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بُذاضت کار ي ارتقاء سالمت

بررسی ارتباط نوبت کاری و فرسودگی شغلی پرستاران یک بیمارستان آموزشی شهر اهواز
ػلَیِ ظیٌت هَؾَیبى انل ،*1اهیي ثبثبئی پَیب ،2اػظن وطیوی

3

چکیذٌ
مقاله پژوهشی

مقذمٍ :فطؾَزگی قغلی ثب ذؿتگی ّیدبًی ،هؿد قرهیت ٍ وبّف ػولىطز قرهی قٌبذتِ
هیقَزّ .سف اظ ایي هغبلؼِ ثطضؾی اضتجبط ًَثت وبضی ٍ فطؾَزگی قغلی زض ثرفّبی هرتلف
یىی اظ ثیوبضؾتبىّبی آهَظقی قْط اَّاظ زض ؾبل  1395هیثبقس.

تاریخ دریافت1396/05/07 :

ريش بزرسی :هغبلؼِ حبضط اظ ًَع تَنیفی تحلیلی ثَزُ ٍ خوؼیت هَضز هغبلؼِ ضا ً 180فط اظ

تاریخ پذیزش1396/06/18 :

پطؾتبضاى قیفتی ثیوبضؾتبى تكىیل زازًسً .وًَِگیطی ثِ ضٍـ عجمِای نَضت گطفت .خوغ
آٍضی اعالػبت ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِی فطؾَزگی قغلی هؿلف ٍ خىؿَى اًدبم گطفت .پؽ اظ

ارجاع:

خوغ آٍضی اعالػبت ،آًبلیع زازُّب ثب ًطم افعاض  SPSS18اًدبم قس.
یافتٍَا :تحلیل ًتبیح ایي هغبلؼِ ًكبى زاز وِ هیعاى اثؼبز ذؿتگی ّیدبًی ٍ هؿد قرهیت

هَؾَیبى انل ػلَیِ ظیٌت ،ثبثبئی

پطؾتبضاى قسیس ٍ ثِ تطتیت  77/2زضنس ٍ  92/8زضنس ثَزُ اؾت اظ عطفی ثؼس وبّف ػولىطز

پَیب اهیي ،وطیوی اػظن .ثطضؾی

قرهی ثب زضخِ پبییي ثب همساض  90/6زضنس گعاضـ قسُ اؾت.

اضتجبط ًَثتوبضی ٍ فطؾَزگی

وتیجٍ گیزي :ؾغَح ثبالی ذؿتگی ّیدبًی ٍ هؿد قرهیت ٍ ّوچٌیي ؾغح پبییي وبّف

قغلی پطؾتبضاى یه ثیوبضؾتبى

احؿبؼ وفبیت قرهی زض پطؾتبضاى هَضز هغبلؼِّ ،كساضی ثطای هسیطاى زض حَظُ ؾالهت ٍ

آهَظقی قْط اَّاظ .ثْساقت وبض ٍ

ثْساقت تلمی هیقَز ٍ زض نَضت ػسم زض ًظط گطفتي تساثیط هسیطیتی هٌبؾت ثطای هْبض آىّب،

اضتمبء ؾالهت -128 :)2(1;1396
.118

هیتَاًٌس آؾیتّبی ضٍاًی ٍ خؿوی ًبقی اظ قغل ضا ثط وبضوٌبى ًَثتوبض ثرف ؾالهت زاقتِ
ثبقٌس.
کلیذ ياصٌَاًَ :ثت وبضی ،فطؾَزگی قغلی ،پطؾتبضاى ،پطؾكٌبهِ هؿلف

1

وبضقٌبؾی اضقس ،گطٍُ هٌْسؾی ثْساقت حطفِای ،زاًكىسُ ثْساقت ،زاًكگبُ ػلَم پعقىی خٌسی قبپَض ،اَّاظ ،ایطاى
2
هطثی ،زاًكىسُ ثْساقت ،زاًكگبُ ػلَم پعقىی اضزثیل ،اضزثیل ،ایطاى
3

وبضقٌبؾی ،گطٍُ هٌْسؾی ثْساقت حطفِای ،زاًكىسُ ثْساقت ،زاًكگبُ ػلَم پعقىی خٌسی قبپَض ،اَّاظ ،ایطاى
(ًَیؿٌسُ هؿئَل)z.mosavianasl@gmail.com :

بزرسی ارتباط وًبت کاري ي فزسًدگی ضغلی پزستاران...

علًیٍ سیىب مًسًیان اصل ي َمکاران

مقذمٍ
ًَثت وبضی یىی اظ پسیسُّبی اختوبػی اؾت وِ زض تبضید

قجبًِ ضٍظ اضائِ گطزز .ثط پبیِی هغبلؼبت اًدبم گطفتِ قیَع

ثكطی ضیكِ زاضز ٍ اظ ضٍظگبضاى زیطیي ،همَلِای آقٌب ثَزُ اؾت.

