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مقاله پژوهشی

ابعاد مدل نیاز-کنترل و ارتباط آن با سندرم فرسودگی شغلی در پرستاران
3

احمد حیدري پهلويان ،1طاهره غالمی ،*2رشید حیدري مقدم ،3مهدي اکبرزاده ،4مجید معتمدزاده
 -1گروه روانپزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ایران.
 -2گروه بهداشت عمومي ،دانشگاه علوم پزشكي فسا ،فسا ،ایران.
 -3گروه ارگونومي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ایران.
 -4گروه آمار ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1393/08/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/12/20 :

چکیده
زمینه و هدف :تغییرات به وجود آمده در ماهیت کار ،افزایش قابل مالحظه توجه به روابط بین فاکتورهای رواني وابسته به کار و سالمتي را به تصویر ميکشد،
هدف از انجام این مطالعه بررسي سطح فرسودگي شغلي و بررسي سطح نیازمندیها و کنترل شغلي و رابطه فرسودگي شغلي با نیازمندیهای رواني و کنترل شغلي
در بین پرستاران بود.
مواد و روشها :در این مطالعه تحلیلي -مقطعي 415 ،نﻔر از پرستاران بیمارستانهای دانشـگاه علـوم پزشـكي همدان کـه بـه روش نمونهگیری تصادفي انتﺨاب

نتايج :میانگین و انحراف استاندارد نمره ابعاد سندرم فرسودگي شغلي؛ خستگي هیجاني ( ،)25/13±12/42مسخ شﺨصیت ( ،)5/91±5/1کاهش کﻔایت شﺨصي
( )33/30±9/59به دست آمد .حدود  %51از پرستاران نیازهای رواني شغل خود را زیاد و حدود  %57از ایشان نیز کنترل شغلي خود را زیاد گزارش کردهاند .حدود
 %30از پرستاران شغل خود را فعال %21 ،غیر فعال %22 ،با استرین باال و  %27با استرین پایین گزارش کرده اند .و شغل غیر فعال از بعد کاهش کﻔایت شﺨصي در
سندرم فرسودگي شغلي حمایت ميکند (.)OR=0/432
نتیجهگیري :بر اساس نتایج مطالعه باید گﻔت که اگر نیازمندی های رواني و کنترل شغلي فرد باال باشد فرد مستعد فرسودگي شغلي نﺨواهد بود .همچنین احتمال
وقوع فرسودگي شغلي در بعد کاهش کﻔایت شﺨصي در بین پرستاراني که نیازمندی های رواني شغلي را کم و کنترل شغلي خود را نیز کم گزارش کردهاند بیشتر
است.
کلمات کلیدي :فرسودگی شغلی ،پرستاري ،مدل نیاز-کنترل ،پرسشنامه محتواي شغلی ،ايران
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رایجترین روش ارزیابي ابعاد محتوای شغلي در محیط کار بر
اساس مدل نیاز -کنترل – حمایت اجتماعي تدوین شده توسط
کاراسیك و همكاران ميباشد ( .)2 ،1این مدل با ترکیب کردن
فاکتورهای نیازهای شغلي (بارکاری ،نیازهای فیزیكي ،فشار زماني،
وقﻔههای کاری و  ،)...کنترل شغلي (آزادی تصمیمگیری دربارهی

نحوه انجام کار در شغل خود) و حمایت اجتماعي (از طرف
سرپرستان و همكاران) ابعاد استرس شغلي را به کمك پرسشنامه
محتوای شغلي مشﺨص ميکند ( .)3نتایج مطالعات انجام شده
نشان مي دهد که شرایط نامناسب محیط کاری مانند :نیازهای
شغلي باال ،سطح پایین کنترل شغلي و حمایت اجتماعي پایین در
محیط کار ،باعث افزایش استرس شغلي و متعاقب ًا پیامدهای منﻔي
ناشي از آن در افراد ميشود ( .)4در دهههای اخیر ،مطالعات
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مدل  JDCبه وسیله پرسشنامه محتوای شغلي
ارزیابي ميشود ( )2عناﺻر اﺻلي این مدل گزارش نیازمندیهای
شغلي و کنترل شغلي (آزادی تصمیمگیری) ميباشند (.)3
از مدل JDCبهطور گستردهای در مطالعات مربوط به
بیماریهای قلبي و ریسك فاکتورهای مرتبط با آن (،)12 ،11
سرطان ریه ،افسردگي ،خودکشي ،خستگي ،مشكالت خواب ،سر
درد و ناراحتيهای شكمي استﻔاده شده است ( .)14 ،13همچنین

