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چکیده
مقدمــه :رضایــت و فرســودگی شــغلی پرســتاران دو مؤلفــه مهــم در مراکــز بهداشــتی درمانــی میباشــد .بــا
توجــه بــه اینکــه اکثریــت کارکنــان شــاغل در بیمارســتانها را پرســتاران تشــکیل میدهنــد وضعیــت ایــن دو
متغیــر مهــم ســازمانی رابطــه مســتقیمی بــا کیفیــت خدمــات پرســتاری و بــه تبــع آن ســامت افــراد جامعــه و
همچنیــن تأثیــر بســزایی درتحقــق اهــداف ایــن مؤسســات دارد.
روش کار :ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی درســال  1394بــرروی  299نفــر از پرســتاران مراکــز آموزشــی
درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــاروش نمونــه گیــری تصادفــی طبق ـهای ازنــوع نســبتی انجــام شــد.
ابزارگــردآوری دادههــا شــامل دوپرسشــنامه رضایــت شــغلی مینــه ســوتا و فرســودگی شــغلی ماســاچ بــود.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از روشــهای آمــار توصیفــی و آزمونهــای ضریــب همبســتگی پیرســون
ورگرســیون چندمتغیــره بــه روش گام بــه گام انجــام شــد.
یافتههــا :رضایــت شــغلی پرســتاران درســطح متوســط و فرســودگی شــغلی آنهــا در ســطح پایینــی بــود .بیــن
رضایــت شــغلی و خســتگی عاطفــی ،رضایــت شــغلی و مســخ شــخصیت پرســتاران همبســتگی منفــی و معنــا
داری ( P < 0/01،-r = 0/664و  )P < 0/01،-r = 0/503وجــود داشــت .بیــن رضایــت شــغلی وکاهــش موفقیــت
فــردی پرســتاران همبســتگی مثبــت و معنــا داری ( )P < 0/01،r = 0/449وجــود داشــت .مؤلفههــای رضایــت
بیرونــی و رضایــت درونــی تببیــن کننــده ( %44و  )%20از واریانــس خســتگی عاطفــی و کاهــش موفقیــت
فــردی بودنــد .مؤلفــه رضایــت درونــی تببیــن کننــده ( )%26از واریانــس مســخ شــخصیت بــود.
نتیجــه گیــری :مؤلفههــای رضایــت شــغلی پیــش بینــی کننــده فرســودگی شــغلی پرســتاران بــود .از اینــرو
سیاســت گــذاران سیســتمهای بهداشــتی درمانــی میتواننــد بــا توجــه بیشــتر بــه عواملــی کــه باعــث افزایــش
رضایــت شــغلی پرســتاران میشــود میــزان فرســودگی شــغلی را در آنهــا کاهــش دهنــد.

مقدمه
نظریههــای جدیــد مدیریتــی بــر ایــن اعتقــاد هســتند کــه انســان
بطــور ذاتــی بــه کار نیــاز دارد و ســعی میکنــد بــرای رفــع نیازهــای
غریــزی ،جســمی و همچنیــن امــرار معــاش روزانــه کار کنــد.
امــروزه بیشــتر افــراد تقریبــاً نیمــی ازســاعات بیــداری خــود را در
محیــط کارشــان میگذراننــد .بنابرایــن رضایــت از کار و محیــط
کار بســیار مهــم و ضــروری اســت [ .]1رضایــت شــغلی یکــی از
چالــش برانگیزتریــن مفاهیــم ســازمانی اســت کــه پایــه بســیاری از
سیاس ـتها و خــط مش ـیهای مدیریــت بــرای افزایــش بهــره وری و
کارآیــی ســازمان را تشــکیل میدهــد .رضایــت شــغلی عبــارت اســت
از درجــهای از احساســات و نگرشهــای مثبــت کــه افــراد نســبت
بــه شــغل خــود دارنــد [ .]2رضایــت شــغلی حالتــی احساســی اســت