ًَثتوبضی زض وكَضّبی اضٍپبیی  15تب  20زضنس ٍ زض آهطیىب

ثب ضذساز اًمالة نٌؼتی ٍ پیكطفت ػلن ٍ فٌبٍضی ،ثِ ٍیػُ

 20زضنس ًیطٍی وبض اؾت ( .)9-8قَاّس لبثل تَخْی ًكبى

اذتطاع هٌبثغ ضٍقٌبیی ههٌَػی وِ ثبػث ذلك خبهؼِای 24

هیزّس وؿبًی وِ ثِ نَضت قیفتی وبض هیوٌٌس اظ اذتالالت

ؾبػتِ قس ،تَخِ ثِ ایي پسیسُ ثیكتط اظ لجل قسُ اؾت ( .)1ثِ

خؿوی ٍ ضٍاًی هعهي ٍ حبز ضًح هیثطًس ( .)10اثطات ظیبًجبض

عَضیىِ اهطٍظُ ًعزیه ثِ  25زضنس اظ ول ًیطٍّبی وبض ضا زض

ًَثت وبضی ثِ عَض ػوسُ هعهي ّؿتٌس ٍ ایي اثطات قبهل

خَاهغ نٌؼتیً ،یطٍّبی ًَثت وبضی تكىیل هیزٌّس (.)2

اذتالالتی زض فطایٌسّبی فیعیَلَغیه ًظیط چطذِی ذَاة،

ؾیؿتن ًَثت وبضی ػجبضت اؾت اظ زٍضُّبی ظهبًی وِ زض 24

ثیساضی ،تضؼیف ؾالهت فیعیه ٍ فیعیَلَغیه ،هكىالت

ؾبػت قجبًِ ضٍظ ،افطاز ثِ وبض هكغَل ّؿتٌس .ثِ ػجبضتی

َّقیبضی ،هكىالتی ثطای ظًسگی ذبًَازگی ٍ اختوبػی ًَثت-

ثهَضت  8ؾبػت قیفت نجح 8 ،ؾبػت قیفت ػهط ٍ  8ؾبػت

وبضاى ضا قبهل هیقَز ( .)11هغبلؼبت ثؿیبضی قَاّسی هجٌی

قیفت قت ٍ یب زٍ قیفت  12ؾبػتِ هیثبقس (ًَ .)3ثت وبضی

ثط پط اؾتطؼ ثَزى حطفِ پطؾتبضی اضائِ زازُ اًس (.)13-12

ثِ عَض ػوسُ ثِ زٍ ًَع ثبثت ٍ گطزقی تمؿین هیقَز .زض ًَع

فطؾَزگی قغلی ثِ ػٌَاى پیبهس ًْبیی اؾتطؼ قغلی زض

ثبثت ،ؾبػت آغبظ ٍ پبیبى وبض ثطای فطز ثِ نَضت هؼوَل ثبثت

ثؿیبضی اظ هكبغل اظ خولِ پطؾتبضی هكبّسُ هیقَز (.)14

اؾت اهب زض ًَع گطزقی ؾبػت وبض ٍ تؼغیلی فطز زض فَانلی

ّوچٌیي ؾٌسضهی اؾت وِ فطٍیسًجطي ثطای اٍلیي ثبض زض ؾبل

ذبل (ثطای ًوًَِ زض ایبم ّفتِ) تغییط هیوٌس .ایي ًَع اغلت

 1974ثِ آى اقبضُ وطزُ اؾت ٍ ثِ نَضت «ذؿتگی خؿوی ٍ

زض ثرفّبی ذسهبتی ذهَنب حیغِی پعقىی ٍ پطؾتبضی

ػبعفی ،هؿد قرهیت ،احؿبؼ ػسم هَفمیت ،وبّف لسضت

زاضای پیكیٌِای زیطیي اؾت ( .)5-4زض ًَثتوبضیّبی وكَض-

ؾبظگبضی ثب ػَاهل فكبضظاً ،گطـ هٌفی ًؿجت ثِ قغل ٍ وبضایی

ّبی آهطیىب ٍ وبًبزا حسٍز  42زضنس افطاز ًَثتوبض اظ ؾیؿتن

فطزی ؾغح پبییي ،هتدلی هیقَز ٍ ػبهل انلی ایدبز وٌٌسُ

ًَثتوبضی هتغیط (چطذكی) اؾتفبزُ هیوٌٌس ( .)6عجیؼی اؾت

آى اؾتطؼ قغلی هعهي اؾت» .فطؾَزگی قغلی ثط ؾالهت

زض ًَة وبضی ثبثت ػسُای ّویكِ قت وبض ذَاٌّس ثَز ٍ ایي

خؿوی ٍ ضٍحی اثط ٍ ّوچٌیي پیبهسّبیی هبًٌس ضؼف ضٍحیِ،

هضطات ظیبزی ثطای آىّب ثِ ّوطاُ ذَاّس آٍضز .هحسٍزیتّب ٍ

پبییيآهسى حؽ ّوىبضی ٍ هؿئَلیتپصیطی ٍ زض ًْبیت

قطایظ ذبل ًَثتوبضی ثبػث قسُ تب ّطوؿی ًتَاًس زض ایي

ثبظزّی پبییي ثِ زًجبل زاضز ( .)15-9تَخِ ثِ پیبهسّب ٍ اثطات

ؾیؿتنّب زٍام ثیبٍضز ٍ هسیطاى ضا ثط آى زاقتِ تب زض هَضز ثْجَز

هرتلف ًَثت وبضی زض حطفِ پطؾتبضی وِ ثب ؾالهتی ٍ خبى

ٍضؼیت ٍ قطایظ قغلی وبضوٌبى ثِ فىط فطٍ ضفتِ ٍ ضاّىبضّبیی

اًؿبىّب ؾطٍ وبض زاضز ٍ تالـ زض خْت ثطعطف ًوَزى ٍ

ضا اضائِ زٌّس (.)7

وبؾتي اظ ػَاضو ٍ ػَالت ًبقی اظ ًَثتوبضی هیتَاًس زض اضتمبء

ًَثتوبضی زض هؤؾؿبت ٍ هطاوع ثْساقتی ٍ زضهبًی ثِ

ضضبیت قغلی وبضوٌبى ٍ ثبالثطزى ؾغح ویفی هطالجتّبی