1

2-

شكل :1مدل نیاز-کنترل
(3) JCQ

Effort-Reward Imbalance
-Job Content Questionnaire

3
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گوناگوني در زمینه استرس شغلي و پیامدهای آن در شاغالن
بﺨش سالمت انجام شده است ( .)1در این میان تحقیقاتي وجود
دارند که به پرستاری به عنوان یكي از مشاغل پر استرس اشاره
دارند ( .)5استرس شغلي ميتواند شمار زیادی از ﺻدمات جسماني
و ذهني را در پرستاران ایجاد کند ( )6 ،5امروزه در محیطهای
کار هزینه بیماریهای مزمن مربوط به کار در حال افزایش است
که خود دلیلي آشكار بر وجود استرس شغلي ميباشد (.)7
پرستاران به عنوان مهره بسیار کلیدی در حوزه درمان و به دلیل
ارتباط مستقیم با سالمتي انسانها ،معموال هنگام ورود به شغل
پرستاری افراد منظم ،دلسوز و با انگیزه کاری باال هستند ،اما
معموال پس از مواجه شدن با انبوهي از مشكالت و استرسهای
شغلي در محیط کار ،احساس خستگي کرده و حتي مایلند از کار
خود کناره گیری نمایند ( .)8تغییرات به وجود آمده در ماهیت
کار ،افزایش قابل مالحظه ،توجه به روابط بین فاکتورهای رواني
وابسته به کار و سالمتي را به تصویر ميکشد .در دهه گذشته مدل
نیاز-کنترل شغلي ( )2(1)JDCو مدل عدم تعادل تالش و پاداش
در شغل2از ( )10 ،9برجستهترین مدلها در تحقیقات در مورد
روابط بین سالمتي و فاکتورهای رواني وابسته به کار بودهاند .مدل
 JDCدو بُعد اساسي شغل را به تصویر ميکشد :کنترل شغلي و
نیازمندیهای شغلي.
دو فرضیه اﺻلي این مدل که در شكل  1با قطرهای  Aو B
نشان داده شده است عبارتند از:
 -1فرضیه استرین :ترکیب نیازمندیهای شغلي باال و کنترل
شغلي پایین .که منجر به استرین فیزیكي و رواني ميشوند (قطر
.)A
 -2شغل فعال :مشاغلي که در آن هم نیازمندیهای شغلي و هم
کنترل شغلي باال هستند که باعث سالمتي ،رشد شﺨصیتي و
یادگیری ميشوند (قطر .)1()B
فرضیه استرین مدعي قابل انتظار بودن واکنش شدید به
استرین رواني و بیماریهای فیزیكي در مشاغلي با استرین باال
ميباشد .فرضیه دوم بر این اساس است که نیازمندیهای باال در
ترکیب با کنترل شغلي باال باعث افزایش یادگیری ،انگیزش و
بهبود مهارتها ميگردد.
-Job-demand model

بر اساس این فرضیهها کنترل شغلي ميتواند در برابر اثرات
منﻔي نیازمندیهای شغلي باال بر سالمتي نقش خنثي کننده
داشته باشد .بر اساس سطوح این دو بعد اﺻلي – نیازمندیهای
شغلي و کنترل شغلي 4 -نوع شغل اﺻلي که در شكل )11( 1
نشان داده شده است مطرح ميشود:
 -1شغل با استرین باال :نیازمندیهای شغلي زیاد و کنترل
شغلي کم (ربﻊ .)1
 -2شغل با استرین پایین :نیازمندیهای شغلي کم و کنترل
شغلي زیاد (ربﻊ .)3
 -3شغل فعال :نیازمندیهای شغلي زیاد و کنترل شغلي
زیاد (ربﻊ.)2
 -4شغل غیر فعال :نیازمندیهای شغلي کم و کنترل شغلي
کم (ربﻊ.)4
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مدل  JDCدر توﺻیف و توضیح فرسودگي شغلي نیز کابرد دارد
( Nascimento .)16 ،15و همكاران در سال  2013در برزیل
گزارش کردهاند که فرسودگي شغلي پرستاران با نیازمندیهای
رواني محیط کار ارتباط معني داری دارد ( .)17در سال 2014
نیز  Ping chouو همكاران در تایوان با آزمون رگرسیون لجستیك
سلسله مراتبي نشان دادند که سندرم فرسودگي شغلي با استرین
شغلي رابطه معني داری دارد (.)18
فرسودگي شغلي در طي سالهای اخیر پژوهشهای قابل
توجهي را به خود اختصاص داده است ( .)19فرسودگي شغلي به
دلیل استرس طوالني مدت ایجاد شده و به عنوان سندرم خستگي
هیجاني ،مسخ شﺨصیت ،کاهش احساس کﻔایت شﺨصي تعریف
ميشود ( )20و حالت هیجاني و دیرپایي است که با خستگي
جسماني ،تحلیل رفتن عاطﻔي و ضعف و فرسودگي شناختي همراه
ميباشد .این سندرم به دنبال ضعف و تحلیل رفتن منابﻊ مقابلهای
که از شﺨص در مواجهه با استرس حﻔاظت ميکنند پدید ميآید.
فرسودگي بیشتر در مشاغلي پدید ميآید که افراد مدت زیادی از
ساعتهای کاری را در ارتباط نزدیك با سایر مردم ميگذرانند
(.)21
پژوهشهای گوناگون نشان دادهاند که فرسودگي شغلي
ميتواند باعث افت کیﻔیت ارائه خدمات گردد ،عاملي برای دست
کشیدن از یك شغل ،جابهجایيهای مكرر ،غیبت و یا روحیه پایین
ميباشد و با اختاللهایي همچون خستگي بدني ،بيخوابي ،روی
آوردن به الكل و مواد مﺨدر و مشكالت خانوادگي و زناشویي
ارتباط داشته باشد .در حاليکه تحقیقات اولیه در رابطه با
فرسودگي شغلي عمدتا ناظر بر عملكرد سازماني بوده است طي
سالهای اخیر پژوهشهای قابل مالحظهای تاثیرات منﻔي
فرسودگي شغلي را بر سالمت جسماني و رواني مورد توجه قرار
دادهاند .چنین بررسيهایي درباره فرسودگي شغلي نشان داده
است که در شرایط یكسان ،افراد به یك اندازه دچار فرسودگي
شغلي نميشوند به بیان دیگر فرسودگي از عوامل متعددی از
جمله عوامل فردی ،بین فردی  ،شغلي و ویژگيهای شﺨصیتي
تاثیر ميپذیرد (.)22 ،21
با توجه به مطالب یاد شده به نظر ميرسد که پرستاران تحت
استرسهای زیاد به کار حرفهای خود ادامه ميدهند و به نظر
ميرسد که این عوامل ميتوانند بر کیﻔیت کار آنان تأثیر بگذارند.

