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Abstract
Introduction: Occupational burnout is usually as a long-term response to stressors and interpersonal
emotions characterized by emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal success.
The aim of this study was to determine predictive power of job stress on occupational burnout among
nurses working in emergency wards of Urmia teaching hospitals in 2018.
Methods: This descriptive correlational study was performed on 120 nurses working in emergency
wards of educational hospitals (150 nurse) affiliated to Urmia University of Medical Sciences in
2018 who were selected by relative classified sampling method. Data were collected by demographic
checklist, Maslach Job Burnout Inventory, and nursing stress scale (NSS). Data were analyzed by
SPSS software version 17 using descriptive and inferential statistical methods.
Results: In this study, mean ± SD of total job stress, and burnout were 89.62±20.59 and 66.86 ±
19.81 respectively. Among the demographic variables, job burnout had a significant relationship with
gender and job position and job stress with age and job position of nurses (P <0.05). The results also
showed that there is a significant relationship between total occupational stress and all domains with
burnout and its three dimensions (P = 0.000). In addition, multiple linear regression showed that job
stress can predict job burnout in these nurses.
Conclusions: Job stress can be a predictor of burnout, so it is recommended that in preventing and
reducing burnout, this factor should be carefully considered and by preparing training programs and
interventions to improve and change the work environment of nurses to The health of their work
environment helped.
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چکيده
ی مــدت بــه عوامــل اســترس زا و عواطــف بیــن فــردی اســت کــه
مقدمــه  :فرســودگی شــغلی معمــو ًال بهعنــوان یــک پاســخ طوالنـ 
بــا خســتگی عاطفــی ،مســخ شــخصیت و کاهــش موفقیــت شــخصی مشــخص مــی گــردد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف قــدرت پیشــگوئی
کنندگــی اســترس شــغلی بــر فرســودگي شــغلي پرســتاران شــاغل در بخــش هــای اورژانــس مراکــز آموزشــی -درمانــی ارومیــه انجــام شــد.
روش کار  :ايــن مطالعــه توصيفــي -مقطعــی بــا مشــارکت  120نفــر از پرســتاران شــاغل در بخــش اورژانــس بیمارســتان هــای آموزشــی
ارومیــه ( 150پرســتار) در ســال  1397-98کــه بــا روش نمونــه گيــري طبقهبنــدیشــده انتخــاب شــدند ،انجــام گرفــت .بــرای گــردآوری
داده هــا از چکلیســت اطالعــات دموگرافیــک ،پرسشــنامه هــای فرســودگی شــغلی ماســاچ و مقيــاس اســترس پرســتاري اســتفاده
گردیــد .داده هــا توســط نــرم افــزار  SPSSورژن  17و بــا اســتفاده از روش هــای آمــاری توصیفــی و اســتنباطی تجزیــهو تحلیــلشــدند.
يافتــه هــا :در ایــن مطالعــه میانگیــن و انحــراف معیــار اســترس شــغلی و فرســودگی شــغلی کل بــه ترتیــب  89/62 ±11/47و 19/66
 66/81 ±بــود .از بیــن متغیرهــای دموگرافیــک موردبررســی ،فرســودگی شــغلی بــا جنســیت و ســمت افــراد و اســترس شــغلی بــا ســن
و ســمت افــراد ارتبــاط آمــاری معنــی دار داشــتند ( .)P>0/05همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بیــن اســترس شــغلی کل و
تمامــی حیطــه هــای آن بــا فرســودگی شــغلی کل و ابعــاد ســه گانــه آن ارتبــاط آمــاری معنــی داری وجــود دارد ( .)P>0/05عــاوه برایــن
رگرســیون چندگانــه خطــی نشــان داد کــه اســترس شــغلی مــی توانــد فرســودگی شــغلی را در ایــن پرســتاران پیــش بینــی کنــد.
نتیجهگیــری  :اســترس شــغلی مــی توانــد پیــش بینیکننــده فرســودگی شــغلی باشــد ،بنابرایــن توصیــه مــی شــود در پیشــگیری و
کاهــش فرســودگی شــغلی ،ایــن عامــل بــهدقــت مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــا تهیــه برنامــه هــاي آموزشــي و مداخلــه اي بـ ه منظــور
اصــاح و تغييــر محیــط کاری پرســتاران بهســامت محیــط شــغلی آنــان کمــک کــرد.
کلید واژه ها :فرسودگی شغلی ،استرس شغلی ،اورژانس ،پرستاری،
مقدمه
پرســتاران بزرگتریــن نیــروی کار در نظــام ســامت بــوده و نقــش
اساســی را در تــداوم مراقبــت ،ارتقــا و حفــظ ســامت بیمــاران
ایفــا مــی کننــد؛ بنابرایــن بــراي رســیدن بــه حداكثــر كارايــی در
پرســتاران الزم اســت كــه خــود آنهــا افــرادي ســالم باشــند (.)1
یکــی از مشــکالت بالقــوه کــه ســازمان هــای بهداشــتی-درمانی
بــا آن مواجــه هســتند فرســودگی شــغلی مــی باشــد .فرســودگی
شــغلی اولیــن بــار توســط فرودنبرگــر در ســال  1974تحــت عنوان