ػٌَاى یه حمیمت اختٌبة ًبپصیط ٍ ًیع ػبهلی ثطای ازاهِی

ثْساقتی ًمف ثؿیبض هْوی ضا ایفب وٌس ٍ ّوچٌیي زض خلَگیطی

ذسهبت هساٍم ٍ پیَؾتِ هحؿَة هیگطزز .اظ آًدبیی وِ

اظ تؼبضضبت اختوبػی ٍ ذبًَازگی ٍ پیبهسّبی خؿوبًی ضٍاًی

ثیوبضیّبی حبز ،ثی ثجبتی ٍضؼیت خؿوبًی ٍ ضٍاًی ٍ ٍاثؿتگی

ًبهغلَة هؤثط ثبقس .ثِ زلیل تأثیط هٌفی وِ فطؾَزگی قغلی ثط

ثیوبضاى ثِ زیگطاى ثبػث لعٍم اًدبم ذسهبت پیَؾتِ ٍ هساٍم

وبضوٌبى ،ؾبظهبىّب ٍ ثیوبضاى زاضز ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ فطؾَزگی

هیگطزز ،ثٌبثطایي ضطٍضی اؾت ثِ نَضت هؿتوط ٍ زض عَل

قغلی ثِ ػٌَاى پیبهس ًْبیی اؾتطؼ قغلی زض ثؿیبضی اظ
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بررسی ارتباط نوبت کاری و فرسودگی شغلی پرستاران...

مشاغل از جمله پرستاري مشاهده ميشود در این مطالعه به

روش طبقه اي صورت گرفت ،بدین صورت که هر طبقه معرف

بررسي ارتباط نوبتکاري و فرسودگي شغلي در پرستاران یک

یک واحد یا بخش در بیمارستان است و نمونهگیري در هر

بیمارستان آموزشي شهر اهواز ميپردازیم.

طبقه به روش نمونهگیري تصادفي ساده انجام شد .پس از اخذ

روش بررسی

مجوز جهت تکمیل پرسشنامهها و جمع آوري دادهها در

پژوهش حاضر در تمام بخشهاي بیمارستان شامل داخلي،

شیفتهاي مختلف کاري به بیمارستان مراجعه شد و ضمن

جراحي ،روانپزشکي ،ویژه ،تشخیصي ،سرپایي و اورژانس پیاده

توضیح در خصوص اهداف مطالعه و آموزش دستورالعمل و

شده است .افراد مورد مطالعه  081نفر از پرستاران داراي

نحوهي تکمیل ،پرسشنامه در اختیار پرستاراني که همکاري

حداقل  3ماه سابقه فعالیت شغلي پیوسته در بیمارستان مورد

خود را اعالم کرده بودند قرار گرفت .تمامي سؤاالت پرسشنامه،

نظر و در دو گروه پرستاران شیفتکار و روزکار در سال 0331

به صورت خودگزارش ،توسط افراد تکمیل گردیدهاند .در این

بودهاند .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامهاي شامل دو بخش

مطالعه ابتدا میزان فرسودگي شغلي پرستاران در سه بعد آن

اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش

مشخص ميشود و سپس میانگین امتیاز ابعاد فرسودگي شغلي

) (Maslachبوده است ( .)01-01پرسشنامهي مسلش رایج-

در بخشها و شیفتهاي کاري مختلف به دست آمد .اطالعات

ترین ابزار اندازهگیري فرسودگي شغلي است که از  22ماده

به دست آمده فوق (دستهبندي افراد در دو زیر مجموعه ،داراي

جداگانه در مورد احساسها و نگرشها تشکیل شده و جنبه-

فرسودگي شغلي یا فاقد فرسودگي شغلي در بخشها و شیفت-

هاي مختلف فرسودگي شغلي را ميسنجد 3 .ماده خستگي

هاي کاري) با توجه به وجود همبستگي بین متغیرهاي وابسته

هیجاني (به پاسخ دهنده اجازه ميدهد احساسات مربوط به

و لزوم لحاظ این همبستگي در تحلیل ،با استفاده از آنالیز

ضعف بیش از اندازه و خستگي عاطفي در برابر مددجویان و

واریانس چند متغیره ) ،(ANOVAتوسط نرم افزار SPSS

محیط کار را بیان نماید) 1 ،ماده به مسخ شخصیت (به پاسخ-

تجزیه و تحلیل شدهاند.