از آنجایي که پرستاری یكي از مشاغل پر استرس است ،بنابراین
شناخت عوامل تنشزا گام مؤثری در جهت پیشگیری ،درمان و
کاهش استرس خواهد بود Olley .در سال  2003در بین حرف
مﺨتلف پزشكي (پرستار ،پزشك ،مددکار ،داروساز ،کمك پرستار)
نشان داد که پرستاران از سالمت روان کمتری برخوردار بوده و در
تمام ابعاد فرسودگي شغلي نسبت به سایر گروهها نمره باالتری
داشتهاند (.)23
 Cabrera Gutiérrezو همكاران در سال  2005میزان
فرسودگي شغلي را در بین پرستاران در ابعاد مﺨتلف خستگي
هیجاني ،مسخ شﺨصیت و کاهش کﻔایت شﺨصي به ترتیب ،%40
 %32و  %63گزارش کردند ()24
 Kilfedderو همكاران نیز در سال  2001در  510پرستار
اسكاتلندی نشان دادند که خستگي هیجاني  %22افراد و مسخ
شﺨصیت در  %7اشﺨاص تجربه شده بود که از نظر جنسي دارای
تﻔاوت معني دار بوده و در مردان بیشتر مشاهده شده بود%33 .
اشﺨاص مورد مطالعه سطح پایین کﻔایت شﺨصي را گزارش
نمودند (.)25
 Aguirو همكاران در مطالعه پرستاران اورژانس نشان دادند
که احتمال وقوع فرسودگي شغلي در بعد خستگي هیجاني در بین
پرستاراني که با نیازمندیهای رواني زیاد و کنترل کم و حمایت
اجتماعي کم سرپرست مواجهه داشتهاند کمتر بوده است (.)16
در این مطالعه شواهدی بر تاثیر ریسك فاکتورهای رواني بر مسخ
شﺨصیت پیدا نشده است .همانگونه که توسط  zengاشاره شده
است استرس و فرسودگي شغلي در حرفه پرستاری به طور
گستردهای برای بیش از  2دهه مورد مطالعه قرار گرفته است و
مطالعات مﺨتلﻔي نیز از مدل نیاز -کنترل در بررسي فرسودگي
شغلي استﻔاده کردهاند ( )26اما با این حال رابطه ابعاد استرس
شغلي در مدل نیاز-کنترل با فرسودگي شغلي در بین پرستاران
ایراني ناشناخته است .با توجه به دانش ما مطالعهای که در مورد
رابطه ابعاد مدل نیاز-کنترل و فرسودگي شغلي در پرستاران ایراني
بحث کرده باشند وجود ندارد .این مطالعه با هدف استﻔاده از مدل
نیاز-کنترل و بررسي سطح نیازمندیها و کنترل شغلي در
پرستاران ،بررسي سطح فرسودگي شغلي در پرستاران و تعیین
رابطه ابعاد مدل نیاز-کنترل و ابعاد فرسودگي شغلي در ایشان
انجام شده است.
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روشها
الف) جمعیت مورد مطالعه  :در این مطالعه مقطعي که از
شهریور تا دی ماه  91انجام شد پرستاران پنج بیمارستان وابسته
به دانشگاه علوم پزشكي همدان که تعداد کل آنها در مقطﻊ زماني
یاد شده برابر با  888نﻔر بود جامعه مورد مطالعه را تشكیل دادند.
)Nt 2 p(1  p
حجم نمونه با استﻔاده از فرمول
)Nd 2  t 2 p(1  p
تعیین شد 415 .پرستار به ﺻورت تصادفي در مطالعه شرکت

