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چکیده 
باال بردن .فرسودگی شغلی می باشدو یکی از سندرم هاي رایج ناشی از تنش در بین پرستاران مشاغل تنش زا است پرستاري یکی از:مقدمه

، بنابراین پرداختن به این موضوع که شوخ طبعی چه تاثیري بر فرسودگی شغلی استد با تنش ها ظرفیت تاب آوري یکی از عوامل موثر در برخور
.و تاب آوري پرستاران دارد، امري مهم به نظر می رسد

.مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط  شدت فرسودگی شغلی و تاب آوري با شوخ طبعی در  پرستاران انجام شده است:هدف
روش نمونه گیري .پرستار شاغل در بیمارستانهاي استان قزوین انجام شده است60مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بر روي این :کارروش 

و پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش و )Sense of Humor Questionnaire(پرسش نامه شوخ طبعی مبتنی بر هدف بوده و ابزار سنجش،
Maslach(جکسون  & Jackson( نامه تاب آوري کانر و دیویدسون و پرسش(Canner & Davidson)ها از جهت تجزیه و تحلیل داده. بود

.آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد
یافته هاي مطالعه نشان داد که شدت فرسودگی شغلی در پرستاران با شوخ طبعی باال کمتر از پرستاران با شوخ طبعی پایین بود :نتایج

)029/0P<(،فراوانی فرسودگی شغلی در پرستاران با شوخ طبعی باال کمتر از پرستاران با شوخ طبعی پایین بود  )004/0p < ( و هم چنین تاب
.)P= 0001/0(در پرستاران با شوخ طبعی باال بیشتر از پرستاران با شوخ طبعی پایین بودآوري 

با تنش می تواند به کاهش فرسودگی شغلی و افزایش تاب آوري در پرستاران منتج شوخ طبعی و به کار گیري آن به هنگام مواجهه:نتیجه گیري
.پیشنهاد می شود انجام پژوهشهاي مداخله اي و آموزش شوخ طبعی به پرستاران در آموزش هاي پرستاري مد نظر قرار گیرد. شود

فرسودگی شغلی، تاب آوري، پرستارانشوخ طبعی،:کلید واژه ها

مقدمه
ی فعالیت جهان شمول و مثبتی است که افراد شوخ

متعلق به بافت هاي اجتماعی و فرهنگی متفاوت در سراسر 
این اصطالح به کیفیتی از .جهان آن را تجربه می کنند

عمل،گفتار و نوشتار اشاره دارد که موجب سرگرمی و 
افرادي که شوخ طبع هستند مشکالت . )1(تفریح می شود

آمیز بزرگ جلوه نمی دهند، بلکه خود را به شکل مبالغه
هم چنین یکی آن را کوچک و بی اهمیت تلقی می کنند،

از توانایی هاي افراد با شوخ طبعی باال جدي نگرفتن 
مسائل است که به عنوان راه حل در بعضی از موقعیتها به 

پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند .کار گرفته می شود
.نی رابطه وجود داردکه بین شوخ طبعی با خوش بی

بی شک هر یک  از انسان ها در طول زندگی روزمره 
خویش در شرایطی قرار می گیرند که ممکن است کنترل 

بنابراین براي رهایی اعصاب و رفتار خود را از دست بدهند،
از چنین وضعیتهایی، مکانیزم هایی را به کارمی برند که 

شوخ . بعی استیکی از مهم ترین و بهترین آن ها شوخ ط
طبعی در ارتقاء سالمت روانی و جسمانی افراد نیز نقش 

افرادي که در در یک مطالعه،.)2(مهمی ایفا می کند
تنش کمتري را شوخ طبعی نمره باالیی کسب کرده بودند،

نیز تجربه کرده بودند و در کل این مطالعه  نشان داد که 
.)3(اشدرابطه منفی بین شوخی و اضطراب بر قرار می ب

بسیاري از منابع نیز بر این نکته تاکید دارند که 
تحمل فرد را شوخ طبعی و استفاده از آن در مواقع تنش زا