کــه وابســته بــه تعامــل کارکنــان ،ویژگیهــای شــخصیتی ،ارزشهــا
و انتظــارات آنهــا بــا محیــط کار و ســازمان توصیــف میشــود [.]3
ســازمانهای پویــا از جملــه بیمارســتانها نیازمنــد ایــن هســتند
کــه عــاوه برتوســعه ســازمان بــا توجــه بــه تغییــرات روز افــزون،
نیازهــای کارکنانشــان را مــورد مالحظــه قــرار دهنــد و در برابــر
مــوج تغییــرات ،رضایــت آنــان را حفــظ نمــوده و مانــع از اســترس و
نارضایتیهــای ناشــی از ایــن تغییــرات شــوند [ .]4پرســتاران یکــی
از بزرگتریــن گروههــای ارائــه دهنــده مراقبتهــای بهداشــتی
درمانــی در بخشهــای بیمارســتانی هســتند و بیمــاران نیــز تمــاس
بیشــتری بــا پرســتاران در قیــاس بــا ســایر کارکنــان ارائــه دهنــده
مراقبــت دارنــد ،از ایــن رو نارســایی کار ایــن گــروه بــه علــت نقــش
مهــم آنهــا در بهبــود بیمــاران ،نتایــج غیــر قابــل جبرانــی بــه بــار
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صادقی و همکاران

پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفی-تحلیلــی از نــوع مقطعــی
اســت .جامعــه آمــاری ایــن مطالعــه را پرســتارانی تشــکیل دادنــد
کــه دارای معیــار ورود بــه پژوهــش یعنــی دارای مــدرک تحصیلــی
کارشناســی پرســتاری و باالتــر بــوده ،درمراکــز آموزشــی درمانــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان (شــامل  5بیمارســتان) مشــغول بــه
انجــام وظیفــه بــوده و از ســابقه حداقــل شــش مــاه حضــور در بخــش
مربوطــه کنونــی برخــوردار بودنــد.
معیــار خــروج از پژوهــش عــدم تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش و
تکمیــل ناقــص پرسشــنامهها بــود .بــا اســتفاده ازروش نمونــه گیــری
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خواهــد آورد [ .]5همچنیــن نیــروی کار پرســتاری بــه منزلــه پایــه
واســاس ارائــه مراقبتهــای بهداشــتی درمانــی در همــه کشــورها
بــه شــمار مــیرود .در نتیجــه اثربخشــی سیســتمهای بهداشــتی
و کیفیــت مراقبتهــای بهداشــتی و درمانــی بطــور مســتقیم
بــا عملکــرد پرســتاران ارتبــاط دارد و نیــروی کار پرســتاری در
سیســتمهای بهداشــتی دارای جایــگاه مهمــی در ارائــه خدمــات
بهداشــتی و درمانــی میباشــد [ .]6لــذا بمنظــور افزایــش بهــره وری
و کارایــی ســازمانهای بهداشــتی توجــه بــه نیازهــای پرســتاران و
