   .)2جدول(زمان قبل و بالفاصله بعد از مداخله حاصل شد 

-80د در دامنه از مداخله نمره فرسودگي شغلي هيچكدام از افرا

گرفت ولي بعد از مداخله، نمره فرسودگي شغلي قرار نمي  40

افراد در گروه مداخله در اين محدوده به دست آمد % 1/9

همچنين نمره فرسودگي شغلي اكثر افراد قبل از مداخله در 

بود ولي در گروه مداخله اين رتبه به محدوده  121-200دامنه 

تعلق گرفت كه بيانگر كاهش نمره فرسودگي شغلي  81 – 120

  .است

ها نشان داد كه بين نمره فرسودگي شغلي و سن، يافته

وضعيت تأهل، وضعيت استخدامي، تحصيالت و سابقه كار رابطه 

   ).3جدول ( معناداري وجود ندارد
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  كارگران در دو گروه شاهد و مداخله جمعيت شناختيمشخصات  - 1جدول 

  

  ميانگين نمره فرسودگي شغلي قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و شاهد - 2جدول 

  

  ضرايب همبستگي بين نمره فرسودگي شغلي با متغيرهاي وضعيت تأهل، وضعيت استخدامي، سن، سطح تحصيالت و سابقه كار - 3جدول 

  آزمون تي مستقل *

  مداخله آناليز واريانس يك طرفه  **

  ضريب همبستگي پيرسون ***

  ضريب همبستگي اسپيرمن****

p مداخله 

)درصد( تعداد  

 شاهد

)درصد( تعداد  

  متغيرها

386/0  

2)1/6(  

9)3/27(  

9)3/27(  

12)4/36(  

1)0/3(  

3)1/9(  

13)4/39(  

3)1/9(  

13)4/39(  

1)0/3(  

  سيكل

  ديپلم

  فوق ديپلم

  ليسانس

  باالتر

 تحصيالت

28/0  

8)2/24(  

24)7/72(  

1)0/3(  

4)1/12(  

29)9/87(  

0)0(  

 مجرد

 متأهل

 مطلقه

 وضعيت تأهل

783/0  

11)3/33(  

18)5/54(  

4)1/12(  

9)3/27(  

18)5/54(  

6)2/18(  

 رسمي

 قراردادي

 پيمانكار

 وضعيت استخدام

956/0  

13)4/39(  

9)3/27(  

3)1/9(  

7)2/21(  

1)0/3(  

11)3/33(  

15)5/45(  

0)0(  

6)2/18(  

1)0/3(  

5 -1  

10-6  

15-11  

20-16  

20>  

)سال( سابقه كار  

252/0  
5/33  

5/7  

5/35  

4/7  

ميانگين 

 انحراف معيار
 سن

 زمان نسبت به مداخله  قبل  بعد  آزمون تي زوجي

P t ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  

22/0          83/0  

11/2       03/0 

4/136            7/23 

5/1222/31  

1/1359/23 

8/1357/22  

  شاهد

  مداخله
 گروه

 
04/2  

04/0  

11/0  

91/0  

t 

P 
 مستقل آزمون تي

P 
  نمره فرسودگي شغلي

  متغير
  ميانگين  انحراف معيار

54/0  
6/25  

7/21  

8/131  

4/135  

  مجرد

  متاهل
  *وضعيت تاهل

88/0  

9/23  

8/22  

18  

1/136  

04/135  

4/132  

  رسمي

  قراردادي

  پيمانكار

  **وضعيت استخدامي

 ضريب همبستگي               

  ***سن  - 11/0 27/0

  ****سطح تحصيالت  04/0 67/0

  )***سال(سابقه كار  - 04/0  67/0
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  بحث