. )4-6(باال برده و باعث کاهش  تنش در فرد می شود
فرسودگی شغلی یک سندرم روان شناختی سه 

مسخ شخصیت و فقدان مولفه اي و شامل تحلیل عاطفی،
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اند که پژوهش ها نشان داده.)7(ی باشدموفقیت فردي م
فرسودگی شغلی در پرستاران شایع بوده و باید سریع 

شواهدي وجود دارد که .تشخیص داده شده و درمان شود
پرستاري حرفه اي پرتنش است و این نشان می دهند

تنش هاي شغلی در دراز مدت به فرسودگی شغلی منتهی 
رسودگی شغلی عالوه براین بین تنش و ف.می شود

بدین معنی پرستاران رابطه مثبت معنی داري وجود دارد،
که مواجهه با تنش به فرسودگی شغلی بیشتري در 

از جمله روشهاي مقابله با .)8(پرستاران  منجر می شود
فرسودگی شغلی می توان به تنظیم عاطفی، تخلیه عاطفی 

اب یند ذهنی اشاره نمود منظور از تنظیم عاطفی انتخآو فر
هایی براي تخفیف و یا کنترل هیجان و به کاربردن روش

تخلیه عاطفی بیان کالمی و یا فعالیت جسمی .می باشد
براي برطرف کردن تنش هیجانی است و منظور از فرآیند 

همانندسازي و جایی، فرافکنی،ذهنی از بین بردن جابه
سازي در تبدیل حین برخورد با مشکالت جانشین
.)9(می باشد

و راهه)Holmes(شکریان به نقل از هولمز
)Rahe ( اشاره می کند که رویدادهاي زندگی با شروع

یکی دیگر از ویژگیهاي شخصیتی .)10(بیماري رابطه دارند
اي به آن مبذول که روانشناسان توجه ویژهتعدیل کننده،

تاب آوري را ) Waller(والر).8(داشته اند تاب آوري است
فرد در واکنش به شرایط ناگوار سازگاري مثبت 

افراد با تاب آوري باال حس قوي براي ).11(می داند
.پیشرفت دارند و داراي خودباوري باالیی هستند

و جزایري )Wolff(حسن زاده پشنگ به نقل از وولف 
اشاره داشته اند که یکی از ویژگیهاي مهمی که دهقانی

توانمندي حل مساله دار هستند، افراد تاب آور از آن بر خور
این توانمندي می تواند به اشکال  گوناگون بروز .می باشد

شاطري به پژوهش شاکري نیا و محمد پور).12،13(کند
افرایش سطح سالمت روان و رضایت مندي از زندگی در 

در این ارتباط محمد پور . )8(رابطه با تاب آوري اشاره دارد
در مقایسه با زنان و همکاران دریافتند که زنان کارمند
تاب آوري بیشتري خانه دار در رویارویی با مشکل ها،

در این ارتباط نتیجه مطالعه نریمانی و عباسی .)14(دارند

بین تاب آوري و سرسختی نیز رابطه نشان داد که
تاب آوري و سرسختی در مستقیمی وجود دارد و

پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان سهم معناداري 
برنامه افزایش تاب آوري باعث افزایش عواطف .)15(دارند

مثبت، راهبردهاي مقابله اي موثر، کاهش عواطف منفی و 
با این وجود کاوه و .)16(استرس و افسردگی می شود

همکاران اشاره کرده اند که شرکت در برنامه تاب آوري بر 
کاهش ناراحتی هاي روانشناختی نوجوانان تاثیري 

ري از محققان بین تاب آوري و مشکالت بسیا. )17(ندارد
روان شناختی رابطه معنی دار و منفی گزارش کرده اند و 
اذعان دارند که  با ارتقاي تاب آوري، فرد می تواند در برابر 
عوامل استرس زا، اضطراب آور و هم چنین عواملی که 
مسبب به وجود آمدن بسیاري از مشکالت روان شناختی 