ســندرم تحلیــل قــوای جســمی روانــی در تحقیقــات روانشناســی
بالینــی وارد شــد .وی فرســودگی شــغلی را حالتــی از خســتگی و
ناکامــی مــی دانــد کــه ناشــی از ارتباطــات شــغلی اســت کــه
بــه وصــول نتیجــه دلخــواه منجــر نمــی شــود ( .)2فرســودگی
شــغلی بهعنــوان شکســت جســمی یــا روانــی ناشــی از کار زیــاد
یــا اســترس بــاالی شــرایط کار تعریــف شــده ( )3و در حیطــه
بالینــی نیــز فرســودگی شــغلی بــه معنــای از دســت دادن احســاس
و عالقــه نســبت بــه مددجــو ،مراقبــت نامناســب و غیــر انســانی
از وی مــی باشــد ( .)4شــیوع فرســودگی شــغلی در بیــن حرفــه
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و همــکاران در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه پرســتاران بخــش
اورژانــس دچــار اســترس و درنتیجــه فرســودگی شــغلی بیشــتری
نســبت بــه پرســتاران شــاغل در ســایر بخــش ها مــی شــوند (.)16
بــا توجــه بــه اینکــه پرســتاران شــاغل در بخــش اورژانــس در خــط
اول ارائــه خدمــات بهداشــتی -درمانــی قــرار داشــته و ســامتی
آن هــا مــی توانــد بــر كیفیــت مراقبــت ارائــهشــده ،بــر بهبــودی
و ایمنــی و نیــز بــر رضایــت منــدی بیمــاران تأثیرگــذار باشــد ()17؛
بنابرایــن توجــه بهســامت جســم و روان ایــن پرســتاران ضــروری
بــوده و مدیــران مراکــز خدمــات بهداشــتی – درمانــی بایســتی
همــواره در جهــت بهبــود ســامتی آن هــا تــاش و کوشــش الزم
را داشــته باشــند .ازای ـنرو مطالعــه کنونــی باهــدف پیــش بینــی

هــای مختلــف بســته بــه محیــط کار و عوامــل فــردی ،اجتماعــی و
ســازمانی ،در کشــورهای مختلــف و حتــی شــهرهای مختلــف یک
کشــور نیــز متفــاوت اســت .مطالعــه انجــامشــده توســط تــای و
همــکاران در کشــور ســنگاپور ،میانگیــن فرســودگی شــغلی را در
بیــن پرســتاران  33/3درصــد گــزارش کــرده کــه ایــن میــزان در
بخــش هــای مختلــف بیمارســتانی  30تــا  80درصــد متغیــر بــوده
اســت ( .)5کــه در ایــن بیــن پرســتاران شــاغل در بخــش اورژانــس
بــه علــت وجــود عوامــل متعــددی از قبیــل حجــم کاری بــاال،
شــیفت هــای طوالنــی ،نیــروی انســانی ناکافــی ،تمــاس مــداوم
بــا بیمــاران بدحــال ،مواجهــه بــا مرگومیــر آن هــا و نیــز تعامــل
بیشــتر بــا همراهــان بیمــار نســبت بــه ســایر بخــش هــا بیشــتر

قــدرت پیشــگوئی کنندگــی اســترس شــغلی بــر فرســودگي شــغلي
در بيــن پرســتاران شــاغل در بخــش اورژانــس مراکــز آموزشــی-
درمانــی ارومیــه در ســال  1397 -98انجــام شــد.

