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 چکیده 

 نوع از مذکور مطالعههای شهرستان تبریز پرداخته شد. آوری با فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستاندر این مقاله به رابطۀ تاب
کارکنان  بین نفر از کارکنان دو بیمارستان امام رضا و محالتی بودند که از 200شرکت کنندگان تعداد  بود. همبستگی-توصیفی

فرسودگی شغلی مسلش و  هایابزارها شامل پرسشنامه های شهرستان تبریز به صورت تصادفی انتخاب شدند. بیمارستان
بین ند داد نشانتحلیل رگرسیون وها  با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل دادهبودند.  دیویدسون و کانر آوریتاب

آوری با فرسودگی شغلی در توان نتیجه گرفت تابمی. شترابطه معناداری وجود داآوری با ابعاد فرسودگی شغلی های تابمولفه
 ارتباط است.

  لی؛ کارکنان بیمارستانآوری؛ فرسودگی شغتاب کلید واژه ها: 

 

 

 مقدمه

 چنین از بهرهبی خود شرایط به بنا نیز کاری محیط. دارد وجود افراد همه زندگی در تقریبا کار در تنش و عصبی فشار آورنده بوجود عوامل
 اگر. کنند کنترل یا را رفع آنها و شناخته را استرس منابع و عوامل این ساعات کاری بیمارستان، در بویژه مدیران است ضروری لذا نیست عواملی

 امراض خون باال، فشار قلبی، هایبیماری: گفت توانمی را برشماریم کارکنان بین در تنش از ناشی تبعات و خالصه عوارض بصورت بخواهیم
 مجموعه که کار، در تصادفات و ضایعات جابجایی، افزایش و غیبت سودمند، ارتباطات برقراری در عدم تعادل روانی، و عصبی اختالالت گوارشی،

 سازمان اهداف تحقق از مانع هستند که هایینمونه دیگر موارد بسیاری و شودمی فرسودگی شغلی و شغلی استرس آمدن بوجود باعث این عوامل
 وجود به کار محیط زایتنش عوامل مجموعه اثر در که ایمسئله مهمتریناما (. 2005کرافت،  و می شوند)کرمود،جولی، النگهام، توماس افراد و

 .است (Occupational Burnout) شغلی فرسودگی آید،می
 بالینی روانشناسی تحقیقات در روانی-جسمی قوای تحلیل سندرم عنوان تحت 1970 دهه فرویدنبرگر در توسط شغلی فرسودگی بار، اولین 

 قوا، رفتگی تحلیل حاالت و همچنین عالئم و کار نفس کار، محل در موجود از فشارهای ناشی خستگی به "شغلی فرسودگی" اصطالح. شد وارد
 فقدان و شخصیت مسخ عاطفی، تحلیل شامل ایمؤلفه سه سندرم یک شغلی فرسودگی. شودمی گفته کارکنان در گیریو گوشه خوردگیسرما

 سه دارای و گیردمی شکل شغل با ارتباط در که است سالمت روان به آسیبی شغلی، (. فرسودگی1993)ماسالچ، جکسون،  است فردی موفقیت
. 2 است؛ فرد در منابع هیجانی رفتن میان از و قرار گرفتن فشار زیر احساس و روانی فشار متغیر مانند کامالً هیجانی که خستگی. 1:  است بعد

 منفی برداشت به بعد، این. هستند فرد ازسوی خدمتی کنندة دریافت معموالً است که اشخاصی به سنگدالنه و منفی پاسخی که شخصیت مسخ
 از منفی ارزیابی نوعی و است شخصی انجام وظیفۀ در شایستگی احساس شدن کم که فردی عملکرد کاهش. 3 کند؛می اشاره از دیگران فرد
 انزوا، واماندگی، کسالت، خستگی، بیمارستاننوبتکاری  سیستم (. در2002کافری،  و آرنسونرود)پینز، می شمار به کار انجام با رابطه در خود

 است. رایج و شایع دیگر مسائل بسیاری و بیماریهای جسمی و روانی و روحی امراض
 دشواری از ظرفیت بازگشتن آوریتاب کند. مشکالتی جلوگیری چنین بروز از تواندمی تنش های کاهشروش و آوریتاب میان این در