تأمیــن ســامت روانــی و جســمانی و جلــب رضایــت آنهــا اهمیــت
ویــژهای مییابــد [ .]7رضایــت شــغلی یــک فــرد کــه بــر اســاس
تعییــن درجــه ســازش یافتگــی و ویژگیهــای روانی-اجتماعــی آن
فــرد بــا شــرایط کار ارزشــیابی میشــود معیــاری بــرای تعییــن
عملکــرد شــغلی اســت [ .]8تحقیقــات نشــان داده اندکــه رضایــت
شــغلی دربســیاری ازعواملــی کــه موجــب بهــره وری ســازمان
میشــود ،نقشــی تعییــن کننــده ایفــا میکنــد .بهبــود عملکــرد
در رفتــار ســازمانی ،تعهــد ســازمانی ،دلبســتگی شــغلی و ســامت
روانــی کارکنــان ،کاهــش فرســودگی شــغلی ،کاهــش رفتارهایــی
همچــون غیبــت از شــغل وتــرک خدمــت از جملــه پیامدهــای ایجــاد
رضایــت شــغلی در کارکنــان ســازمانها اســت [.]9
یکــی دیگــر از عواملــی کــه در کاهــش کارایــی نیــروی انســانی
نقــش دارد فرســودگی شــغلی میباشــد [ .]10عوامــل متعــددی در
ایجــاد فرســودگی شــغلی مؤثــر شــناخته شــده اســت کــه یکــی از
مهمتریــن آنهــا نبــود رضایــت یــا رضایــت شــغلی پاییــن اســت
[ Frodenberger .]7بــرای نخســتین بــار اصطــاح فرســودگی
شــغلی را بــرای توصیــف تجــارب نامناســب در مشــاغل خدماتــی
و رســیدن بــه مرحلــهای کــه افــراد قــادر نیســتند وظایفشــان را
بطــور مؤثــر انجــام دهنــد بــکار بــرد [ Maslach .]11و همــکاران
از اولیــن محققانــی بودنــد کــه بــه توصیــف ایــن مفهــوم پرداختنــد.
آنهــا فرســودگی شــغلی را بعنــوان ســندرمی کــه شــامل ســه بعــد
خســتگی عاطفــی ،مســخ شــخصیت و کاهــش موفقیــت فــردی
اســت شــرح دادنــد [ Lambert .]12و همــکاران فرســودگی شــغلی
را پاســخی منفــی میداننــد کــه بــه وســیله محیــط کاری بوجــد
میآیــد [ .]13پرســتاری از جملــه مشــاغلی اســت کــه بــه دلیــل
محیــط پراســترس بطــور ویــژه مســتعد فرســودگی شــغلی هســتند
[ .]14پرســتاری از شــغلهای پرتنــش محســوب میگــردد چــرا کــه
پرســتار فــردی اســت کــه مســئول کنتــرل و پایــش بیســت وچهــار
ســاعته بیمــاران میباشــد و طبعـاً بطــور مســتمر درمعــرض عوامــل
متعــدد تنــش زا قــرار میگیــرد و شــکی نیســت کــه در درازمــدت
ایــن عوامــل میتوانــد در وی ایجــاد فرســودگی شــغلی نمــوده و بــر
روی رونــد فعالیــت حرف ـهای او اثــرات ســوء بجــا گــذارد [.]15
نتایــج مطالعــه زمینــی کــه در بیــن کارکنــان دانشــگاه تبریــز انجــام