مســتعد فرســودگی شــغلی هســتند؛ بهطوریکــه مطالعــه انجــام
شــده توســط توکلــی و همــکاران نشــان داد کــه  77/5درصــد
از پرســتاران بخــش اورژانــس دارای ســطح فرســودگی شــغلی
متوســط بــه بــاال هســتند ( .)6فرســودگی شــغلی اثــرات زیــادی در
خانــواده ،زندگــی اجتماعــی ،فــردی و ســازمانی برجــای می-گذارد
کــه از مهــم تریــن آنهــا مــی تــوان غیبــت و تــرک خدمــت،
تأخیرهــای متوالــی ،شــکایات مختلــف روان شناســی ،تضــاد ،تغییر
شــغل و کاهــش کیفیــت مراقبــت از بیمــاران ،تعارضات بیــن فردی
بــا همــکاران و  ...را نــام بــرد (.)7
اســترس شــغلی یکــی از عواملــی اســت کــه مــی توانــد منجــر بــه
فرســودگی شــغلی گــردد ( .)8اســترس شــغلی ،واکنــش جســمی و
روانــی مضــری اســت کــه در اثــر تعامــل فــرد و محیــط بــه وجــود
مــی آیــد و از عــدم هماهنگــی بیــن نیازهــای کاری بــا توانایــی ها
و خواســته هــای شــخصی ناشــی مــی شــود کــه بــر اثــر آن قــوای
فیزیکــی و هیجانــی فــرد تحلیــل رفتــه و موجــب بــروز نگــرش
هــا و پاســخ هــای منفــی فــرد نســبت بــه خــود و ســایرین مــی
گــردد (.)9
ت متحــده پرســتاری
انجمــن ملــی ایمنــی حرفــه ای ایــاال 
را در رأس  40حرفــه بــا اســترس بــاال معرفــی کــرده اســت
()11 ,10؛ بــه گونــه ای کــه پژوهــش انجامشــده توســط برزیــده
و همــکاران در شــیراز نشــان داد کــه اســترس شــغلی در اغلــب
پرســتاران وجــود داشــته و اکثریــت آنهــا در وضعیــت مشــکوک
بــه اختــال در ســامت عمومــی هســتند ( .)12مطالعه شــجاعی و
همــکاران نیــز نشــان میدهــد کــه  50- 60درصــد از پرســتاران
تنــش زیــادی را در محیــط کار خــود تجربــه میکننــد (.)13
عــاوه بــر اینهــا ،مطالعــات انجامشــده در ایــن زمینــه نشــان
داده کــه میــزان اســترس در بیــن پرســتاران شــاغل در بخــش
اورژانــس بــهمراتــب بیشــتر بــوده اســت ( .)15 ,14حســینی نــژاد

روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی – همبســتگی اســت كــه جامعــه
آمــاري آن شــامل كلیــه پرســتاران شــاغل در بخــش اورژانــس
بیمارســتان هــاي آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــكی ارومیــه (
تعــداد کل پرســتاران اورژانــس  150نفــر) در ســال 1397-98
بــود .حجــم بــر اســاس مطالعــه توکلــی و همــکاران (( )6ضریــب
همبســتگی بیــن اســترس و فرســودگی شــغلی  )r=0/57و بــا
در نظــر گرفتــن ســطح اطمینــان  %92و تــوان آزمــون  ،%80بــا
اســتفاده از فرمــول زیــر و بــا در نظــر گرفتــن احتمــال ریــزش 20
درصــدی نمونــه هــا  120نفــر بــرآورد و بــا روش نمونــه گیــری
طبقهبنــدیشــده انتخــاب شــدند.

بــه ایــن صــورت كــه از هرکــدام از بیمارســتان هــاي آموزشــی
امــام خمینــی (ره) ،شــهید مطهــری ،آیـتاهلل طالقانی و سیدالشــهدا
بــه نســبت تعــداد پرســتار شــاغل در بخــش اورژانــس آن مركــز،
تعــداد نمونــه هــا محاســبه و بهصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند.
معیارهــاي ورود شــامل داشــتن مــدرک کارشناســی و یــا باالتــر در
رشــته پرســتاری ،اشــتغال در بخــش اورژانــس و معیارهــاي خــروج
از مطالعــه شــامل داشــتن ســابقه بیمــاري روانپزشــکی خــاص و
یــا دریافــت داروهــاي روانپزشــکی ،ســابقه حــوادث تلــخ ماننــد
تصــادف و یــا مــرگ عزیــزان در طــی  6مــاه گذشــته و عــدم
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چهاردرجـهای از  1تــا  4انــدازه گیــری مــی شــود (هرگــز= ،1گــه
گاهــی = ،2زیــاد = ،3خیلــی زیــاد = .)4حداقــل و حداکثــر امتیــازات
بیــن  34-136و نحــوه رتبهبنــدی ســطح اســترس بــر اســاس
نمــره کسبشــده عبــارت از :کمتــر یــا مســاوی  68نشــاندهنده
اســترس کــم 69-103 ،دارای اســترس متوســط و بیشــتر یــا
مســاوی  104دارای اســترس زیــاد مــی باشــد ( .)19روایــی و
پایایــی ایــن مقیــاس توســط رضایــی و همــکاران بررســی و روایــی
ایــن پرسشــنامه توســط  11نفــر از اســتادان پرســتاری مــورد تاییــد
قــرار گرفتــه اســت و پایایــی بــا اســتفاده از روش آزمــون مجــدد
ضریــب همبســتگی آن  %74بــه دســت آمــده کــه مــورد تائید می
باشــد ( .)20در مطالعــه حاضــر نیــز آلفــای کرونبــاخ بــرای ایــن
پرسشــنامه  0/95محاســبه شــد.
بــراي انجــام ایــن پژوهــش از كمیتــه اخــاق دانشــگاه
علــوم پزشــكی ارومیــه مجــوز الزم بــه شــماره IR.UMSU.
 REC.1398.037اخــذ گردیــد .روش كار بــه ایــن صــورت بــود
كــه پــس از آشــنایی بــا پرســتاران و انجــام مصاحبــه بــا آنــان
بــه مــدت  20دقیقــه ،در صــورت دارا بــودن شــرایط ورود بــه
مطالعــه ،هــدف از انجــام مطالعــه بــراي آنــان تشــریح شــد .بــراي
تکتــک واحدهــاي پژوهــش توضیــح داده شــد كــه شــركت در
ایــن پژوهــش اختیــاري و پرسشــنامه هــا بــدون نــام بــوده و كلیــه
ت شــده در آنهــا بــه صــورت محرمانــه خواهــد ماند.
اطالعــات ثبـ 
درنهایــت قبــل از تكمیــل پرسشــنامه توســط واحدهــاي پژوهش از
آنــان فــرم رضایــت آگاهانــه اخــذ گردیــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل
داده هــا از نــرم افــزار  SPSSنســخه  17بــا اســتفاده از آمــار
توصیفــی (میانگیــن و انحــراف معیــار) و آمــار اســتنباطی (آزمــون
هــای آمــاری اســمیرنوف کولموگــروف ،تــی مســتقل ,همبســتگی
پیرســون ،آنالیــز واریانــس یکطرفــه و رگرســیون) انجــام شــد.