 359 n نﻔر

ب) ابزار گردآوري دادهها:
 )1چك لیست ویژگيهای دموگرافیك
این چك لیست که توسط پرستار تكمیل ميشد در بر
گیرنده اطالعاتي مانند (سن ،جنس ،سابقه کار ،میزان
تحصیالت ،نوبت کاری ،قصد تغییر شغل ،وضعیت تاهل و میزان
تحصیالت) بود.
 )2پرسشنامه سندرم فرسودگي شغلي ماسالخ
پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسالخ که به زبان فارسي
اعتباریابي شده است و توسط پرستار تكمیل ميشد شامل 22
عنوان سوال ميباشد 9 :مورد برای خستگي هیجاني 5 ،مورد برای
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کردند .پس از مشﺨص شدن حجم نمونه ،با انجام هماهنگيهای
الزم با دانشگاه علوم پزشكي همدان و از آن طریق با بیمارستانها،
به محل بیمارستانها مراجعه ميشد و پرستاران مورد بررسي قرار
ميگرفتند .قبل از تكمیل پرسشنامه ،فرم رضایتنامه کتبي در
اختیار فرد قرار ميگرفت تا پس از آگاهي از مﻔاد آن در ﺻورت
تمایل نسبت به امضای آن اقدام نموده و به مطالعه وارد شود.

مسخ شﺨصیت و  8مورد برای کاهش کﻔایت شﺨصي .هرکدام از
سوالهای پرسشنامه ماسالخ در یك مقیاس  7نمرهای از هرگز تا
هر روز نمرهگزاری ميشوند .نمره به دست آمده در هر یك از
خرده مقیاسها بر پایهی نمرهی مرجﻊ در دستههای فرسودگي
زیاد ،متوسط و کم قرار ميگیرد .نقطه برش برای هر یك از خرده
مقیاسها به شرح جدول  1ميباشد.
از پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسالخ در بسیاری از مطالعات
داخلي و خارجي استﻔاده شده است .ضریب آلﻔا کرونباخ برای هر
یك از خرده مقیاسهای خستگي هیجاني ،مسخ شﺨصیت و
احساس کﻔایت شﺨصي به ترتیب  0/0،80/88و  )27( 0/75و
ضریب آلﻔای کرونباخ در مطالعات داخلي برای هر یك از خرده
مقیاسهای مذکور به ترتیب  0/78 ،0/89و  )28( 0/83گزارش
شده است.
 )3پرسشنامه محتوای شغلي کاراسیك:
به منظور استﻔاده از مدل نیاز-کنترل از پرسشنامه  14سوالي
محتوای شغلي کاراسیك و همكاران ( 5سوال به منظور ارزیابي
نیازمندیهای رواني شغلي و  9سوال به منظور ارزیابي آزادی
تصمیمگیری (کنترل شغلي)) که توسط چوبینه و همكاران به
زبان فارسي اعتباریابي شده است ( )29استﻔاده گردید .برای
تشكیل خانههای مدل نیاز -کنترل ،از معیار پیشنهاد شده در
راهنمای پرسشنامه محتوای شغلي استﻔاده شد ( .)30برای نیل
به این هدف ،دو بعد نیاز و کنترل با استﻔاده از میانه به عنوان
نقطه برش به دو گروه باال و پایین تقسیم شدند ( )30در نهایت
چهار خانه شامل استرین باال ،شغل فعال ،استرین پایین و شغل
غیر فعال شكل گرفت.

جدول :1نقطه برش خرده مقیاسهای فرسودگي شغلي

ابعاد فرسودگی شغلی

متوسط

خستگي هیجاني

<27

17-26

0-16

مسخ شﺨصیت

<13

7-12

0-6

احساس کﻔایت شﺨصي

0-31

32-38

<39
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شدت فرسودگی شغلی

زياد

کم
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دادههای جمﻊآوری شده با استﻔاده از نرم افزار  SPSSنسﺨه
 16در سطح معني داری  0/05تجزیه و تحلیل شدند .برای بررسي
سطح فرسودگي شغلي در پرستاران از روش آمار توﺻیﻔي و
بررسي فرسودگي شغلي در ابعاد آن از روش آماری کای دو

صفحه 27

استﻔاده گردید .اطالعات حاﺻل از پرسشنامه محتوای شغلي بر
اساس آمار توﺻیﻔي و رابطه بین ابعاد مدل نیاز-کنترل و ابعاد سه
گانه فرسودگي شغلي بر اساس رگرسیون لجستیك چندگانه
ارزیابي شدند.