 زمان مرور به تواندمی و است متفاوت فردی دیگر به فردی از که است ویژگی نوعی آوریتاب. است خویشتن در ترمیم توانایی و دارادامه و پایدار
که  دیویدسون و کانر. گیردشکل می زندگی خطای و آزمون روند در انسان، و عملی فکری گریاصالح خود براساس و یابد کاهش کند یا رشد

                                                           
 h.sabeti77@gmail.com نویسندة مسئول: پست الکترونیک  *

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 آوری و فرسودگی  شغلی در کارکنان بیمارستان تاب

447 

 بلکه نیست، تهدیدکننده شرایط یا هابرابر آسیب در پایداری تنها آوری،تاب معتقدند اند،قرار داده مطالعه مورد اجتماعی هایحوزه در را آوریتاب

کانر )  دانندخطرناك می شرایط در روانی–زیستی تعادل برقراری در توانمندی فرد را آوریتاب آنها. است محیط در فرد و سازنده فعال شرکت
 شناختی و عاطفی مثبت هیجانی، پیآمدهای با ترمیم خود نوعی آوریتاب باورند که این بر پژوهشگران این، بر افزون(.  2003ودیویدسون، 
 از و تهدیدکننده( است شرایط در) باالتر سطح تعادل به یا رسیدن اولیه تعادل به بازگشت آوری،تاب که داشت (.  کامپفر باور2001است)ماستن، 

 . کندفراهم می را زندگی در موفق سازگاری رو این
از آنجایی که فرسودگی شغلی یک مشکل اساسی در سیستم بهداشتی و از جمله کارکنان بیمارستان است و مطالعات اندکی در زمینه 

تحقیق حاضر هدف شده است، لذا آوری در جهت مقابله با شرایط فشار روانی و کاستن فرسودگی شغلی انجام های درونی فرد نظیر تابویژگی
 .سودگی شغلی و تاب آوری انجام استبررسی رابطه فر

 

 روش

 شرکت کنندگان
بود که از  تبریز کلیه کارکنان بیمارستانهای شهر می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل همبستگی نوع از پژوهش حاضر توصیفی و

  نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ه با استفاده از روش نفر 200 این جامعه نمونه ای

 ابزار

 فرسودگی، تنیدگی، یعنی پدیده از جدیدی برآورد که است شده ساخته (1981) مسلش توسط آزمون این: پرسشنامه فرسودگی شغلی( 1
 چهار فردی در فقدان موفقیت و زدایی شخصیت هایپدیده عاطفی، خستگی سنجش به که است ماده 22 شامل پرسشنامه این. مبتنی است

 به غیره و معلمان و پرستاران مانند ایحرفه هایگروه فرسودگی در از پیشگیری و سنجش برای بخصوص و است پرداخته ایحرفه فعالیت چوب
 با آزمون این های گزینه .گیرد می صورت ای درجه 7 لیکرت مقیاس اساس بر این پرسشنامه های ماده گذاری نمره نحوه .شودمی برده کار

 آزمودنی، شخص توسط مقیاس این مطالعه هنگام به که است شده مشخص زیاد خیلی زیاد، متوسط، باالی کم، متوسط، کم، خیلی هرگز،
 شده تعیین آن علمی اعتبار و ترجمه فیلیان توسط 1381 در سال پرسشنامه این کند.  می بیان اختیار تحت های گزینه به توجه با را خود احساس

 در شده داده پاسخهای میان قوی همبستگی جکسون مبین و مسلش شغلی فرسودگی مقیاس داخلی ثبات میزان فیلیان اساس گزارش بر.  است

 .(=r 96/0) بعدی است مجدد آزمون مرحله

 که است سوال 25 ( طراحی شد و شامل2003این پرسشنامه توسط کانر و دیویدسون ): دیویدسون و کانر تاب آوری پرسشنامه( 2
 ( نمره گذاری می شود.0=  وقت هیچ و 1=  بندرت ،2=  اوقات گاهی ،3=  اوقات اغلب ،4= همیشه گزینه بهپنج درجه ای ) لیکرت درمقیاس