گرفــت نشــان داد کــه بیــن رضایــت شــغلی و فرســودگی شــغلی
رابطــه معکــوس و معنــی داری وجــود دارد بــه ایــن معنــی کــه
هــر انــدازه رضایــت شــغلی افزایــش مییافــت فرســودگی شــغلی
بــه همــان انــدازه کاهــش مییافــت [ .]8همچنیــن  Myhrenو
همــکاران در مطالعــه دیگــر کــه در یــک بیمارســتان دانشــگاهی در
اســلو نــروژ انجــام داد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بیــن رضایــت
شــغلی پرســتاران و فرســودگی شــغلی آنهــا در زیــر مؤلفههــای
خســتگی عاطفــی و مســخ شــخصیت همبســتگی منفــی و معنــاداری
وجــود داردامــا بیــن رضایــت شــغلی پرســتاران و فرســودگی شــغلی
آنهــا در زیــر مؤلفــه موفقیــت فــردی همبســتگی معنــاداری وجــود
نــدارد [ .]16حبیبــی در مطالعــهای کــه در بیمارســتانهای شــهر
شــیراز انجــام داد نشــان داد کــه بیــن رضایــت شــغلی پرســتاران و
فرســودگی شــغلی آنهــا در زیــر مؤلفههــای خســتگی عاطفــی و
مســخ شــخصیت همبســتگی منفــی و معنــاداری وجــود دارد امــا
بیــن رضایــت شــغلی پرســتاران و فرســودگی شــغلی آنهــا در زیــر
مؤلفــه موفقیــت فــردی همبســتگی معنادارنبــود [ .]7همچنیــن
نصرالهــی در مطالعــه خــود کــه در بیــن مربیــان مهــد کــودک شــهر
ایــام انجــام گرفــت بــه ایــن نتیجــه رســید کهبیــن رضایــت شــغلی
مربیــان و فرســودگی شــغلی آنهــا در زیــر مؤلفههــای خســتگی
عاطفــی و مســخ شــخصیت همبســتگی منفــی و معنــاداری وجــود
دارددر حالیکــه بیــن رضایــت شــغلی مربیــان و فرســودگی شــغلی
آنهــا در زیــر مؤلفــه موفقیــت فــردی همبســتگی معنادارنمــی باشــد
[ .]17باتوجــه بــه اظهــارات فــوق میتــوان دریافــت کــه رضایــت
شــغلی و فرســودگی شــغلی پرســتاران دو مؤلفــه مهــم در ســازمانهای
بهداشــتی درمانــی میباشــد کــه رابطــه مســتقیم بــا کیفیــت
خدمــات پرســتاری و بدنبــال آن ســامت افــراد جامعــه دارد ،لــذا
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مؤلفههــا و کمبــود چنیــن مطالعـهای در
محیــط پژوهــش بــه بررســی ایــن متغیرهــا درپرســتاران شــاغل در
مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان پرداختــه
شــد.
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پرسشنامه  0/72بدست آمد.
جهــت بررســی فرســودگی شــغلی از پرسشــنامه اســتاندارد Maslach
و  )1981( Jacksonاســتفاده شــد .ایــن پرسشــنامه مشــتمل بــر 3
مؤلفــه میباشــد کــه عبارتنــد از خســتگی عاطفــی  9ســؤال ،کاهــش
موفقیــت فــردی  8ســؤال و مســخ شــخصیت  5ســؤال کــه درمجمــوع
پرسشــنامه دارای [ ]22ســؤال بــر مبنــای مقیــاس هفــت گزینــهای
لیکــرت میباشــد .در ســؤاالت طیــف نمــره از صفــر (هرگــز) تــا شــش
(هــر روز) میباشــد .در مؤلفــه خســتگی عاطفــی حداقل نمره اکتســابی
صفــر و حداکثــر  ،54در مؤلفــه کاهــش موفقیــت فــردی حداقــل نمــره
اکتســابی صفــر و حداکثــر  48و در مؤلفــه مســخ شــخصیت حداقــل
نمــره اکتســابی صفــر و حداکثــر  30میباشــد ،کــه بــرای هــر مؤلفــه
یـــک نمـــره جداگانـــه بـــه دســـت میآید .در مؤلفه خستگی عاطفی
نمــرات کســب شــده باالتــر از  27خســتگی عاطفــی بــاال 19 ،تــا 26
خســتگی عاطفــی متوســط و کمتــر از  18خســتگی عاطفــی پایین ،در
مؤلفــه کاهــش موفقیــت فــردی نمــرات کســب شــده پایینتــر از 33
موفقیــت فــردی بــاال 34،تــا  39موفقیــت فــردی متوســط وباالتــر از
 40موفقیــت فــردی پاییــن ودر مؤلفــه مســخ شــخصیت نمرات کســب
شــده باالتــر از  10مســخ شــخصیت بــاال 6 ،تــا  9مســخ شــخصیت
متوســط وکمتــر از  5مســخ شــخصیت پاییــن در نظــر گرفتــه میشــود
[ .]23گروســی و مســلمی ( )1384بــرای اطمینــان از روایی پرسشــنامه
از روش اعتبــار محتــوا بــا کســب نظــر اســتادان و خبــرگان در حــوزه