تمایــل بــه همــکاری نمونــه هــا در مطالعــه بــوده اســت.
بــراي جمـعآوری دادههــا از چکلیســت مشــخصات دموگرافیــک،
پرسشــنامه فرســودگی شــغلی ماســاچ و مقیــاس اســترس
پرســتاری ( )NSSاســتفاده گردیــد .پرسشــنامه فرســودگی شــغلی
ماســاچ شــامل  22ســؤال اســت .این پرسشــنامه داراي ســه خرده
مقیــاس خســتگی عاطفــی ،مســخ شــخصیت و خــرده مقیــاس
عملكــرد فــردي میباشــد و شــامل 9ســوال بــرای ارزیابــی بعــد
خســتگی عاطفــی (ســواالت  59، 53، 52، 9، 1، 3، 2، 5و 8 ،)22
ســوال بــرای ســنجش بعــد عملکــرد فــردی (ســواالت 55، 8، 2، 4
 58، 52، 51،و  )24و همچنیــن  5ســوال جهــت بررســی بعد مســخ
شــخصیت (ســواالت  54، 54، 9، 1و  )25مــی باشــد .پرسشــنامه
دارای مقیــاس لیكــرت هفــت درجــه اي از نمــره صفــر (هرگــز) تــا
نمــره شــش (همیشــه) تقســیم مــی گــردد .دامنــه نمــرات ایــن
پرسشــنامه بیــن صفــر تــا  132اســت و مجمــوع نمــرات ســؤاالت
هــر مقیــاس ،نشــاندهندهی نمــره فــرد در آن مقیــاس اســت و
اكتســاب نمــره ي بیشــتر نیــز نشــاندهندهی مشــكالت بیشــتر
اســت .در مطالعــه ماســاچ و جكســون ضرایــب آلفــاي كرونبــاخ
بــراي خــرده مقیاسهــای خســتگی عاطفــی ،مســخ شــخصیت
و عملكــرد فــردي بــه ترتیــب  0/7 ،0/9و  0/71و ضریــب بــاز
آزمایــی آن  0/6تــا  0/8گزارششــده اســت ( .)17روایــی و پایایــی
ویرایــش فارســی ایــن ابــزار در مطالعــه گرگــری و همــکاران
( )2010بررســی و میــزان آلفــای کرونبــاخ بــرای ابعــاد خســتگی
عاطفــی ،مســخ شــخصیت و عملکــرد فــردی بــه ترتیــب ،0/84
 0/72و  0/74ب ـ ه دســتآمــده اســت ( .)18درایــن پژوهــش نیــز
بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ جهــت پایایــی و قابلیــت
اعتمــاد ابعــاد ســه گانــه فرســودگی شــغلی بــه ترتیــب برابــر بــا
91درصــد بــرای خســتگی عاطفــی 86 ،درصــد بــرای مســخ
شــخصیت و نهایتــا  89درصــد بــرای عملکــرد فــردی بدســت آمد.
بــرای تعییــن ســطح اســترس در بیــن پرســتاران شــاغل در بخــش
اورژانــس از مقیــاس اســترس پرســتاری اســتفاده شــد .ایــن
مقیــاس توســط گــری تــوف و همــکاران در ســال  1981ســاخته
شــد و دربردارنــده  34ســؤال و مشــتمل بــر  7حیطــه مرتبــط بــا
موقعیــت هــای اســترس زا بــرای پرســتاران شــامل حیطــه رنــج و
مــرگ بیمــار ( 7ســؤال) ،حیطــه درگیــری بــا پزشــکان ( 5ســؤال)،
حیطــه عــدم آمادگــی کافــی ( 3ســؤال) ،حیطــه فقــدان حمایــت
( 3ســؤال) ،حیطــه درگیــری بــا پرســتاران ( 5ســؤال) ،حیطــه
فشــار کاری ( 6ســؤال) و حیطــه عــدم اطمینــان در مــورد درمــان
( 5ســؤال) مــی باشــد .ایــن ابــزار بــر اســاس مقیــاس لیکــرت