مت نشان داده و بر آنها غلبه نمایدمی شود از خود مقاو
 )18،19.(

از آن جایی که پرستاري از جمله مشاغلی است که 
با تنش و فرسودگی شغلی ارتباط تنگاتنگی دارد و با توجه 
به اینکه شوخ طبعی در مواقع تنش زا میتواند به فرد 
کمک کند و فرسودگی شغلی خود ناشی از تنشهاي 

میرود و با توجه به این نکته زندگی و محیط کار به شمار
که باال بردن ظرفیت تاب آوري در برخورد با تنشها  

این تحقیق با هدف تعیین ارتباط  می تواند موثر واقع شود،
فراوانی و شدت فرسودگی شغلی با تاب آوري در پرستاران 

.انجام شده است
کارروش

این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 
جامعه پژوهش آن را پرستاران مشغول به کار در که است

تشکیل 1390بیمارستان هاي شهر قزوین در سال 
روش نمونه گیري در این مطالعه مبتنی بر . می دهند
بر فرض اینکه به طور کلی کار در هر . هدف بود

بیمارستان به شکل تصادفی 2بیمارستانی تنش زا است 
یاد پرستاران و عدم انتخاب شدند و با توجه به تعداد ز

معیارهاي ورود دسترسی سریع به آن ها و در نظر گرفتن
سال سابقه کار در مراکز درمانی، 2داشتن (به مطالعه

تا 25داشتن حداقل مدرك تحصیلی کاردانی، دامنه سنی 
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و همچنین با هدف گزینش دو گروه پرستار با ) سال40
لیه بر اساس حجم نمونه اونمره شوخ طبعی باال و پایین،

در ابتدا . نفر در نظر گرفته شد327معیار هاي ورود 
Sense of Humor(پرسش نامه شوخ طبعی 

Questionnaire [SHQ]( بین پرستاران توزیع و
این پرسشنامه در ایران توسط خشوعی و محاسبه شد

25این ابزار داراي . )20(همکاران اعتبار یابی شده است
طیف لیکرت به صورت کامال سوال با پاسخ هایی در 

، تا 4، نظري ندارم 5، تا حدي موافقم 6موافقم ،7موافقم 
براي هر سوال 1، کامال مخالفم 2، مخالفم 3حدي مخالفم 

و حداکثر 25تنظیم شده و نمره کل پرسشنامه حداقل 
، 85تا 25می باشد و بر اساس نقطه برش، نمره هاي 175

وخ طبعی متوسط و ، ش119تا 85شوخ طبعی پایین، 
.، شوخ طبعی باال در نظر گرفته می شود175تا 119

نفر از پرستارانی که نمره شوخ طبعی باال30بر این اساس
نفر از پرستاران که نمره شوخ طبعی پایین داشتند به 30و

با توجه به اینکه . عنوان گروه هاي پژوهش انتخاب شدند
نفر در هر 15براي آزمون هاي مقایسه اي وجود حداقل

گروه ضروري می باشد، تعداد افراد هر گروه در این 
سپس پرسشنامه .شدنفر در نظر گرفته30پژوهش

و جکسون)Maslach(فرسودگی شغلی مسلش
)Jackson( و تاب آوري کانر)Canner( و دیویدسون
)Davidson( توسط واحد هاي مورد پژوهش تکمیل

.گردید
ماده تشکیل 25از پرسشنامه فرسودگی شغلی 

زیر مجموعه خستگی هیجانی، 4شده است  که شامل 
مسخ شخصیت و احساس کفایت شخصی و درگیري 

نمره در نظر 2براي نمره گذاري در هر سوال، . میباشد
گرفته میشود، نمره فراوانی و نمره شدت به این صورت که 

و در 6تا1نمره هاي از هر فرد در هر سوال در فراوانی
در نهایت با توجه به . کسب می کند7تا1ت نمره از شد

.سواالت، هر خرده آزمون به طور جداگانه محاسبه میشود
مقیاس قابل جمع 4الزم به ذکر است که نمرات این 

منظور این می باشد که مولفه ها جمع جبري نیستند،
بدین معنی که امتیازات عوامل خستگی عاطفی . می شوند

مع می شوند و از امتیاز عملکرد و مسخ شخصیت ج
شخصی و درگیري کم می شود، سپس نمره فراوانی و 