جدول :2مشﺨصات فردی پرستاران شرکت کننده در مطالعه ()n=415

سن (سال)
سابقه کار (سال)

حداقل-حداکثر

21-58

میانگین (انحراف معیار)

(7/68)5/39

حداقل-حداکثر

1-34

زن

(343)82/7%

مرد

(72)17/3%

مجرد

(193)46/5%

متاهل

(222)53/5%

فوق دیپلم

(36)8/7%

لیسانس

(379)91/3%

روزکار

(71)17/1%

نوبت کار

(344)87/9%

دارد

(5)1/2%

ندارد

(410)98/8%

جنس
وضعیت تاهل
تحصیالت
نظام کار
شغل دوم
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میانگین (انحراف معیار)

(31/93)6/13

جدول :3میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر امتیاز ابعاد مدل نیاز-کنترل در جامعه مورد مطالعه ()n=415
*

) =iتعداد آيتمها در هر بعد)

(انحراف استاندارد)

(حداقل-حداکثر)

(حداقل-حداکثر)

آزادی تصمیم گیری ()i=9

(64/67)7/05

46-88

24-96

توانایي استﻔاده از مهارت ()i=6

(33/83)4/03

22-44

12-48

اختیار تصمیم گیری ()i=3

(30/84)4/90

16-48

12-48

نیازهای روانشناختي شغل ()i=5

(38/22)5/18

26-48

12-48

*بر اساس راهنمای پرسشنامه محتوای شغلي
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ابعاد محتواي شغلی

میانگین

امتیاز کسب شده

امتیازي که میتواند در هر بعد کسب شود
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میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر امتیاز کسب شده
ابعاد مدل نیاز -کنترل در جدول  3ارائه شده است .در این جدول
هرچه میانگین ابعاد آزادی تصمیم گیری (کنترل شغلي) باالتر
باشد نشان دهنده استرس پایین تر بوده و هرچه میانگین امتیاز

نتايج:
در جدول  2اطالعات فردی و جمعیت شناختي پرستاران
شرکت کننده در مطالعه نشان داده شده است .همان گونه که

جدول :4میانگین و انحراف معیار و سطوح فرسودگي شغلي در پرستاران شرکت کننده در مطالعه ()n=415
زياد

متوسط

کم

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

(106 )%25/5

(123 )%29/6
(263 )%63/4
(151 )%36/4

ابعاد فرسودگی

میانگین (انحراف معیار)

خستگي هیجاني

)12/42( 25/13

(186)%44/8

مسخ شﺨصیت

)5/12( 5/91

(51 )%12/3

(101 )%24/3

کﻔایت شﺨصي

)9/59( 33/30

(159 )%38/3

(105 )%25/3

تعداد(درصد)

نیازهای رواني شغل

میانه

38

کم

تعداد)(%

(202)48/9

زیاد

تعداد)(%

(212)51/1

آزادی تصمیم گیری (کنترل شغلي)

میانه

64

کم

تعداد)(%

(177)42/7

زیاد

تعداد)(%

(238)57/3

نیاز رواني زیاد و کنترل زیاد (فعال)

تعداد)(%

(123)29/63

نیاز رواني زیاد و کنترل کم (استرین زیاد)

تعداد)(%

(89)21/44

نیاز رواني کم و کنترل زیاد (استرین کم)

تعداد)(%

(115)27/71

نیاز رواني کم و کنترل کم (غیر فعال)

تعداد)(%

(88)21/20
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مشاهده ميشود جمعیت مورد مطالعه با میانگین سني  31سال
جامعه جواني را تشكیل ميدهد .از نظر جنسیت اغلب آنان را زنان
تشكیل داده و حدود  %54از آنان متاهل هستند .حدود  %91از
پرستاران لیسانس بوده و نزدیك به  %88از آنان در نظام نوبتي
کار ميکنند.

ابعاد نیازمندی های رواني شغل باالتر بوده نشان دهنده استرس
باالتر ميباشد .شایان ذکر است که برای مشﺨص شدن وضعیت
باال یا پایین بودن امتیاز در هر بعد ،میانگین به دست آمده با
حداقل و حداکثر امتیازی که ميتواند در هر بعد کسب گردد
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جدول :5میانه و توزیﻊ رواني -اجتماعي شغل پرستاران مورد مطالعه ()n=415
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شکل :2نمودار نقطهای توزیﻊ شغل پرستاری بر اساس مدل
نیاز-کنترل شغلي

بر اساس شاخص آماری میانه برای این دو بعد اﺻلي ميتوان
توزیﻊ ویژگيهای رواني/اجتماعي شغل پرستاری را بر اساس مدل
نیاز-کنترل رسم کرد .در شكل  2این توزیﻊ شغلي نشان داده شده
است .و همان گونه که مشاهده ميگردد حدود  %30از پرستاران
شغل خود را فعال %21 ،غیر فعال %22 ،با استرین باال و  %27با
استرین پایین گزارش کردهاند.
جدول  6رابطه ابعاد مدل نیاز-کنترل با ابعاد فرسودگي شغلي
دهد .همان را بر اساس روش آماری رگرسیون لجستیك نشان مي
گونه که مشاهده ميشود بین ابعاد مدل نیاز-کنترل با ابعاد
فرسودگي شغلي رابطه آماری معناداری وجود ندارد .شغل غیر
فعال از بعد کاهش کﻔایت شﺨصي در سندرم فرسودگي شغلي
) .اما بین دیگر انواع مشاغل و ابعاد =ORحمایت ميکند (0/432
فرسودگي شغلي رابطه آماری معناداری نشان داده نشده است.