يافته ها
در ایــن مطالعــه  120نفــر از پرســتاران شــاغل در بخــش اورژانــس
بیمارســتان هــای آموزشــی ارومیــه بــا میانگیــن ســنی 6/46
 32/57 ±ســال شــرکت کردنــد .جزئیــات بیشــتر مربــوط بــه
اطالعــات دموگرافیــک شــرکت کننــدگان در (جــدول  )1آورده
شــده اســت .میانگیــن و انحــراف معیــار متغیرهــای ســابقه خدمت،
ســابقه ی کار در ایــن مرکــز و تعــداد ســاعت کاری در هفتــه بــه
ترتیــب  6/23 ± 4/7 ،8/86 ± 6/03و  56/54 ± 15/02بــود.
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جدول  :1مشخصات دموگرافیک مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر
طبقه

فراوانی

درصد

متغیر دموگرافیگ

مرد

51

42/5

مجرد

45

37/5

متأهل

75

62/5

کارشناسی

113

94/2

کارشناسی ارشد و باالتر

7

5/8

رسمی

29

24/2

پیمانی

21

17/5

قراردادی

55

45/8

طرحی

15

12/5

سرپرستار

23

19/2

پرستار

97

80/8

ثابت

15

12/5

گردشی

105

87/5

بله

104

86/7

خیر

16

13/3

دخل کمتر از خرج

88

73/3

دخل برابر خرج

7

5/8

دخل بیشتر از خرج

25

20/8

زن

جنس
وضعیت تأهل
تحصیالت

نوع استخدامی

سمت
نوع شیفت
اضافهکاری

وضعیت اقتصادی

ن داد کــه  46/67درصــد از این
نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــا 
پرســتاران اســترس را در حــد متوســط ( )69-103و  34/17درصــد
در حــد بــاال (بیشــتر از  )103تجربــه کــرده انــد ،همچنیــن میانگین
نمــره اســترس پرســتاران ( )89/62±20/59باالتــر از نمــره حــد
واســط ( )85بــود .از بیــن متغیرهــای دموگرافیــک مــورد بررســی،
میانگیــن نمــره اســترس پرســتاران بــا ســن و ســمت افــراد ارتبــاط
آمــاری معنــی داری داشــت ( .)P>0/05میانگیــن و انحــراف معیــار
فرســودگی شــغلی کل و ابعــاد مختلــف آن در (جــدول  )2آورده
شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود بــر اســاس
میانگیــن درصــدی ،بیشــترین نمــره کسبشــده مربــوط بــه
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57/5

فقــدان موفقیــت فــردی ( 78/95از  )100مــی باشــد.
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه  51/67 ،5/84و  43/34درصــد
از نمونــه هــای مــورد پژوهــش بــه ترتیــب در بعدهــای خســتگی
عاطفــی ،مســخ شــخصیت و فقــدان موفقیــت فــردی نمــرات بــاال
(باالتــر از  40در بعــد خســتگی عاطفــی ،باالتــر از  12در بعــد
مســخ شــخصیت و باالتــر از  33در بعــد فقــدان موفقیــت فــردی)
را کســب نمــوده انــد .فرســودگی شــغلی کل بــا جنــس و ســمت،
بعــد مســخ شــخصیت تنهــا بــا جنســیت و خســتگی عاطفــی بــا
نــوع اســتخدامی ،نــوع شــیفت و وضعیــت اقتصــادی ارتبــاط آماری
معنــی دار داشــتند (.)P>0/05

جدول  :2میانگین و انحراف معیار استرس شغلی و ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی
متغیر