 بررسی (. 1389 کیانی،) است بیشتر آوری باشد و هر چه نمره فرد باالتر باشد بیانگر تاب می صفر آن حداقل و 100 پرسشنامه نمره این حداکثر
 با بیماران روانپزشکی، سرپایی بیماران اولیه، مراقبتهای به بخش راجعه کنندگان عمومی، جمعیت گروه شش در مقیاس این روانسنجی ویژگیهای

آن  از حاکی عاملی تحلیل نتایج. است شده انجام سانحه، از پس استرس اختالل به بیماران مبتال از گروه دو و فراگیر، اضطراب اختالل مشکل
 ایمن، روابط و تغییر مثبت پذیرش منفی، عاطفه تحمل فردی، غرایز به اعتماد فردی، شایستگی تصور: عامل 5 دارای آزمون این که هست
 سپس. داد نشان را 64/0 تا 41/0 بین های ضریب ،3 عبارت جز به کل نمره با نمره هر همبستگی محاسبه .است معنوی تأثیرات و کنترل

اعتبار (.  1389 کیانی،)به دست آمد  87/0 برابر KMO که مقدار گرفتند قرار عاملی تحلیل مورد اصلی های مؤلفه روش به مقیاس عبارات
 .(1389 ،کیانی ) است آمده بدست89/0آلفای کرونباخ  روش با( 1384)  محمدی پژوهش براساس دیویدسون و آوری کانر تاب پرسشنامه

 شیوه اجرا
پرسشنامه  آوری ازجمع پس. گردید توزیع و پرسشنامه ها ارائه پژوهش اهداف مورد در الزم توضیحات بیمارستان،کارکنان  انتخاب از پس

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.SPSS افزار نرم از داده ها بااستفاده ها،
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 نتایج

درصد را مردان تشکیل دادند. دامنه سنی افراد شرکت کننده در پژوهش از  32درصد زنان و  66انتخابی در این پژوهش ،  یاز کل نمونه
درصد( دارای  3/16نفر ) 34برخوردار بود. از کل افراد نمونه  37/7و انحراف استاندارد  11/33سال متغیر بوده و از میانگین  55سال تا 19

در درصد( 7/5نفر) 12فوق لیسانس و درصد( 8/4نفر ) 10درصد( لیسانس و  7/39نفر )  83درصد( فوق دیپلم،  6/9) نفر 20تحصیالت  دیپلم، 
 .میانگین، انحراف استاندارد برای هر متغیر ذکر شده است 1 در جدول نفر بود. 200تعداد کل شرکت کنندگان  .مقطع دکترا بودند

 1جدول 
 پژوهشهای توصیفی متغیرهای مورد شاخص

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 94/9 8/35 خستگی عاطفی

 27/6 16/26 موفقیت فردی

 36/8 3/27 شخصیت زدایی
 91/20 49/86 فرسودگی شغلی کلی

 03/5 77/22 تصور از شایستگی فردی
 72/3 93/17 اعتماد به غرایز فردی و تحمل عاطفه منفی

 97/2 71/14 پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن
 36/2 69/8 کنترل

 75/1 43/6 تاثیرات معنوی
 36/13 54/70 تاب آوری کلی

از بین خرده نتایج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون بین مؤلفه های فرسودگی شغلی با تاب آوری ذکرشده است.  2در جدول 
دارند،  معناداری مولفه های تاب آوری همبستگی منفی های فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی و نمره کلی فرسودگی شغلی با تماممقیاس

داشته و مولفه شخصیت زدایی تنها با مولفه های پذیرش مثبت معناداری موفقیت فردی با تمام مولفه ها به جز اعتماد به غرایز فردی همبستگی 
 دارد. معناداری تغییر و کنترل همبستگی منفی

 2جدول
 تاب آوریبا  فرسودگی شغلیماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین مؤلفه های 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر ها