روایی و .)21(شدت فرسودگی شغلی به دست می آید
پایایی این پرسشنامه توسط فیلیان در ایران مورد تایید 
قرار گرفته است که ضریب پایایی آن با روش آزمون مجدد 

.)22(می باشد75/0
و دیویدسون(Canner)کانرپرسشنامه تاب آوري

(Davidson) در مقیاس ماده تشکیل شده و25از
نمره ) کامال درست(5تا ) کامال نادرست(1لیکرت بین 

میانگین نمره تاب آوري در این پرسشنامه .گذاري میشود
این پرسشنامه توسط محمدي براي استفاده . می باشد50

یب آلفاي ضرداراي و در ایران هنجاریابی شده است 
.)23(مناسبی می باشدکرونباخ 

SPSSبراي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

داده ها در دو سطح توصیفی.استفاده شد16نسخه 
و ) میانگین، انحراف معیار و بیشترین و کمترین نمره(

با توجه به پیش فرضهاي آزمون . استنباطی تحلیل شدند
در هر دو Pداريتحلیل واریانس یک طرفه سطوح معنی

و کولموگروف اسمیرنف )Levene(آزمون لوین 
)Kolmogorov smirnov( هر دو بود،05/0بزرگتر از

پیش فرضهاي همگنی واریانسها و نرمال بودن داده ها 
مورد تایید قرار گرفتند و در سطح استنباطی از آزمون 

05/0P. تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردید به >
.طح معنی داري تلقی شدعنوان س

نتایج
از .نفر مرد بودند10نفر زن و 50از بین نمونه ها،
افراد بیشتر داراي مدرك لیسانس لحاظ میزان تحصیالت،

در گروه  با شوخ طبعی باال و پایین،).نفر50(بودند
هم چنین . سال بود7/32و86/33میانگین سنی به ترتیب 

و پایین، میانگین سابقه در گروه هاي با شوخ طبعی باال
.سال بود26/9و 4/9کار به ترتیب 

میانگین و انحراف معیار شدت فرسودگی شغلی در 
و در 8/10±14/25پرستاران با شوخ طبعی پایین 

، میانگین و 25±02/24پرستاران با شوخ طبعی باال
انحراف معیار فراوانی فرسودگی شغلی در گروه پرستاران 



میترا طرقه و همکاران.....                                                                                         ارتباط  شوخ طبعی با میزان فرسودگی شغلی  و 

9460تابستان، 76شماره، 25پرستاري و مامایی جامع نگر، سال 

، و در گروه پرستاران با 25±02/24پایین با شوخ طبعی 
میانگین .)1جدول شماره (بود8/22±16/23شوخ طبعی باال

و انحراف معیار  نمره تاب آوري در گروه شوخ طبعی پایین 
و در گروه شوخ طبعی باال368/11±73/49
.بود101/12±33/68

زمون انالیز واریانس یک طرفه نشان داد بین آانجام 
,002/5(ین نمره شدت فرسودگی میانگ F=029/0P =( ،

F,194/4(و هم چنین فراوانی فرسودگی  =0045/0P=(
ماري معنی دار بر قرار با نمره شوخ طبعی ارتباط آ

بنابراین می توان گفت چون سطح معنی داري می باشد،
کمتر است، شدت و فراوانی 05/0آزمون از سطح 

شوخ طبعی باال کم تر از فرسودگی شغلی در پرستاران با 
پرستاران با شوخ طبعی پایین است، نتایج آزمون تحلیل 
واریانس یک طرفه مربوط به مقایسه تاب آوري در دو گروه 

=0001/0P(پرستاران با شوخ طبعی باال و پایین

649/37ّّّF= ( نیز نشان داد تاب آوري در پرستاران با شوخ
وخ طبعی پایین پرستاران با شطبعی باال بیش تر از

).2جدول شماره (است

و نتیجه گیريبحث
این مطالعه نشان داد که شدت و فراوانی فرسودگی 
شغلی در پرستاران با شوخ طبعی باال کم تر  از پرستاران با 