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که میانگین نمرات ابعاد
فرسودگي شغلي پرستاران از نظر خستگي هیجاني و احساس
کﻔایت شﺨصي در حد زیاد و از نظر مسخ شﺨصیت در حد کم
ميباشد .در این مطالعه  44/8درﺻد از پرستاران خستگي هیجاني
زیاد داشتند که در مقایسه با نتایج مطالعات انجام شده در ایران
( ،)31عربستان ( ،)32شانگهای ( ،)33اسپانیا ( )34مشابه و با
نتیجه مطالعه  Kilfedderو همكاران در انگلستان ( )25متﻔاوت
ميباشد .توجیه باال بودن میزان فرسودگي شغلي در این بعد
نسبت به نتایج دیگر پژوهشهای داخلي و خارجي شاید این باشد
که پرستاران شرکت کننده در این مطالعه در حین ارائه مراقبتها
تمام احساسات مثبت ،همدردی و احترام نسبت به مددجویان را
از دست ميدهند .در این مطالعه  %64از پرستاران مسخ شﺨصیت
کم را تجربه کردند .در مقایسه با مطالعات مذکور ،یافتههای این
مطالعه در بعد مسخ شﺨصیت ،با یافتههای مطالعه  Kilfedderو
همكاران در انگلستان ( )25همﺨواني دارد و اکثریت مطالعات
سطح باال و متوسط مسخ شﺨصیت را گزارش کردهاند (.)33 ،32
پاتریك و همكاران نیز در مطالعهای که روی  501پرستار در
استرلیا انجام دادند سطوح پایین مسخ شﺨصیت را گزارش کردند.
ایشان این مورد را با این موضوع مرتبط ميداند که عدهای از
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مقایسه ميشود .بر این مبنا همان گونه که مالحظه ميشود،
میانگین امتیاز ابعاد آزادی تصمیمگیری (کنترل) باال بوده که
نشان دهنده استرس پایین است .از طرف دیگر میانگین امتیاز
ابعاد نیازهای روانشناختي ،باال بوده که نشان دهنده استرس باال
ميباشد.
نتایج حاﺻل از پرسشنامه  MBIنشان دادند که میانگین نمره
ابعاد سندرم فرسودگي شغلي؛ خستگي هیجاني
( ،)25/13±12/42مسخ شﺨصیت ( ،)5/91±5/1کاهش کﻔایت
شﺨصي ( )33/30±9/59ميباشد .بر اساس نتایج به دست آمده
و نقطه برش تعیین شده بر اساس جدول شماره  ،1میزان
فرسودگي شغلي در جدول  4در مورد مقیاس خستگي هیجاني
تعداد زیادی از پرستاران ( )n=186 ،%44/8از سطح باالی
فرسودگي شغلي رنج ميبرند.
در مورد مقیاس مسخ شﺨصیت  51نﻔر ( )%12/3از پرستاران در
سطح باالی فرسودگي شغلي و در مورد مقیاس کاهش کﻔایت
شﺨصي  159نﻔر ( )%38/3از پرستاران در سطح باالی فرسودگي
شغلي هستند.
در جدول  5بر اساس شاخص آماری میانه به عنوان نقطه برش
نشان داده شده است و حدود  %51از پرستاران نیازهای رواني
شغل خود را زیاد و حدود  %57از ایشان نیز کنترل شغلي خود را
زیاد گزارش کردهاند.
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جدول  :6ابعاد مدل نیاز-کنترل موثر در ابعاد سندرم فرسودگي شغلي در پرستاران

ابعاد مدل نیاز-کنترل
نیازهای رواني شغل

کنترل شغلي

شغل فعال

شغل با استرین کم

شغل با استرین زیاد

خستگي هیجاني
مسخ شﺨصیت
کاهش کﻔایت شﺨصي
خستگي هیجاني
مسخ شﺨصیت
کاهش کﻔایت شﺨصي

1/221
1/102
1/426
1/018
0/797
1/411

()0/809-1/843
()0/603-2/017
()0/935-2/173
()0/672-1/542
()0/435-1/458
()0/919-2/164