          1 خستگی عاطفی.1
         1 66/0** موفقیت فردی.2
        1 36/0** 45/0** شخصیت زدایی.3
       1 73/0** 78/0** 9/0** فرسودگی شغلی کلی.4
      1 -29/0** 4/0 -27/0** -37/0** شایستگی فردی.تصور از 5
     1 66/0** -14/0** 03/0 02/0 -23/0** .اعتماد به غرایز فردی و تحمل عاطفه منفی6
    1 63/0** 61/0** -39/0** -22/0** -36/0** -36/0** .پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن7
   1 61/0** 62/0** 74/0** -48/0** -23/0** -37/0** -5/0** .کنترل8
  1 63/0** 61/0** -37/0** 58/0** -39/0** 13/0 -31/0** -42/0** .تاثیرات معنوی9

 1 70/0** 85/0** 82/0** 83/0** 9/0** -37/0** 13/0 -29/0** -43/0** تاب آوری کلی.10

**P< ،01/0 *P< 05/0  
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بر معادله ی پیش بینی فرسودگی شغلی  ورود متغیر پیش بین تاب آوری (، با3بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان )جدول 
. بنابراین متغیرهای ذکر شده پیش بینی کننده فرسودگی ادار استمعن 01/0است که در سطح  56/19حاصل از تحلیل برابر  Fنشان داد که مقدار 

 .  دار استاشغلی افراد شرکت کننده در پژوهش هستند و مدل معن

 3 جدول
 تاب آوریبر اساس  فرسودگی شغلیپیش بینی خالصه نتایج تحلیل رگرسیون با روش همزمان برای 

 خطای استاندارد p F ضریب تبیین SS df MS مدل

 26/17 56/19 001/0 57/0 3/5834 5 52/29171 رگرسیون
     16/298 194 45/57844 باقیمانده

تاب آوری، تصور از شایستگی فردی، پذیرش مثبت تغییر و کنترل در سطح معناداری کمتر ، از بین زیر مؤلفه های 4بر اساس نتایج جدول 

(. با توجه به ضریب تبیین و همچنین عالمت بتای P<05/0ی فرسودگی شغلی را دارا می باشند )قرار دارند و نقش پیش بینی کننده 05/0از 
 درصد از واریانس فرسودگی شغلی را دارند.  33بینی حاصل از تحلیل ، این سه متغیر به صورت منفی توانایی پیش 

 4ل دوج
 فرسودگی شغلی با تاب آوریهمزمان تنظیم رگرسیون تحلیل ضرایب 

 سطح معنی داری t بتا B متغیر
 01/0 -79/0 -07/0 -8/0 تصور از شایستگی فردی

 05/0 -96/1 -26/0 -46/1 اعتماد به غرایز فردی و تحمل عاطفه منفی
 <001/0 58/3 -39/0 7/2 مثبت تغییر و روابط ایمنپذیرش 

 <001/0 15/5 -63/0 6/5 کنترل

 46/0 72/0 07/0 8/0 تاثیرات معنوی
 21/0 -24/1 -32/0 -5/0 تاب آوری کلی

 

 بحث

فرسودگی شغلی، های مقیاس از بین خردهآوری با فرسودگی شغلی بود. نتایج نشان داد هدف عمده پژوهش حاضر تعیین رابطه تاب
ها به جز اعتماد به های تاب آوری همبستگی منفی داشته، موفقیت فردی با تمام مولفهخستگی عاطفی و نمره کلی فرسودگی شغلی با تمام مولفه

-زیر مؤلفهاز بین  های پذیرش مثبت تغییر و کنترل همبستگی منفی داشت.زدایی تنها با مولفهغرایز فردی همبستگی داشته و مولفه شخصیت

بینی کننده فرسودگی شغلی را آوری، تصور از شایستگی فردی، پذیرش مثبت تغییر و کنترل در سطح معناداری قرار دارند و نقش پیشهای تاب
 باشند و  این سه متغیر به صورت منفی توانایی پیش بینی فرسودگی شغلی را داشتند.دارا می

بینی کننده قوی فرسودگی شغلی دارد، آوری به عنوان پیشبینی تابشغلی نشان از قدرت پیشآوری و فرسودگی همبستگی منفی بین تاب
بینی نمود. این نتیجه در راستای توان کاهش فرسودگی شغلی را در کارکنان پیشآورانه میآوری و رفتارهای تابای که با افزایش تاببه گونه