هم چنین تاب آوري در پرستاران . شوخ طبعی پایین است
با شوخ طبعی باال بیش تر از پرستاران با شوخ طبعی پایین 

.دبو
پژوهش هاي ذکر شده نشان دادند که شوخ طبعی 

این ارتباط  در). 4-6(استیکی از راه هاي مقابله با تنش 
شاکري نیا اذعان دارد که تنش با فرسودگی شغلی رابطه 

بنابراین می توان یافته هاي . )8(مثبت معنی داري دارد
پژوهش حاضر را با نقش تنش تبیین کرد، هر اندازه افراد 

معرض فرسودگی کم تر در ،کم تري داشته باشندتنش
به نظر می رسد یکی از راه هایی که .شغلی قرار می گیرند

منجر به کاهش تنش می شود، استفاده از شوخ طبعی 
.باشد

از جمله روش هاي مقابله با فرسودگی شغلی 
فرآیند ذهنی است که تخلیه عاطفی وتنظیم عاطفی،

ی کنند و در نهایت  مانند روش شوخ طبعی عمل م
می توانند به کاهش تنش و فرسودگی شغلی منجر 

هاي پژوهش حاضر نیز تحقیقات قبلی را یافته. )9(شوند
تأیید نموده و نشان داد که فراوانی و شدت فرسودگی 
شغلی در پرستاران با شوخ طبعی باال کم تر از پرستاران با 

گرفت که در واقع می توان نتیجه.شوخ طبعی پایین است
پرستاران در گروه شوخ طبعی باال هنگام مواجهه با تنش 

استفاده آناز راهکار شوخ طبعی به منظور مقابله با 
می کنند، بنابراین فراوانی و شدت فرسودگی شغلی کم 

.تري را هم نشان می دهند
بین افراد تاب آور و شوخ طبع ویژگی هاي 

افراد با تاب آوري باال داراي حسی . مشترکی وجود دارد
.و داراي خودباوري باالیی هستندقوي براي پیشرفت بوده

در مقابل افراد با تاب آوري پایین نمی توانند راهبردهاي 
ط بحرانی به کار گیرند و مشکالتالزم را براي تغییر شرای

خود را قربانی به صورت مبالغه آمیز بزرگ کرده وخود را 
این ویژگی ها در افراد شوخ طبع نیز .)12(حوادث می دانند

معنی که افرادي که شوخ طبع بدین. )2(به چشم می خورد
خود را به شکل مبالغه آمیز بزرگ تمشکال،می باشند

آن را کوچک و بی اهمیت جلوه جلوه نمی دهند بلکه 
الوه بر این، یکی از ویژگی هاي مهم افراد ع. ندمی داد

در این راستا یکی . تاب آور توان مندي در حل مساله است
از توانایی هاي افراد با شوخ طبعی باال جدي نگرفتن 
مسائل است که به عنوان راه حل در بعضی از موقعیت ها 

بنابراین یافته پژوهش حاضر ).2،12(شودبه کار گرفته می 
این گونه توضیح داد که افراد با شوخ طبعی باال را می توان 

در برخورد با موقعیت ها توان مندي خاصی در حل مساله 
دارند که این ویژگی،یکی از ویژگی هاي افراد تاب آور از 

وکه در مطالعه خشوعی، می باشد)Wolff(نظر وولف
و احتماال افرادي همکاران مورد بررسی قرار گرفته است

ی پایینی دارند فاقد این ویژگی هستند و در که شوخ طبع
نهایت تاب آوري کم تري نسبت به افراد با  شوخ طبعی 

عالوه بر این محققین دریافته اند که . باالنشان می دهند
.)2(داردبین شوخ طبعی با خوش بینی رابطه وجود 

بنابراین می توان این مساله را چنین تعبیر کرد که چون 
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افراد تاب آور، باور به آینده اي روشن یکی از ویژگی هاي
است که بی ربط با خوش بینی هم نیست، پس احتماال 
یکی از ویژگی هایی که افراد با تاب آوري باال را از افراد با 

و افراد با شوخ طبعی باال را از افراد با تاب آوري پایین
شوخ طبعی پایین جدا می کند همین ویژگی خوش بینی 