0/343
0/752
0/099
0/935
0/461
0/115

خستگي هیجاني

1/042

()0/665-1/630

0/859

مسخ شﺨصیت

0/722

()0/358-1/454

0/361

کاهش کﻔایت شﺨصي

1/201

()0/769-1/905

0/409

خستگي هیجاني

0/765

()0/461-1/270

0/301

مسخ شﺨصیت

0/835

()0/390-1/785

0/641

کاهش کﻔایت شﺨصي

0/432

()0/247-0/756

0/003

خستگي هیجاني

0/978

()0/618-1/547

0/923

مسخ شﺨصیت

1/039

()0/529-2/039

0/912

کاهش کﻔایت شﺨصي

1/235

()0/777-1/962

0/372

خستگي هیجاني

1/283

()0/776-2/120

0/331

مسخ شﺨصیت

1/616

()0/822-3/175

0/164

کاهش کﻔایت شﺨصي

1/337

()0/801-2/230

/266
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پرستاران به ﺻورت نیمه وقت کار ميکنند و در مقایسه با
پرستاران تمام وقت تعادل بیشتری در زندگي روزمره دارند ()35
میزان مسخ شﺨصیت در پرستاران مورد مطالعه نسبت به برخي
مطالعات داخلي و خارجي کمتر است که ميتوان به این نتیجه
رسید که واکنش منﻔي عاری از احساس و توام با بي اعتنایي
نسبت به بیماران در پرستاران شرکت کننده در مطالعه کمتر
است .همچنین پایین بودن مسخ شﺨصیت در پرستاران عالوه بر
تبیین وجود روابط انساني درون سازماني ،نشان دهنده دید

مثبت کارکنان به گیرنده خدمت است .این نگرش مثبت ميتواند
ناشي از احساس مسئولیت متاثر از آموزههای فرهنگي ما نیز
باشد .در عین حال با توجه به نقش عوامل متعدد در مسخ
شﺨصیت ،توجه به عوامل ارثي ،خانوادگي و اجتماعي نیز ضروری
است (.)36
یافتههای پژوهش نشان داد که  38درﺻد از پرستاران کاهش
عملكرد شﺨصي در حد زیاد داشتند .در مطالعه طالیي علت
کاهش عملكرد شﺨصي به عدم مشارکت دادن پرستاران در امور
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شغل غیر فعال

متغیرها

OR

%95 CI

P-value
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coping pattern development
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بیمارستاني و به تﻔاوت قائل نبودن بین نیروهای توانمند و غیر
توانمند اشاره شده است .زیرا احساس موفقیت فردی زماني به
وجود ميآید که فرد بتواند در خط مشيهای سازمان متبوع تاثیر
داشته باشد و از این طریق توانایيهای خود را به معرض نمایش
بگذارد و نگرشهای مثبت در مورد خود و بیماران به دست آورد.
در این ﺻورت ضمن احساس اعتماد به نﻔس ،احساس قدرت و
تسلط بیشتری در انجام وظایف خواهد داشت و دیدگاههای بهتری
نسبت به شغل خود کسب مينماید و از کار بیشتر لذت ميبرد و
احساس رضایت ميکند (.)37
زیمرمن و همكاران ( )2006ریشه تﻔاوتهای موجود در
فرسودگي شغلي پرستاران را در متﻔاوت بودن ماهیت استرسهای
شغلي موجود در بﺨشهای مﺨتلف ميدانند (.)38
با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر ،وضعیت
پرستاران در این جامعه از نظر بعد آزادی تصمیم گیری یا کنترل
شغلي در سطح باال قرار دارد که باعث کاهش سطح استرس شغلي
در آنان ميشود ( .)30همچنین بعد نیازهای روانشناختي
پرستاران در سطح باال قرار گرفت .این موضوع نشان ميدهد که
پرستاران مورد مطالعه از نظر نیازهای گوناگون روانشناختي
(بارکار ،فشار زماني) تحت فشار ميباشند .میانگین و انحراف معیار
دو عنصر اﺻلي مدل نیاز-کنترل (نیازهای رواني شغل و کنترل
شغلي) با نتایج حاﺻل از مطالعه  Shenو همكاران ( )39و Eum
و همكاران ( )40همﺨواني دارد .با در نظر گرفتن شاخص آماری
میانه برای دو بعد اﺻلي مدل نیاز-کنترل چهار مربﻊ شغلي با
اسامي شغل با استرین باال ،شغل فعال ،شغل با استرین پایین و
شغل غیر فعال تشكیل ميشود (شكل Magnago .)1و همكاران
نیز در مطالعه خود از شاخص آماری میانه به عنوان نقطه برش
استﻔاده کردند ( )41همانگونه که در شكل  2مشاهده ميشود
حدود  %30از پرستاران شغل خود را فعال گزارش کردهاند.
کاراسیك نیز شغل پرستاری را شغلي فعال گزارش کرده است
( )3شغل فعال طبق تعریف فرﺻیه دوم مدل نیاز کنترل شغلي
به عنوان استرس خوب تعریف ميشود و شامل توسعه رفتارهای
فعال تحت شرایطي است که در آن هم نیازهای رواني و هم کنترل