مدیریــت بهــره گرفــت ،وی بــرای بررســی روایــی ســازه پرسشــنامه نیز
از تحلیــل عاملــی تاییــدی اســتفاده نمــود کــه نتایــج روایی پرسشــنامه
را تأیید کردند ( Maslach .]24[ )P > 0/05و  )1981( Jacksonبرای
تعییــن روایــی پرسشــنامه از ســه روش اســتفاده کردنــد کــه عبــارت
بودنــد از -1:محاســبه نمــره همبســتگی افــراد در پرسشــنامه حاضــر
بــا نمــرهای کــه فــردی کام ـ ً
ا آشــنا بــه فــرد میدهــد  -2محاســبه
همبســتگی ابعــاد تجربــه شــغلی بــا فرســودگی شــغلی  -3محاســبه
همبســتگی نمــره افــراد در ایــن پرسشــنامه و پیامدهــای مختلفــی کــه
فــرض شــده اســت بــا فرســودگی شــغلی مرتبــط اســت [ .]12ایوانیکی
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ایــن فرمــول ( r = -0.17براســاس مطالعــه  Laschingerهمبســتگی
بیــن ســبک رهبــری اصیــل و زیــر مقیــاس خســتگی عاطفــی
فرســودگی شــغلی) کــه بیشــترین حجــم نمونــه را بدســت آورد
درنظــر گرفتــه شــد [ .]18میــزان اطمینــان ایــن آزمــون ()%95
وتــوان آزمــون برابــر  80درصــد درنظــر گرفتــه شــد .ب اجایگزینــی
ایــن مقادیــر حداقــل تعــداد نمونــه برابــر  211حاصــل شــد کــه بــا
احتســاب اثــر طــرح نمونــه گیــری تصادفــی طبقهــا و اعمــال ضریــب
 1/3و  10درصــد احتســاب حجــم نمونــه بیشــتر ،تعــداد  301نمونــه
انتخــاب شــد .از هــر یــک از بیمارســتانها بــه نســبت تعــداد پرســتار
شــاغل نمونههــا انتخــاب شــد ،بدیــن صــورت کــه در هــر بیمارســتان
بــا در نظــر گرفتــن تعــداد پرســتاران ،ســهم آن بیمارســتان از تعــداد
نمونــه کل ( 301نفــر) تعییــن شــد ،ســپس بــا در نظــر گرفتــن
نســبت پرســتاران هــر بخــش بــه پرســتاران کل بیمارســتان ،تعــداد
نمونــه در هــر بخــش بصــورت تصادفــی بــا اســتفاده از جــدول اعــداد
تصادفــی تعییــن گردیــد .ابــزار جمــع آوری اطالعــات مشــتمل برســه
پرسشــنامه بــود .پرسشــنامه اول شــامل اطالعــات دموگرافیــک از
قبیــل ســن ،جنــس ،میــزان تحصیــات ،وضعیــت تأهــل و ســابقه کار
بــود .دیگــری پرسشــنامه اســتاندارد رضایــت شــغلی مینــه ســوتا بــود
کــه اولیــن بــار توســط برافیلــد و روث ( )1951در دانشــگاه مینــه
ســوتا طراحــی و ســاخته شــد [ .]19بعدهــا  Davis ،Vaiseو
 England laoughquistدر ســال  1967آن را بررســی و اصــاح
نمودنــد .ایــن پرسشــنامه رضایــت شــغلی را در دو حیطــه رضایــت
درونــی و رضایــت بیرونــی بررســی میکنــد .هــر مؤلفــه ایــن
پرسشــنامه مشــتمل بــر [ ]10ســؤال بــوده و درمجمــوع پرسشــنامه
دارای [ ]20ســؤال بــر مبنــای مقیــاس پنــج گزینــهای لیکــرت
میباشــد .در ســؤاالت طیــف نمــره از یــک (خیلــی ناراضیــم) تــا
پنــج (خیلــی راضیــم) میباشــد .حداقــل نمــره اکتســابی حاصــل از
پرسشــنامه  20و حداکثــر  100میباشــد .مجمــوع نمــرات کســب
شــده از دو مؤلفــه رضایــت درونــی و رضایــت بیرونــی نشــان دهنــده
رضایــت کلــی میباشــد کــه نمــرات کســب شــده بیــن  20تــا 47
نشــان دهنــده رضایــت پاییــن ،نمــرات کســب شــده بیــن  48تــا 76
رضایــت متوســط و نمــرات کســب شــده بیــن  77تــا  100نشــان
دهنــده رضایــت بــاال میباشــد [ .]20مارتینــز و پروانچــا ()2012
بــرای بررســی روایــی ســازه پرسشــنامه از تحلیــل عاملــی تاییــدی
اســتفاده کردنــد کــه نتایــج روایــی پرسشــنامه را تأییــد کردنــد
( .]21[ )P > 0/001پــوالدی ری شــهری ( )1382بــرای اطمینــان از
روایــی پرسشــنامه از روش اعتبــار محتــوا بــا کســب نظــر اســتادان و
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تصادفــی طبقـهای – نســبتی ،تعــداد  301نفــر از پرســتاران بعنــوان
نمونــه پژوهــش انتخــاب گردیدنــد کــه محاســبه تعــداد نمونــه بــا