دهنده اجازه ميدهد که نگرشهاي خود را به شکل بيعالقگي

یافتهها

و بيتفاوتي نسبت به مددجویان بیان نماید) و  8ماده به کاهش

در مطالعه حاضر  83درصد جمعیت مورد مطالعه را زنان

عملکرد شخصي (به پاسخ دهنده اجازه ميدهد که میزان

تشکیل داده بودند که از این میان 30 ،درصد داراي مدرک

احساس شایستگي و رسیدن به موفقیت در ارتباط با مراقبت از

کارشناسي بودند .میانگین سني افراد مورد مطالعه  31/22و

مددجویان بیان نماید) ميپردازد .فراواني این احساسات با

سابقه کار آنان  01/11سال بود .همچنین مطابق نتایج حاصل

نمراتي از صفر (هرگز) تا شش (خیلي زیاد) سنجیده شد .امتیاز

از آنالیز میزان ابعاد خستگي هیجاني و مسخ شخصیت

به دست آمده در هر یک از ابعاد فرسودگي شغلي در سه طبقه-

پرستاران شدید و به ترتیب  11/2درصد و  32/8درصد بوده

ي کم ،متوسط و شدید قرار گرفت .مسلش و جکسون ()0333

است از طرفي بعد کاهش عملکرد شخصي با درجه پایین

اعتبار دروني این آزمون را با استفاده از آلفاي کرونباخ براي هر

( 31/1درصد) گزارش شده است.

یک از مؤلفههاي این پرسشنامه میان  10درصد تا  32درصد

میانگین و انحراف معیار امتیاز ابعاد فرسودگي شغلي

گزارش کردهاند ،همچنین نظریان در سال  ،0311اعتبار این

پرستاران در بخشهاي مختلف بیمارستان در جدول  0آمده

پرسشنامه را براي مؤلفهي خستگي عاطفي  31درصد ،مسخ

است .همانگونه که در این جدول آمده است ،بیشترین میانگین

شخصیت  11درصد ،عملکرد فردي  80درصد و کل پرسشنامه

فرسودگي در بعد خستگي هیجاني ،در بخش تشخیصي ()4/11

 33درصد گزارش کرده است ( .)08-01-01نمونهگیري به

و کمترین میانگین فرسودگي ،در بعد خستگي هیجاني در
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بخش داخلي ( )3/31بوده است .همچنین در بعد مسخ

حالیکه بین بخش اشتغال و مسخ شخصیت رابطه معنيداري

شخصیت بیشترین میانگین در بخش تشخیصي  4/14و

یافت شد.

کمترین میانگین در این بعد مربوط به بخش داخلي  3/11مي-

همانگونههه کههه درجههدول  2آمههده اسههت ،بیشههترین امتیههاز

باشد .از طرف دیگر بیشترین میانگین فرسودگي دربعد کاهش

فرسودگي شغلي در بعد خستگي هیجاني  ،4/03در بعهد مسهخ

عملکرد شخصي در بخش ویژه  3/03کمترین امتیاز در بعد

شخصههیت  4/11و در بعههد کههاهش عملکههرد شخصههي 3/13در

کاهش عملکرد شخصي در بخش روان  2/03گزارش شده است.

شیفت صبح ميباشد .رابطه شیفتکاري بر خستگي هیجهاني و

ارتباط بین بخش اشتغال پرستار بر فرسودگي شغلي P-1/110

مسههخ شخصههیت  P-value <1/110و روي کههاهش عملکههرد

<  ،valueمسخ شخصیت  P-value <1/101و بر روي کاهش

شخصي  P-value = 1/113به دست آمد و با توجه به مقادیر

عملکرد شخصي  P-value =1/110به دست آمد که با توجه به

 P-valueرابطه بهین شهیفت کهاري و ابعهاد فرسهودگي شهغلي

مقادیر  P-valueبین بخش اشتغال پرستار و خستگي هیجاني

معنيدار ميباشد.