اين مطالعه با هدف بررسي اثر كاكائو بر فرسودگي شغلي 

كه  با توجه به اين. كاركنان صنايع شيميايي ايران انجام شد

نمره فرسودگي شغلي اكثر كاركنان صنعت در اين مجموعه در 

ست و در نشان دهنده فرسودگي شغلي باالاي است كه محدوده

توان به عنوان اين زمينه نياز به مراقبت بيشتر وجود دارد مي

ها توصيه كرد كه براي جلوگيري از عوارض روانپرستار به آن

سيد جوادين و شهباز مرادي . اين پديده به مشاور مراجعه كنند

جنوب  نفر از كاركنان نفت 454نيز كه بر روي فرسودگي شغلي 

بيشتر از . اند، به نتايج مشابهي دست يافتنددر ايران مطالعه كرده

آنان دچار فرسودگي  % 5/56كارگران اين صنعت يعني  نيمي از

و همكارانش  تانگچنين در تحقيقي كه هم). 17(شغلي بودند 

نفر كادر  187نفر كارگر فني و  345بر روي  2009در سال 

اداري كاركنان صنايع پتروشيمي در چين انجام دادند معلوم شد 

كاركنان فني نسبت به گروه اداري سطح باالتري از فرسودگي 

كنند همچنان كه نمره رضايت شغلي و شغلي را تجربه مي

در ). 18(ه اداري كمتر بود سالمت روان گروه فني نسبت به گرو

نيز جمعي از محققان فنالندي راجع به فرسودگي  2010سال 

شغلي و عوارض ناشي از آن بر روي كاركنان بخش صنعت 

اي انجام دادند كه دريافتند اكثر آنان دچار اين سندرم مطالعه

ها در نتايج تحقيقات مختلف در مشابهت ).19(هستند 

تواند نشان دهنده هاي متفاوت ميكشورهاي مختلف با فرهنگ

  . عموميت اين سندرم در جهان باشد

از سوي ديگر نتايج بعد از مداخله در اين مطالعه حاكي از 

آن بود كه استفاده از كاكائو در طي دو ماه، ميزان فرسودگي 

شغلي را در ميان كساني كه قبل از مداخله در معرض خطر بوده 

% 30.3كه نياز به مشاوره دارند  داداند و نمره آنان نشان مي

كاهش داده است و از طرفي درصد نفراتي را كه نمره فرسودگي 

افزايش % 2/18كردند ها كم بوده و به خوبي كار ميشغلي آن

از گروه مداخله، بعد از مداخله نمره % 1/9چنين، هم. داده است

 گرفتند كه به معني فعال بودن اين افراد و نداشتن 40- 80بين 

اين نتايج در حالي به دست آمد كه در . فرسودگي شغلي است

گروه شاهد ميانگين تغييرات نمره فرسودگي شغلي معنادار نبوده 

كه هر دو گروه از لحاظ مشخصات  ، به رغم آن)p=83/0(است 

در اين . دموگرافيك همگن بوده و اختالف معناداري نداشتند

كمل انجام گرفته مطالعه، مداخله دارويي در زيرگروه طب م

است تا اهميت اين نوع درمان بيش از پيش نشان داده شود 

و همكارانش نيز از موسيقي درماني براي بيتمن گونه كه  همان

مقابله با فرسودگي شغلي و ارتقاء وضعيت خلقي استفاده كرده و 

فصلي از موسيقي  6نفر از پرسنل، يك برنامه  112در بين 

يرات ميزان فرسودگي شغلي و وضعيت تغي. درماني اجرا كردند

خلقي پرسنل توسط پرسشنامه مسلش و پرسشنامه وضعيت 

گيري شد و نتايج، كاهش معناداري را در ميزان خلقي اندازه

  ).20(فرسودگي شغلي و اختالالت خلقي نشان داد 

از سوي ديگر مطالعات بسياري در جهت بررسي اثر كاكائو  

ها نيز با شده است كه نتايج آن بر خلق و قواي جسماني انجام

گروهي از محققان بريتانيايي با . مطالعه حاضر همسويي دارد

هدف بررسي اثر كاكائو بر عالئم خستگي و عملكرد مبتاليان به 

سندرم خستگي مزمن، در قالب دو گروه تصادفي در يكي از 

 .اي را انجام دادندهاي ثانويه، مطالعهمراكز ارائه دهنده مراقبت

هفته به يك گروه شكالت با درصد باالي كاكائو و  8به مدت 

نتايج به . به گروه ديگر شكالت با درصد پايين كاكائو داده شد

دست آمده با درجه معناداري بااليي حاكي از آن بود كه گروه 

دريافت كننده كاكائو با درصد باال، نه تنها عالئم خستگي، 

ها عملكرد  بلكه در آناضطراب و افسردگي كمتري نشان داد 

ها در گروه هوشيارانه نيز بهبود يافته بود در حالي كه اين توانايي

در اين . دريافت كننده شكالت كم كاكائو، بسيار كمتر بود

چنين عملكرد باقيمانده فرد، هر پژوهش، ميزان خستگي و هم

گيري شده بود دو با ابزار استاندارد، قبل و بعد از مداخله، اندازه

ها بسته به در تحقيق فوق نوع فعاليت و ميزان استرس آن). 21(

تواند متفاوت و در نتيجه در تأثيرات ها ميمشاغل مختلف آن

ناشي از كاكائو دخيل باشد كه توجهي به آن نشده است ولي در 

اين مطالعه نوع فرسودگي، فرسودگي شغلي، ناشي از استرس 

مشخص و تاثير كاكائو  فشار كار صنعتي است و در تمامي گروه

تري داشته تواند نتايج مستندها ارزيابي شده است كه ميبر آن

  .باشد
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در مطالعه ديگر كه توسط گروهي از محققان سوئيسي بر 