 باشد.( می2007و کارن ) و فیلی( 1995)(، جکسون، فرتیکو، و ولف 2007رن )و کا (، ادوارد2007های پژوهشی ادنبرگ )یافته
-می آوری باعثتاب. است محیط در فرد سازنده و فعال بلکه شرکت نیست، تهدیدکننده شرایط یا هاآسیب در برابر پایداری تنها آوری،تاب

از  و کنند استفاده خود فردی زندگی رشد و به موفقیت دستیابی در خود موجود هایظرفیت از خطر وجود عوامل با و دشوار شرایط در افراد شود
 واقع در. زا استاسترس شرایط تجربه به پاسخ شغلی فرسودگی .جویند بهره خود توانمند کردن برای فرصتی عنوان به هاآزمون و هاچالش این

جهت  در سعی که مدار مسئله هایروش از استفاده به جای بنابراین. فشارزا است عوامل این با فرد قدرت سازگاری کاهش شغلی فرسودگی
 افراد مشکل، با برخورد در عین فردی هایظرفیت بردن باال با که کرد توجه هاییبه روش توانمی دارند شغلی استرس و تنش منابع کاهش
 توانندمی یعنی هستند، درونی منبع کنترل دارای عموماً استرس، برابر در آورتاب افراد سوی دیگر از. دهند ارتقاء لحاظ شخصیتی از را خود بتوانند
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 هایدارای شخصیت افراد، این. هستند بینخوش زندگی به نسبت دارند و مثبت خودشناسی گیرند، عهده بر را خود و مسائل شرایط مسئولیت
به . برخوردارند باشند،می تحملبی و ناشکیبا های زندگیاسترس برابر در که افرادی با مقایسه در جسمی بهتری و روانی سالمت از و هستند قوی

 (.2007شود )جکسون و همکاران، می محسوب افراد در روانشناختی توانایی عنوان یک به استرس، برابر در آوریتاب دیگر، عبارتی
 آن هایمولفه و شغلی فرسودگی کاهش و پیشگیری در بینی کنندهپیش عوامل از تواندمی آوریتاب نتیجه دیگر پژوهش حاضر، طبق

 ایبه گونه شوند،می مشکل دچار افراد ناخواه خواه که ای استگونه به تجارب بعضی ماهیت توان گفتمی فرضیه این هاییافته تببین در. باشد
عاطفی  و جسمانی هایخستگی و ناگوار اثرات انواعبر  توانندمی سرسخت و آورتاب افراد واقع در. تهدید شود آنها روانی سالمت است ممکن که

 باالیی خودباوری دارای و بوده برای پیشرفت قوی حسی دارای باال آوریتاب با افراد. حفظ نمایند را خود روان سالمت و شوند چیره کار از ناشی
 صورت به را خود و مشکالت گیرند کار به بحرانی شرایط تغییر برای را راهبردهای الزم توانندنمی پایین آوریتاب با افراد در مقابل. هستند
تواند آوری میتوان به این نتیجه رسید که تابدانند. در واقع با توجه به نتایج به دست آمده میمی حوادث قربانی را و خود کرده بزرگ آمیزمبالغه

 زا گردد.      عاملی برای کاهش فرسودگی شغلی در افراد در شرایط استرس
غیرواقعی  هایپاسخ ارایه احتمال مطلب، به این توجه با. های حاضر استیکی از محدودیت پرسشنامه طریق از به دست آمده اطالعات

 همچنین و مورد این در توضیح دادن با شد سعی البته. سازد مخدوش را نتایج تواندسؤالها، می از نادرست درك از ناشی کنندگان،شرکت
آوری در کاهش فرسودگی شغلی پیشنهاد با توجه به نقش تاب .شود کاسته آن بروز احتمال از هاپرسشنامه کردن برای پر کافی وقت اختصاص

های رسمی و غیررسمی کارکنان بیمارستان گنجانده های انطباقی و مدیریت استرس در آموزشآوری مانند مهارتهای مهم تابشود مولفهمی
 شود.
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