و کاهش عملکرد شخصي رابطه معنيداري یافت نشد ،در
جدول  :0میانگین و انحراف معیار امتیاز ابعاد فرسودگي شغلي در بخشهاي مختلف
ابعاد فرسودگی شغلی

خستگي هیجاني

مسخ شخصیت

کاهش عملکرد شخصي

میانگین

انحراف معیار

بخش اشتغال
داخلي

3/31

4/04

جراحي

3/41

0/04

روان

3/30

1/30

ویژه

3/31

1/82

تشخیصي

4/11

1/34

سرپایي

3/14

0/14

اورژانس

3/11

0/11

داخلي

3/11

0/31

جراحي

4/28

0/13

روان

4/23

1/13

ویژه

4/11

1/83

تشخیصي

4/14

0/18

سرپایي

4/30

1/11

اورژانس

4/22

1/13

داخلي

2/31

1/83

جراحي

2/10

1/30

روان

2/03

1/12

ویژه

3/03

1/31

تشخیصي

3/10

0/81

سرپایي

2/14

1/18

اورژانس

2/11

1/13
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P-value

P-value <1/110

P-value <1/101

P-value =1/110
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علویه زینب موسویان اصل و همکاران

جدول  :2میانگین و انحراف معیار امتیاز ابعاد فرسودگی شغلی در شیفتهای مختلف
ابعاد فرسودگی شغلی

خستگی هیجانی

مسخ شخصیت

کاهش عملکرد شخصی

میانگین

انحراف معیار

شیفت کاری
صبح

4/31

0/44

عصر

1/67

3/01

شب

1/02

0/00

صبح

4/67

0/07

عصر

4/27

0/40

شب

1/70

0/46

صبح

1/01

0/67

عصر

2/60

3/04

شب

2/42

0/70

11/76درصد
صبح کار

P-value

P-value <0/003

P-value <0/003

P –value=0/001

10درصد
شب کار

11/11درصد
عصرکار

نمودار  :3نمودار دایرهای مربوط به فراوانی فرسودگی شغلی در شیفتهای مختلف

در نمودار دایرهای ،درصد فراوانی فرسودگی شغلی در

فرسودگی هستند ( .)34از طرفی  1نتایج مطالعات دیگر نیز

شیفتهای مختلف نشان داده شده است صبح کار 11/76

نشان داده است که میزان فرسودگی شغلی در پرستاران بخش

درصد  ،عصر کار  11/11درصد و  10درصد شب کار میباشد.

اورژانس بیشتر از پرستاران شاغل در سایر بخشهای بیمارستان

بحث

و حتی بخشهای مراقبت ویژه میباشند که با نتایج مطالعه

در مطالعه حاضر مطابق نتایج آماری فرسودگی شغلی

فوق مطابقت ندارد ( .)23-20دالیل عمده میزان باالی

پرستاران در ابعاد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت فراوانی

فرسودگی شغلی در موقعیتهایی مانند بخش اورژانس را می-

شدید و در بعد کاهش عملکرد شخصی فراوانی کمی داشت.

توان شرایط اورژانسی بیماران نیازمند به مراقبتهای حاد و

همچنین بیشترین میانگین فرسودگی در بعد خستگی هیجانی

فوری دانست که در این صورت احتمال اینکه پرستاران به

و مسخ شخصیت در بخش تشخیص و بیشترین میانگین

سادگی دچار تنش و فرسودگی متعاقب آن میشوند ،بیشتر

فرسودگی در بعد کاهش عملکرد شخصی در بخش ویژه

میباشد (.)22

مشاهده گردید .در مطالعه شجاع فرد و همکاران کارکنان بخش

همچنین مطابق نتایج در این مطالعه بیشترین فرسودگی

فوریتهای پزشکی دارای فرسودگی متوسط در سه بعد

شغلی در بعد خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و کاهش
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بزرسی ارتباط وًبت کاري ي فزسًدگی ضغلی پزستاران...

علًیٍ سیىب مًسًیان اصل ي َمکاران

ػولىطز قرهی زض قیفت نجح ًكبى زازُ قسُ اؾت .ثطضؾی

ثِ اقربل زضیبفت وٌٌسُ ذسهبت ،پبؾد هٌفی زازُ ٍ ثب ثی-

اثط هتمبثل هیبى قیفتوبضی ٍ ثرفّبی هرتلف ثیوبضؾتبى ٍ

تفبٍتی ٍ ثِ ػٌَاى یه قیء ثب آىّب ثطذَضز هیوٌس .زض ٍالغ

ّوچٌیي ثیي ًَثتوبضی ٍ ثطٍظ فطؾَزگی قغلی زض ثرفّبی

هؿد قرهیت ًكبى زٌّسُ ًگطـ هٌفی اضایِ زٌّسُ ذسهت

گًَبگَى ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى ً ANOVAتبیح هتفبٍتی ضا ًكبى

ثِ زضیبفت وٌٌسُ آى اؾت (.)27

زازُ اؾت .اضتجبط اقتغبل زض ثرفّبی هرتلف ثط ضٍی

ّوچٌیي زض هغبلؼِی حبضط  92/8زضنس اظ پطؾتبضاى

ذؿتگی ّیدبًی ،هؿد قرهیت ٍ فمساى هَفمیت فطزی ٍ

وبّف ػولىطز قرهی زض ؾغح پبییٌی ضا زاقتٌس وِ زض

ضٍی ذؿتگی

همبیؿِ ثب هغبلؼبت زلپؿٌس زض ثیوبضؾتبى وبقبًی تْطاى 37/5

ّیدبًی ،هؿد قرهیت ٍ فمساى هَفمیت فطزی هؼٌیزاض

زضنس ،وطهپَضیبى زضوبضوٌبى فَضیتّبی پعقىی  2زضنس،

ثسؾت آهسُ اؾت.