 2بيمار مبتال به اختالالت خلقي انجام گرفت طي  90روي 

هفته به اين بيماران كه در سه گروه تصادفي تقسيم شده بودند 

سر شير شكالت، كاكائوي تلخ و پنير دادند و قبل و بعد از غذا د

يك ساعت بعد از دسر ميزان اضطراب، سطح انرژي و عاطفه 

نتايج مطالعه نشان داد كه يك ساعت . ها اندازه گيري شدآن

بعد از مصرف شير شكالت، عالئم  اختالالت خلقي در مبتاليان 

ر گروهي به اضطراب باال كاهش يافته بود ولي بهبود عالئم د

كه اضطراب پاييني داشتند تنها با مصرف كاكائو و پنير حاصل 

شد و اين در حالي است كه در مطالعه حاضر، كاكائو بيشترين مي

تأثير را بر كساني دارد كه باالترين نمره فرسودگي شغلي را 

همچنين نكته ديگر در مطالعه سوئيسي اين بود كه . اندداشته

ول و دو هفته بعد تفاوتي نداشته است و تغييرات خلقي بين روز ا

در واقع اختالفات فقط مربوط به قبل و يك ساعت بعد از 

ماه  2در تحقيق حاضر مداخله به مدت . مصرف دسر بوده است

از سوي ). 22( شدانجام شده و تغييرات بعد از اين مدت معنادار 

ديگر در مطالعه سوئيسي جذب شير شكالت ،كاكائوي تلخ و 

تواند متاثر شود در صورتي كه در اين مطالعه بعد از غذا مي پنير،

  .شددو ساعت قبل از مصرف غذا، شير كاكائو خورده 

در تحقيقي ديگر در كشور آمريكا، محققان با هدف تعيين 

 موش نر يك 25اثر كاكائو بر ميزان مقاومت در برابر خستگي، 

ورزش، ورزش  –گروه تصادفي آب، آب  4روز و در  15ساله را 

ورزش مورد بررسي قرار  -) از تركيبات كاكائو( اپيكاتشين  و

نتايج مطالعه نشان داد كه در قدرت انجام  تمرينات  و . دادند

 اپيكاتشين ميزان مقاومت در برابر خستگي  در گروهي كه

به عالوه افزايش . دشكرد، افزايش معناداري ديده استفاده مي

عضالت مخطط و قلبي اين گروه از معناداري در خون رساني 

با استفاده  گرديددر مطالعه حاضر سعي ). 13(موشها ديده شد 

دو ماهه از كاكائو، مدت زمان كافي براي ايجاد تاثيرات احتمالي 

و بالقوه اين گياه تأمين شود و مدت مداخله بيش از آنچه در 

نه  همچنين از كاكائو و. دمطالعات قبلي ديده شد به طول انجام

از تركيبات آن، به صورت خوراكي استفاده شد كه اين روش در 

  .بين عموم، روشي آشنا و ساده است

با ديدگاهي متفاوت، ولي با  پاركر و كراوفورد در مطالعه

نتايجي تأييد كننده، پرسشنامه دموگرافيك، پرسشنامه شخصيت 

فرد مبتال  3000و وضعيت خلقي از طريق شبكه اينترنتي بين 

ها در مورد ميزان يكي از پرسش. اختالالت خلقي توزيع شدبه 

ها به غذا و به خصوص به شكالت كاكائويي در زمان تمايل آن

ها تمايل آن% 4/54نتايج نشان داد كه . بروز عالئم بيماري بود

شكالت استفاده % 9/44به مصرف غذا داشتند كه از اين تعداد 

وردن شكالت و در نهايت با خ )p>001/0(كردند مي

) =χ 1/337(و تحريك پذيريشان ) =7/366χ(اضطرابشان 

مصرف منظم  وفوردپاركر و كرا در مطالعه). 23(يافت كاهش مي

در صورتي كه در اين  بودكاكائو در مدت زمان مشخص مطرح ن

مطالعه در طي دو ماه و به طور منظم، روزانه كاكائو مصرف 

تواند خوردن مي الزم به يادآوري است خود عمل. شدمي

اضطراب را كاهش دهد به خصوص در كساني كه داراي عالئم 

با  ميازاكي و تسانساگو در تحقيق). 24(پرخوري عصبي هستند 

هدف تعيين ارتباط ساختار فيزيولوژيكي بدن و محركات بيروني، 

در ابتدا . ساله بررسي شد 24مرد  17تاثير طعم كاكائو بر روي 

ه استاندارد براي تعيين ميزان اضطراب و ها دو پرسشنامنمونه

براي انجام آزمايش، . نوع تيپ شخصيتي را تكميل كردند