شغلي باال هستند .که انگیزش ،یادگیری رفتارهای جدید و
پیشرفت الگوهای مقابلهای 4را پیشبیني ميکند ( )3حدود %22
از پرستاران شغل خود را با استرین باال گزارش کردهاند و بنابر
تعریف فرضیه اول این مدل ،شغل با استرین باال شغلي است که
در آن نیازمندیهای رواني شغلي باال و کنترل شغلي پایین
ميباشد .مشاغلي در این طبقه قرار ميگیرند که سرعت کار آنها
بر مبنای ماشین تنظیم ميشود .مانند کارگران خط مونتاژ،
مشاغلي که درﺻد باالیي از آنان را زنان تشكیل ميدهند و
دستیاران پرستاران ( .)3بر خالف شغل فعال ،شغل غیر فعال
شغلي است با نیازمندیهای رواني کم و کنترل شغلي کم که
منجر به عدم انگیزش و از دست دادن تدریجي مهارتهای قبلي
ميگردد ( )3و حدود  %21پرستاران حاضر در این مطالعه شغل
خود را غیر فعال گزارش کردهاند .حدود  %27از پرستاران نیز شغل
خود را با استرین پایین بیان کردهاند به این معني که
نیازمندیهای رواني شغل آنها کم و کنترل شغلي زیاد ميباشد
در چنین مشاغلي سرعت کار توسط خود فرد تعیین ميشود (.)6
بین ابعاد مدل نیاز-کنترل و ابعاد سه گانه سندرم فرسودگي
شغلي در پرستاران در جدول  6رابطه آماری معناداری وجود
ندارد .اما بین شغل غیر فعال و بعد کاهش کﻔایت شﺨصي رابطه
آماری معنيداری وجود دارد ( .)OR=0/432شاید بتوان این
موضوع را چنین توجیه کرد که شغل غیر فعال از دو بعد نیازهای
رواني کم و کنترل شغلي کم حاﺻل ميشود و همان گونه که ذکر
شد شغل غیر فعال سرآغاز ایجاد عدم انگیزش و از دست رفتن
تدریجي مهارتهای قبلي ميگردد ( )3و بعد کاهش کﻔایت
شﺨصي نیز در سندرم فرسودگي شغلي به عنوان کم شدن
احساس شایستگي در انجام وظایف شﺨصي و ارزیابي منﻔي از
خود در رابطه با انجام کار تعریف ميشود .احتماال بدین جهت
شغل غیر فعال ميتواند از بعد کاهش کﻔایت شﺨصي حمایت کند.
شغل فعال با ابعاد سهگانه فرسودگي شغلي رابطه معناداری ندارد
و شاید به این دلیل است که افرادی که شغل خود را با نیازهای
رواني باال و کنترل شعلي باال توﺻیف کردهاند مستعد فرسودگي
شغلي نﺨواهند بود زیرا چنین مشاغلي باعث انگیزش ميگردند.
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تشکر و قدردانی
این مقاله در قالب پایان نامه کارشناسي ارشد رشته ارگونومي
و تصویب و حمایت مالي معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشكي همدان طبق قرارداد شماره  4435دانشگاه علـوم پزشـكي
همـدان انجـام یافتـه اســت کــه بــدین وســیله از مســئولین
محتــرم قــدرداني بــه عمــل ميآید .نویسندگان همچنین از
مسئولین محترم بیمارستانهـای وابسته به دانشگاه علـوم
پزشـكي همـدان و همكـاران پرسـتار کـه در تكمیل پرسشنامهها
همكاری نمودند ،تشكر مينمایند.
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Abstract
Background & Objective: Changes made in the nature of the work increases significant attention to the relationship
between psychosocial factors relevant to work and health factors. The objective of this study was to assess the level of
burnout, job demand–control, in addition to the relationship between burnout, psychological demand, and job control
among nurses.
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Materials & Methods: In this analytical cross-sectional study, 415 nurses working in the hospitals of Hamedan University
of Medical Sciences were selected randomly. The Persian version of Job Content Questionnaire (P-JCQ) and Maslach
Burnout Inventory (MBI) were used for data collection. Descriptive statistics and multiple logistic regression were
applied for data analysis by SPSS software.
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Results: Mean and standard deviation score for emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal
accomplishment were (25.3±12.42), (5.91±5.1), and (33.30±9.59), respectively. About 51% of nurses reported high job
psychological demands and 57% of them stated high control over their tasks. About 30% of nurses reported their job
active, 21% passive, 22% high strain, and 27% low strain. Passive job means reduce in personal accomplishment aspect
of burnout syndrome.(OR=0.432).
Conclusion: Based on the results of the study it should be stated that if job control and psychological job demands are
high, nurses will not be prone to burnout. In addition, the probability of burnout syndrome from the view point of decrease
in personal accomplishment is more among nurses with reduces psychological job demands and lower job control.

Keywords: job burnout, nursing job, demand-control model, job content questionnaire, Iran.
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