ذعائی زض ثیوبضؾتبىّبی ثیطخٌس  37/5زضنسtezzerrei ،

ّوچٌیي اضتجبط قیفتّبی هرتلف وبضی

زض ایي هغبلؼِ  77/2زضنس اظ پطؾتبضاى ذؿتگی ّیدبًی

( 63زضنس) ثط ضٍی هترههیي ثیَْقی زض اؾتطالیب  36زضنس،

زاقتٌس وِ زض همبیؿِ ثب هغبلؼبت زلپؿٌس زض ثیوبضؾتبى وبقبًی

هیعاى ثیكتطی ضا ًكبى هیزّس ( .)23-24زض هغبلؼبت عالیی

تْطاى  13/4زضنس ،ضیغوی زض پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى تبهیي

ػلت وبّف ػولىطز قرهی ثِ ػسم هكبضوت پطؾتبضاى زض اهَض

اختوبػی وطج  13/4زضنس ،وطهپَضیبى زض وبضوٌبى فَضیتّبی

ثیوبضؾتبًی ٍ تفبٍت لبئل ًجَزى ثیي ًیطٍّبی تَاًوٌس ٍ

پعقىی  48زضنس ،ذعائی زض ثیوبضؾتبىّبی ثیطخٌس 35/5

غیطتَاًوٌس اقبضُ قسُ اؾت ( .)28-29ظیطا احؿبؼ هَفمیت

زضنس ،هغبلؼِ  40 tezzerreiزضنس ثط ضٍی هترههیي

فطزی ظهبًی ثِ ٍخَز هی آیس وِ فطز ثتَاًس زض ذظ هكیّبی

ثیَْقی زض اؾتطالیب 20زضنس ،هیعاى ثیكتطی ضا ًكبى هیزّس

ؾبظهبى هتجَع تبثیط زاقتِ ثبقس ٍ اظ ایي عطیك تَاًبیی ّبی

( .)23-24ذؿتگی ّیدبًی ظیبز ًبقی اظ وبض زض قطایظ تٌفظای

ذَز ضا ثِ هؼطو ًوبیف ثگصاضز ٍ ًگطـّبی هثجت زض هَضز

اٍضغاًؽ ٍ ثرفّبی پط اظ ثیوبض ٍ ٍخَز تدطثِ اؾتطؼ هعهي

ذَز ٍ ثیوبضاى ثِ زؾت آٍضز .زض ایي نَضت ضوي اػتوبز ثِ

ثَزُ وِ ًتیدِ ًْبیی آى اؾتطؼ قغلی هسیطیت ًكسُ هیثبقس

ًفؽ ،احؿبؼ لسضت ٍ تؿلظ ثیكتطی زض اًدبم ٍظبیف ذَاّس

( .)25زض ظهبى ثطٍظ ذؿتگی ّیدبًی ًیطٍّبی ّیدبًی قرم زض

زاقت ٍ زیسگبُّبی ثْتطی ًؿجت ثِ قغل ذَز وؿت هیًوبیس ٍ

اثط فطؾَزگی ثِ تسضیح اظ ثیي هیضٍز ٍ فطز ًؿجت ثِ حطفِ ٍ

اظ وبض ثیكتط لصت ثطزُ ٍ احؿبؼ ضضبیت هیوٌس (ً .)30تبیح

ثیوبض ثِ ًَػی ؾطزی ٍ ثی تفبٍتی هیضؾس (.)26

پػٍّف ازالی ٍ پطیبهی ًكبى هیزّس پطؾتبضاًی وِ ثط ضٍی اًدبم

اظ عطفی ًتبیح هغبلؼِی حبضط ًكبى زاز وِ  92/8زضنس اظ
پطؾتبضاى زچبض اهتیبظ هؿد قرهیت ثَزًس وِ زض همبیؿِ ثب

ٍظبیف ضٍتیي هتوطوع قسُاًس ٍ تحت ًظبضت قسیس هسیطیتی
ّؿتٌس زض هؼطو وبّف ػولىطز قرهی لطاض زاضًس (.)31

هغبلؼبت زلپؿٌس زض ثیوبضؾتبى وبقبًی تْطاى  9/4زضنس،

ًتبیح پػٍّف هَهٌی ثط ضٍی پطؾٌل ثیوبضؾتبى زوتط قطیؼتی

ضیغوی زض پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى تبهیي اختوبػی وطج 6/7