گونه که قبال ذکر شد،همان).16(استنده و امید به آی
برنامه افزایش تاب آوري باعث افزایش عواطف مثبت، 

، کاهش مقابله اي موثر، کاهش عواطف منفیراهبردهاي 
برنامه افزایش تاب آوري . استرس و افسردگی می شود

باعث افزایش عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی 
یز فرض شود یعنی می شود، این چرخه می تواند برعکس ن

بنابراینعواطف مثبت هم باعث افزایش تاب آوري شوند و 
می توان نتیجه گرفت که افراد با تاب آوري باال عواطف 

).16(مثبت بیشتري هم از خود نشان می دهند
با توجه به نتایج مطالعه، برگزاري کارگاه ها یا 
کالس هاي آموزش مهارت هاي شوخ طبعی براي 

ه کتاب ها و بروشورهایی با محوریت  اهمیت پرستاران ارائ
سالمت روان نقش شوخ طبعی در کاهش استرس و ارتقاء

در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش پرستاران می تواند 
قرار دادن این نتایج در خدمت . موثر واقع شودتاب آوري 

سایر مشاغل به منظور ارتقاء سالمت روان می تواند کمک 
ن به منظور نتیجه گیري دقیق و با هم چنی. کننده باشد

انجام پژوهش هاي مداخله اي در این مورد هم ،ثبات تر
در زمینه شغلی پرستاران و هم چنین در سایر حرفه هاي 

.اه با فرسودگی شغلی پیشنهاد می شودرهم
تشکر و قدردانی

از کلیه پرستاران مشغول به کار در بیمارستان هاي 
به دلیل هاترم بیمارستاناستان قزوین و مسئوالن مح

.همکاري صمیمانه در انجام این پژوهش قدردانی می شود
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توزیع شدت و فراوانی فرسودگی شغلی در دو گروه مورد مطالعه-)1(شماره جدول

گروهها
فراوانی فرسودگیشدت فرسودگی

حداقل نمرهحداکثر نمرهمیانگینحداقل نمرهحداکثر نمرهمیانگین

شوخ طبعی

پایین
8/10

14/256133-
36/10

85/23
5325-

باال
25

02/24
5826-

8/22

16/235826-

میانگین نمره  فرسودگی شغلی  و تاب آوري پرستاران بر حسب شوخ طبعی-)2(شماره جدول

ازمون انالیز واریانس یک طرفه*

*سطح معنی داري میانگین گروه هاي شوخ طبع متغیرها

029/0P<
8/10 پایین

شدت فرسودگی شغلی
25 باال

0045/0P<
36/10 پایین فراوانی فرسودگی شغلی
8/22 باال

0001/0P<
73/49 پایین تاب آوري
33/68 باال
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Abstract
Introduction: Nursing is among most stressful jobs and a common syndrome is job burnout in
nurses caused by stress. Enhancing coping capacity is an effective factor in dealing with stresses.
Thus it seems significant to study the effect of sense of humour on job burnout and  nurses’
resiliency.
Objective: The present study was conducted to determie the relationship between severity of
nurses’ burnout and tolerance and their sense of humor.
Methods: This correlational descrirtive study was conducted on 60 employed nurses in hospitals of
Ghazvin province and targeted sampling method was used. Measuring instruments used included
Sense of Humor Questionnaire (SHQ) and job burnout of Jackson and Maslach and  resiliency of
Kanner and Davidson(CD-RISC). Data were analyzed using One-way variance analysis test.
Results: Study findings suggested that burnout severity was less in nurses with high sense of humour than nurses with

low sense of humor (P<0.029). Frequency of job burnout in nurses with high sense of humor was less than nurses with
low sense of humor (P<0.0045) and also, resiliency of nurses with high sense of humour was more than nurses with low
sense of humor (P<0.0001).
Conclusion: Sense of humor and applying it when dealing with stress can lead to decrease in job burnout and

increase coping capacity in nurses.It is recommended to consider interventional studies and educating nurses on sense
of humour in nursing program.
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