ثانيه پس از  90ها، وضعيت هموديناميك لوب فرونتال نمونه

بعد از تست . گرم شكالت كاكائويي، ارزيابي گرديد 2/0خوردن

ها باعث افزايش معلوم شد كه طعم كاكائو در تعدادي از نمونه

نتايج . پيشاني شده استاليت هموديناميكي در لوب پيشفع

گرفتند حاكي از آن بود كه اكثر كساني كه در اين گروه قرار مي

و با اضطراب باال بودند و غالب  B افرادي با تيپ شخصيتي نوع

ها تغيير نداشت تيپ كساني كه فعاليت هموديناميك مغز آن

  .)25(و با اضطراب پايين بودند  Aشخصيتي 

يكي از داليل  انتخاب كاكائو به عنوان ضد اضطراب و رفع 

كننده خستگي، وجود مقدار زياد فالونوئيد در تركيبات آن است 

كه خاصيت آنتي اكسيداني و گشادكنندگي داشته و باعث 

و فالمر ). 26(شود افزايش خون رساني بافتي و دفع سموم مي

از همين  همكارانش در تحقيقي مشابه، با هدف استفاده

خاصيت، كاكائو را براي اتساع و رفع انسداد عروق انتخاب 
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نفر از بين بيماران  22محققان پس از انتخاب تصادفي . كردند

با مشكل انسداد عروقي و تشكيل دو گروه تصادفي، به گروه 

به صورت خوراكي ) كاكائو% 70(گرم شكالت سياه  40مداخله 

ساعت  2آنژيوگرافي قبل و  مقدار اتساع عروق به وسيله. دادند

بعد از مداخله در هر دو گروه بررسي و معلوم شد كه ميزان 

ساعت بعد از خوردن شكالت  2رساني بافتي از اين عروق خون

) 59/0(به  36/2) 51/0(از (سياه به طور معناداري افزايش يافت 

رسيده بود در حالي كه اين تغييرات در گروه شاهد ديده  51/2

  .)27(نشد 

استفاده از كاكائو و دستيابي به نتايج مثبت و معنادار آن بر 

اي براي رسيدن به روي كاهش نمره فرسودگي شغلي انگيزه

سازي در اهداف كابردي اين مطالعه است كه همان فرهنگ

راستاي جايگزيني و استفاده از عناصر طبيعي به جاي مواد 

  .شيميايي يا فناوري شده است

پرسنل نوبت  مشاركتهاي اين مطالعه، عدم از محدوديت

. گيري تنها در يك مركز صنعتي بودچنين تمركز نمونهكار و هم

شود اثر كاكائو بر روي فرسودگي شغلي پرسنل لذا پيشنهاد مي

  .هاي صنعتي ديگر نيز بررسي شودنوبت كار و در بخش

  

  

  

 نتيجه گيري نهايي

تحقيق و تحقيقات با وجود نتايج به دست آمده در اين 

بخشي كاكائو را مشابه ديگر كه اثرات ضد اضطرابي و آرامش

اند، اثرات استفاده طوالني مدت از اين مورد بررسي قرار داده

در . گياه ناشناخته است و ممكن است اين تأثيرات موقتي باشند

ماه  2توان نتيجه گرفت كه استفاده از كاكائو به مدت پايان مي

ريق كاهش استرس و رفع عالئم خستگي و ايجاد احتماال از ط

توان آرامش باعث كاهش فرسودگي شغلي شده و در نهايت مي

از طرفي در اين مطالعه . به عنوان ماده مكمل از آن استفاده كرد

اهميت تأثير عامل انساني بر فرسودگي شغلي بيان شده تا 

وع، صاحبان صنايع را هوشيار ساخته كه با آگاهي از اين موض

هاي مناسبي در جهت كاهش فرسودگي شغلي و افزايش برنامه

  . وري كاركنان خود تدارك ببينندبهره
  

  تشكر و قدرداني

اين مقاله حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد روانپرستاري 

جا از كليه مسئولين دانشكده پرستاري و است كه جا دارد در اين

يرعامل، معاونان، مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مد

گذاري صنايع مديران، رؤساي واحدها و كاركنان شركت سرمايه

شيميايي ايران كه در اين مطالعه شركت كردند صميمانه  تشكر 
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