انفْبى ًكبى زاز وِ  87/1زضنس پطؾتبضاى 94/7 ،زضنس

زضنس،وطهپَضیبى زضوبضوٌبى فَضیتّبی پعقىی  21زضنس،

پعقىبى زاضای فطؾَزگی قغلی ّؿتٌس ( .)31پیبهی ثَؾبضی ًیع

ذعائی زض ثیوبضؾتبىّبی ثیطخٌس  54/2زضنس ،هغبلؼِ

ًتبیح ًؿجتب هكبثْی ضا ضٍی پطؾٌل پطؾتبضی زض ایي ضاثغِ ثسؾت

 32( tezzerreiزضنس) ثط ضٍی هترههیي ثیَْقی زض

آٍضزُ اؾت ( .)32وطیؿتیي زض تَخیِ ایي هؿئلِ ػٌَاى هیوٌس

اؾتطالیب  20زضنس ،هیعاى ثیكتطی ضا ًكبى هیزّس (.)19-20

زضگیط ثَزى ثب ثیوبضاى ؾطعبًی ،ایسظی ٍ ؾرتیوبض ثیف اظ حس

هبؾالذ ٍ لیتط هؼتمسًس هؿد قرهیت ثِ ػٌَاى ٍاوٌكی ًؿجت

اظ هْوتطیي ػَاهل اؾتطؼ ٍ فطؾَزگی قغلی ًعز آىّبؾت

ثِ اًغجبق ثب ذؿتگی ػبعفی ثَزُ ٍ ظهبًی ضخ هیزّس وِ فطز

(ً .)33تبیح پػٍّف ثب گعاضـ  OHWهجٌی ثط ثبال ثَزى

بُذاضت کار ي ارتقاء سالمت | سال ايل | ضمارٌ ديم | پاییش 6996

629

علًیٍ سیىب مًسًیان اصل ي َمکاران

بزرسی ارتباط وًبت کاري ي فزسًدگی ضغلی پزستاران...

فطؾَزگی قغلی زض وبضوٌبى ٍاحسّبی ثْساقتی زضهبًی ٍ پبییي

خبیگعیي ،ترههی وطزى قغل پطؾتبضی ٍ ایدبز ضقتِّبی

ثَزى آى زض وبضوٌبى ازاضات ػوَهی ٍ هَؾؿبت تحمیمبتی

ترههی ًظیط پطؾتبضی ٍیػُ ،پطؾتبضی اعفبل ٍ  ...تَؾظ

ّورَاًی زاضز وِ ًتبیح ایي هغبلؼبت ثب هغبلؼِ حبضط هغبثمت

ٍظاضت ثْساقت ؾَزهٌس هیثبقس .خْت وبّف فطؾَزگی

زاضز ( .)34ثغَض ولی ٌّگبهی وِ افطاز زض حیغِّبیی وبض وٌٌس

قغلی زض پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى هطثَعِ ضاّىبضّبیی اظ خولِ

وِ تكَیك هٌبؾت ،احؿبؼ وبضایی ٍ ذَزیبثی ٍخَز ًساقتِ

گعیٌف ٍ اؾترسام ًیطٍّبی ػاللوٌس ،تَاًوٌس ٍ هبّط زض ّط یه

ثبقسٍ ،ظبیف ثِ ذَثی زضن ًكًَس لَاًیي ٍ ذظ هكیّب تَضیح

اظ ثرفّب ،آهَظـ ضوي ذسهت وبضوٌبى زض ظهیٌِ عت هطثَط

زازُ ًكًَس ،ضٍیىطزّبی خسیس ٍ هتٌَػی ثِ چكن ًرَضز ،هحیظ

ثِ ّط یه اظ ثرفّب ٍ لجل ٍ حیي وبض زض آى ثرف ،تدسیس

وبض زلپؿٌس ًجَزُ ٍ فبلس قطایظ الظم ثطای ایدبز آؾبیف فىطی

ًظط زض قطح ٍظبیف قغلی ضزُّبی هرتلف وبضی ،تكىیل

ثبقس ،افطاز ضوي احؿبؼ فطؾَزگی قغلی زیسگبُّبی اًؿبًی

خلؿبت هٌظن ثحث حضَضی ثیي هسیطاى ٍ وبضوٌبى ثرفّب،

ذَز ضا زض اهط هطالجت اظ ثیوبضاى اظ زؾت هیزٌّس (.)35-36

افعایف حك ؾرتی وبض ٍ وبّف ؾبػبت وبضی ثرفّبی زاضای

وتیجٍ گیزي

فطؾَزگی قغلی ًؿجت ثِ زیگط ثرفّب خْت افعایف اًگیعـ

ؾالهت ضٍاى پطؾتبضاى ثِ زالیل هتفبٍت ًؿجت ثِ ؾبیط

پطؾتبضاى ،تٌظین ثطًبهِّبی تفطیحی ٍ ٍضظقی پیكٌْبز هی-

الكبض خبهؼِ ثیكتط زض هؼطو ذغط هیثبقس وِ اظ ػوسُتطیي

گطزز ( .)28-41ایي هغبلؼِ تهطیح هیوٌس وِ ّط چٌس لبًَى

زالیل آى هیتَاى ثِ ثبض وبضی ٍ فكبض وبضی ثبال ،هبّیت

خسیسی زض ضاؾتبی ثْجَز قطایظ هحیظوبض ،زض ؾبلْبی اذیط،

اؾتطؼظای حطفِ ،هَاخِْ قسى ثب ٍضؼیتّب ٍ قطایظ غیطلبثل

ٍضغ قسٍُ ،لی ّوچٌبى هیعاى فكبض ضٍاًی ثط پطؾتبضاى ثبالؾت.