فرسودگی شغلی

میانگین  ±انحراف معیار * میانگین درصدی

ابعاد مختلف متغیر

17/30±7/89

32/03

خستگی عاطفی
مسخ شخصیت

12/45±7/4

41/5

فقدان موفقیت فردی

37/09±8/08

78/95

فرسودگی شغلی کل

66/86±19/81

51/43

24
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رنج و مرگ بیمار

19/88±5/28

71

درگیری با پزشکان

12/00±4/3

60

عدم آمادگی کافی

6/52±2/22

54/33

فقدان حمایت

7/13±2/4

59/41

درگیری با پرستاران

13/11±4/17

65/55

فشار کاری

67/17±84/4

73/62

عدم اطمینان در مورد درمان

13/28±4/05

66/4

استرس کل

89/62±20/59

65/89

استرس شغلی

*میانگین درصدی = میانگین نمره بهدستآمده از هر بعد تقسی م بر حداکثر نمره قابل کسب در آن بعد ضربدر 100
جدول .3همبستگی بین متغیرهای استرس شغلی ،فرسودگی شغلی و ابعاد مختلف آن ها
متغیر و مؤلفههای آن

خستگی عاطفی

مسخ شخصیت فقدان موفقیت فردی فرسودگی شغلی کل
0/364

0/422

0/485

درگیری با پزشکان

*0/15

*0/206

*0/172

*0/214

عدم آمادگی کافی

*

0/225

0/426

0/322

0/394

فقدان حمایت

***

0/371

0/331

0/257

0/389

درگیری با پرستاران

**0/336

***0/389

***0/362

***0/441

فشار کاری

0/359

0/370

0/367

0/445

عدم اطمینان در مورد درمان

0/413

0/401

0/352

0/473

استرس شغلی کل

***0/541

***0/434

***0/436

***0/541

رنج و مرگ بیمار

***

0/404

***

***

***

***

***

**

P<0.05

بــرای پیــش بینــی فرســودگی شــغلی کل و مؤلفههــای آن بــر
اســاس اســترس شــغلی از رگرســیون خطــی استفادهشــده اســت.
نتایــج نشــان میدهــد کــه مــدل هــای رگرســیونی معنــی دار
هســتند (( )P=0.000جــدول  .)4مــدل اول مــی توانــد 0/5
واریانــس خســتگی عاطفــی را تبییــن کنــد و اســترس شــغلی بــا
بتــای  0/442خســتگی عاطفــی را پیــش بینــی می کنــد .همچنین

***

***

***

P<0.01**,

***

**

***

**

***

***
***

***

*p<0.001***,

مــی تــوان گفــت حــدود  51درصــد واریانــس مســخ شــخصیت و
 44درصــد فقــدان موفقیــت فــردی را مــی تــوان توســط اســترس
شــغلی پیــش بینــی نمــود .نتایــج تحلیــل رگرســیون همچنیــن
نشــان دادنــد کــه متغیرهــای جنســیت و اســترس شــغلی بــا بتــای
 0/192و  0/543حــدود  57درصــد واریانــس فرســودگی شــغلی کل
را پیــش بینــی مــی کننــد.

جدول  :4نتایج تحلیل رگرسيون براي پيش بيني فرسودگی شغلی و مؤلفههای آن بر اساس استرس شغلی
متغیر وابسته

خستگی عاطفی

مسخ شخصیت

مدل

SEM

R

F

R2

.Sig

B

β

مقدار ثابت

4/63

نوع استخدامی

-1/33

نوع شیفت

-2/54

وضعیت اقتصادی

0/787

-0/997

استرس شغلی کل

0/031

0/169

0/442

مقدار ثابت

3/118

-7/24

-

-2/32

جنسیت

1/183

3/34

0/224

2/82

0/06

استرس شغلی کل

0/029

0/167

0/464

5/84

0/001

0/5

0/51

10/07

0/25

21/06

0/26

25

0/000

0/000

11/66

t

.Sig

2/51

0/013

-1/336

-0/168

-1/96

0/051

-2/54

-0/107

-1/25

0/214

-0/104

-1/27

0/207

5/5

0/000
0/022

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،8شماره  ،6بهمن و اسفند 1399
فقدان موفقیت
فردی

فرسودگی
شغلی کل

0/44

مقدار ثابت

3/63

سمت

1/87

0/99

استرس شغلی کل

0/036

0/163

0/416

مقدار ثابت

8/86

11/22

-

1/27

جنس

2/94

7/43

0/192

2/52

0/013

سمت

4/06

-0/2

-0/004

-0/049

0/961

استرس شغلی کل

0/078

0/507

0/543

6/5

0/000

0/57

0/19

0/33

13/89

19/03

0/000

0/000

20/67

-

5/7

0/000

0/049

0/532

0/596

4/55

0/000
0/208

تفاوتهــا میتوانــد ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺮدد ﮐـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ
ﭼـﻮن فقــط ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷــــﺎﻏل در ﺑﺨــــﺶ هــای اورژانــس را در
ﻧﻈــــﺮ ﮔــــﺮﻓﺘﯿﻢ و چــون در ایــن بخــش هــا فشــار کاری ﺑﯿﺸــﺘﺮ
وﺟــــﻮد دارد ﮐــــﻪ ﺑــــﺮ روي ﭘﺮﺳــــﺘﺎران اﺳﺘﺮس اﯾﺠﺎد میکند.
نتایــج برحســب ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان داد بیــن
ســطح کلــی اســترس شــغلی و حیطــه هــای آن بــا فرســودگی
شــغلی ارتبــاط معنــی دار وجــود دارد ،يعنــي هــر چــه اســترس
شــغلي پرســتاران بيشــتر باشــد ،فرســودگي شــغلي نيــز در آن هــا