پیفثیٌی ،ػَاهل هطتجظ ثب قیفت وبضی ٍ ػَاهل فطزی اقبضُ

هحسٍزیت هغبلؼِ حبضط ،ػوستبً هحسٍزیت خغطافیبیی زض

ًوَز .زض ًتیدِ ثب تَخِ ثِ ٍخَز ؾغَح هرتلف فطؾَزگی

گؿتطـ ًوًَِ ثَز وِ هیتَاًس ثط قیَع فطؾَزگی قغلی ٍ

قغلی پیكٌْبز هیگطزز وِ هسیطاى ًظبم ثْساقت ٍ زضهبى

همبیؿِ ثیي فمظ چْبض ثرف هرتلف تأثیط ثگصاضز .ػالٍُ ثط آى

تطتیجی اتربش ًوبیٌس وِ ًیبظ ؾٌدی ثِ هٌظَض افعایف اهىبًبت

احتوبل ٍخَز ؾَاثك تدبضة هرتلف تٌفظای افطاز هیتَاًس

اًدبم قَزً ،حَُ تأهیي ٍ تَظیغ ًیطٍی اًؿبًی زض ثرفّبی

هیعاى تؼوینزّی ضا ون ًوبیس .تحمیمبت ثیكتط ثط ضٍی ایي

زضهبًی ثطضؾی ٍ زض نَضت اهىبى حسالل اهٌیت قغلی ثطای

هَضَع ،ثب ًوًَِ ثعضگتط ٍ هتٌَعتط ٍ زض هحسٍزُ خغطافیبیی

پطؾتبضاى فطاّن قَز .اؾتفبزُ اظ ًتبیح ایي هغبلؼِ زض ثطًبهِ-

ٍؾیغتط پیكٌْبز هیقَز.

ضیعیّبی ثْساقتی زضهبًی هیتَاًس هَخت وبّف فطؾَزگی

تقذیز ي تطکز

قغلی ٍ زض ًتیدِ افعایف ویفیت ذسهبت ٍ هطالجتّبی

اظ توبم پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى آهَظقی قْط اَّاظ ثِ خْت

ثْساقتی ،افعایف ضضبیت ثیوبض ،وبّف غیجت اظ وبض ،افعایف

ّوىبضی زض ایي عطح تكىط ٍ لسضزاًی هیًوبیین.

اثطثركی ّعیٌِّب ٍ ثْطٍُضی گطزز ( .)37-38ثب تَخِ ثِ ایٌىِ

مطارکت وًیسىذگان

زض هغبلؼِ حبضط هیعاى فطؾَزگی قغلی پطؾتبضاى اظ ًظط

عطاحی پػٍّف :ا.ن ،ع.م

ػولىطز قرهی زض حس ثبال هیثبقس ثغَضیىِ هساذلِی ؾطیغ

خوغآٍضی زازُ :ا.ن ،ع.م

خْت اًدبم تساثیط پیكگیطاًِ ضطٍضی ثِ ًظط هیضؾس .اًدبم

تحلیل زازُ :ع.م ،ا.ة

چطذف قغلی ثب ضٍـ هؼوَل تبثیطی ثط فطؾَزگی قغلی

ًگبضـ ٍ انالح همبلِ :ع.م ،ا.ة

پطؾتبضاى زض ثیوبضؾتبى هَضز هغبلؼِ ًساضز ( .)39-40ثب تَخِ

تضاد مىافع

ثِ یبفتِّبی ایي پػٍّف ثِ ًظط هیضؾس ثىبضگیطی قیَُّبی

ّیچگًَِ تضبز هٌبفؼی اظ ؾَی ًَیؿٌسگبى گعاضـ ًكسُ اؾت.
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The Relationship between Shift Work and Occupational Burnout
among Nurses in a Teaching Hospital in Ahvaz
Zeinab MOSAVIANASL1*, Amin BABAEIPOUYA2, Azam KARIMI3

Abstract

Original Article

Introduction: Occupational burnout is determined by emotional exhaustion,
depersonalization, and reduced personal performance. The aim of this study
was to investigate the relationship between shift work and burnout in
different parts of a teaching hospital in Ahvaz city in 2016.
Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 180 shift nurses.
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Stratified sampling was used to collect samples and Maslach and Jackson's
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burnout questionnaires were applied to collect data. Data were then analyzed
using SPSS18 software.
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Results: Analysis of the results of this study showed that "emotional
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and 92.8 % are severe in nurses. On the other hand, the "reduced personal
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performance" has been reported at a rate of 90.6 %.
Conclusion: High levels of emotional exhaustion and depersonalization on
the one hand and low level of reduced personal performance among the
studied nurses is an alert for managers in the field of health. In the case of not
considering appropriate management measures to improve the burnout
dimensions, psychological and physical damages can be caused by shift work
on employees of the health sector.
Keywords: Work Shift, Burnout, Nurses, Maslach and Jackson's Burnout
Questionnaires
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