بحث
یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه  49/13درصــد از افــراد
موردمطالعــه از ســطح متوســط تــا بــاالی خســتگی عاطفــی،
 81/67درصــد از ســطح بــاالی مســخ شــخصیت و 68/34
درصــد از شــرکت کننــدگان از ســطح بــاالی فقــدان موفقیــت
فــردی برخــوردار مــی باشــند کــه از ایــن لحــاظ نیــز تقریبــ ًا
مشــابه یافتــه هــای مطالعــه رنجبــر و همــکاران مــی باشــد (.)21
در مطالعــه یعقوبــی نیــا و مظلــوم  53/4درصــد از افــراد ســطوح
متوســط خســتگی عاطفــي 59/5 ،درصــد ســطوح بــاالي مســخ
شــخصيت و  75/3درصــد ســطوح بــاالی فقــدان موفقيــت فــردي
را گــزارش كردنــد ( .)22همچنیــن در مطالعــه ی کنونــی ،بیــن
هیچکــدام از ابعــاد فرســودگی شــغلی بــا متغیرهــای کمــی ســن،
ســابقه خدمــت ،ســابقه ی کار در ایــن مرکــز و تعــداد ســاعت
کاری در هفتــه هیچگونــه ارتبــاط آمــاری یافــت نشــد .در مطالعــه
ی حســینی نــژاد و همــکاران ( )1395نیــز کــه باهــدف مقایســه
میــزان فرســودگی شــغلی پرســتاران بخــش هــای اورژانــس
بیمارســتان هــای وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران
انجامگرفتــه ،بیمارســتان محــل خدمــت ،ســن ،جنــس و ســابقه
کاری درشــدت فرســودگی شــغلی تأثیر معنــی داری نداشــتند (.)23
همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه نشــاندهنده شــیوع اســترس در حد
متوســط و باالتــر از حــد طبیعــی در بیــن پرســتاران موردبررســی
بــود .نتایــج حاصلــه نشــان داد كــه نیمــی از شــركت كننــدگان
( )%46/67دارای ســطح اســترس متوســط مــی باشــند .در مطالعــه
رضایــي و همــکاران نیــز كــه حکایت از شــیوع بــاالي اســترس در
بیــن پرســتاران دارد ،تقریبـ ًا  81درصــد از واحدهــاي موردپژوهــش
دارای ســطح اســترس متوســط تــا بــاال بــوده انــد ( .)24در مطالعــه
انجامشــده توســط شــعربافی نــژاد و همــکاران ( %51 )1387از
پرســتاران اســترس بــاال %46 ،اســترس متوســط و  2/9درصــد
اســترس شــغلی کــم را تجربــه کــرده انــد .ولــی برخــاف ایــن
مطالعــات ،در مطالعــه خاقانــی زاده و همــکاران ( %90 )2008از
پرســتاران داراي میــزان اســترس طبیعــي بــوده انــد ( .)25اﯾﻦ

بــا نتایــج García-Izquierdo

بيشــتر خواهــد بــود که ایــن یافتــه
( ،)26ســیدی ( ،)27اریــن ( )28و نیــز خمیســا و همــکاران ()29
کــه بــر روی پرســتاران انجــام شــد همســو بــود .در توجيــه ايــن
يافتــه بايــد عنــوان كــرد كــه اســترس شــغلي در پرســتاران باعــث
افزايــش خســتگي هيجانــي و كاهــش احســاس كفايــت خواهــد
شــد ،در نتيجــه در پرســتاران احتمــال ابتــا بــه ســندرم فرســودگي
شــغلي افزايــش خواهــد يافــت.
تفســیر نتایــج رگرســیون چندگانــه خطــی نشــان داد کــه متغیــر
اســترس شــغلی کل قــادر اســت فرســودگی شــغلی پرســتاران را
پیشبینــی کنــد .هــم راســتا بــا ایــن نتایــج  Wuو همــکاران
نیــز نشــان دادنــد کــه اســترس شــغلی فرســودگی شــغلی را در
پرســتاران چینی پیــش بینی مــی کنــد (García-Izquierdo .)30
و همــکاران نیــز نشــان دادنــد کــه حیطــه هــای حجــم کاری زیــاد
و فقــدان حمایــت  19/4درصــد از واریانــس خســتگی عاطفــی و
حیطــه هــای درگیــری هــای بیــن فــردی ،عــدمحمایــت ،فشــار
کاری بیشازحــد  25/8درصــد از واریانــس مســخ شــخصیت را
پیــش بینــی مــی کننــد .همچنیــن فقــدان موفقیــت فردی توســط
حیطــه هــای درگیــری هــای بیــن فــردی ،فقــدان حمایــت و تغییر
شــیفت کاری پیــش بینــی مــی شــود ( .)26همســو بــا ایــن نتایــج،
مطالعــه انجــام شــده توســط دای و همــکاران بــر روی 1368
کارمنــد در شــانگهای چیــن نیــز نشــان داد کــه اســترس شــغلی
 ٪33/5از واریانــس خســتگی عاطفــی ٪20/9 ،مســخ شــخصیت
و  5/5درصــد از واریانــس فقــدان موفقیــت فــردی را پیــش بینــی
26
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بهســامت محیــط شــغلی آنــان کمــک کــرد.
پیشــنهاد مــی شــود ایــن پژوهــش در جامعــه آمــاری بــزرگ تــر
و در چندیــن اســتان کشــور بــا زبــان و فرهنــگ مختلــف انجــام
شــود .همچنیــن از روش هــای دیگــری ماننــد مصاحبــه نیــز
در جمــع آوری داده هــا اســتفاده شــود .عــاوه برایــن ارتبــاط
فرســودگی شــغلی بــا عوامــل دیگــر متغیرهــای دیگــر ماننــد
عوامــل شــخصیتی ،خشــونت محــل کار و  ...بررســی گــردد.
مدیــران بيمارســتان هــا بایســتی جهــت كاهــش اســترس شــغلي
پرســتاران بــه آن هــا آمــوزش هايــي دهنــد و دورههــای مديريــت
اســترس جهــت يادگيــري تكنيــك هــاي كنتــرل اســترس در
محــل كار را در دوره هــاي آموزشــي بگنجاننــد.

مــی کنــد (.)31
از محدودیتهــای پژوهــش حاضــر مــی تــوان بــه مشــغله کاری
پرســتاران اشــاره کــه ممکــن اســت امــکان تمرکــز بــر ســئواالت
را کــم کــرده باشــد ،ولــی تــا حــد امــکان ســعی شــد وقــت کافــی
بــرای تکمیــل پرسشــنامه در اختیــار شــرکت کننــدگان قــرار
داده شــود و اهمیــت پاســخ هــا بــرای آنــان توضیــح داده شــد.
محدودیــت دیگــر ،خودارزیابــی بــودن ابزارهــا اســت کــه بایــد بــه
گفتــه نمونــه هــا اعتمــاد کــرد و خواننــدگان در تفســیر و تعمیــم
یافتــه هــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نماینــد .همچنیــن ،برخــی از
انــواع شــخصیتا (ماننــد شــخصیت وسواســی) موجــب مــی شــود
کــه فــرد اســترس بیشــتری را تجربــه کنــد و در ایــن پژوهــش
نــوع شــخصیت پرســتاران مشــخص و کنتــرل نشــد.

سپاسگزاری
از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه
بــه خاطــر حمایــت هــای مــادی و معنــوی از ایــن پژوهــش و نیــز
از تمامــی پرســتاراني كــه ب ـ ه عنــوان آزمودنــي در ايــن پژوهــش
شــركت كردنــد و بــا همــكاري صمیمانــه آن هــا اجــراي پژوهــش
امــكان پذيــر گرديــد ،تشــكر و قدردانــي مــي شــود.

نتیجه گیری
در کل نتایــج پژوهــش حاضــر ســطوح متوســط تــا باالی اســترس
و فرســودگی شــغلی را در پرســتاران شــاغل در بخــش اورژانــس
مراکــز آموزشــی درمانــی ارومیــه نشــان داد کــه ایــن مــی توانــد
هشــداری بــرای مســئولین مربوطــه باشــد .همچنیــن یافتــه هــای
مطالعــه ی مــا نشــان داد کــه اســترس شــغلی مــی توانــد پیــش
بینیکننــده فرســودگی شــغلی باشــد ،بنابرایــن توصیــه مــی شــود
در پیشــگیری و کاهــش فرســودگی شــغلی ،ایــن عامــل بهدقــت
مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــا تهیــه برنامــه هــاي آموزشــي و
مداخلــه اي بــهمنظــور اصــاح و تغييــر محیــط کاری پرســتاران

تضاد منافع
نویســندگان اعــام مــی دارنــد کــه در نــگارش ایــن مقالــه هیــچ
گونــه تضــاد منافعــی وجــود نــدارد.
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