خبــرگان در حــوزه مدیریــت بهــره گرفــت ،وی بــرای بررســی روایــی
ســازه پرسشــنامه نیــز از تحلیــل عاملــی تاییــدی اســتفاده نمــود کــه
نتایــج روایــی پرسشــنامه را تأییــد کردنــد ( .]22[ )P > 0/05ضریــب
پایایــی ایــن پرسشــنامه در مطالعــات 0/91 Martins, Proença
بــرای رضایتشــغلی کل بدســت آمــد کــه بــرای رضایــت درونــی /86
و بــرای رضایــت بیرونــی  /88بــود و پــوالدی ری شــهری در پژوهــش
خــود پایایــی را بــه ســه روش تصنیــف ســؤاالت زوج و فــرد ،0/83
آلفــای کرونبــاخ  0/80وگاتمــن  0/84بــه دســت آورد .در مطالعــه
حاضــر جهــت بررســی پایایــی پرسشــنامه مطالعــه مقدماتــی بــا
حجــم نمونــه  20نفــر از جامعــه آمــاری بصــورت تصادفــی انجــام
گرفــت .بــر اســاس نتایــج پایلــوت ضریــب همســانی درونــی
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تعداد

درصد
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≥29

137

45/8

30-39

133

44/5

≤40

29

9/7

جنس
مرد

232

77/6

زن

67

22/4

تحصیالت
کارشناس

274

91/6

کارشناس ارشد

25

8/4

وضعیت تأهل
متأهل

190

63/5

مجرد

107

35/8

بیوه

2

0/7

سابقه
≥5

128

42/8

6-10

112

37/5

11-15

39

13

16-20

13

4/3

≤21

7

2/4

فراوانــی مطلــق ،نســبی و میــزان میانگیــن رضایــت و فرســودگی
شــغلی پرســتاران شــرکت کننــده در پژوهــش در جــدول  2نشــان
داده شــده اســت (جــدول .)2
همبســتگی بیــن فرســودگی شــغلی و مؤلفههــای آن بــا رضایــت
شــغلی در جــدول  3نشــان داده شــده اســت (جــدول ).3
بمنظــور بررســی اینکــه کــدام یــک از مؤلفههــای رضایــت شــغلی
پرســتاران پیــش بینــی کننــده فرســودگی شــغلی آنهااســت ،از
آزمــون رگرســیون چنــد متغیــره بــه روش گام بــه گام اســتفاده شــد.
دو مؤلفــه رضایــت بیرونــی و رضایــت درونــی بــا هــم حــدود 44
درصــد از واریانــس خســتگی عاطفــی را تبییــن نمودنــد (0/001
>  .)Pدر آزمــون رگرســیون گام بــه گام مؤلفههــای رضایــت
بیرونــی و رضایــت درونــی از نظــر آمــاری معنــادار بودنــد و در
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یافتهها
نتایــج حاکــی از آن بــود کــه اکثریــت واحدهــای مــورد پژوهــش
( )%77/6را زنــان تشــکیل میدادنــد کــه از ایــن تعــداد ()%63/5
متأهــل بودنــد .میانگیــن ســنی واحدهــای پژوهــش (± 5/39
 )30/91ســال و دامنــه ســنی آنهــا بیــن  22تــا  49ســال بــود.
میانگیــن ســابقه کار واحدهــای پژوهــش ( )7/18 ± 5/12ســال و

جدول  :1توزیع فراوانی مطلق ،نسبی پرستاران بر حسب مشخصات
دموگرافیک آنها
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و شــواب ( )1981در مطالعــه خــود ضریــب همســانی درونــی (آلفــای
کرونبــاخ) پرسشــنامه را بیــن  0/76تــا  0/91بدســت آوردنــد [ .]25در
مطالعــه گروســی و مســلمی ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ســه بعــد
بیــن  0/63تــا  0/85و ضریــب بــاز آزمایــی بــه فاصلــه دو هفتــه بــرای
ابعــاد آزمــون بــرای خســتگی عاطفــی  ، 0/78بــرای مســخ شــخصیت
 0/64و بــرای کاهــش موفقیــت فــردی  0/88بــرآورد شــده بــود .در
مطالعــه حاضــر جهــت بررســی پایایــی پرسشــنامه مطالعــه مقدماتــی
بــا حجــم نمونــه  20نفــر از جامعــه آمــاری بصــورت تصادفــی انجــام
گرفــت .بــر اســاس نتایــج پایلــوت ضریبهمســانیدرونی ایــن پرسشــنامه
معــادل آلفــای کرانبــاخ  0/88بــود .پــس از دریافــت مجوزهــای الزم
همچــون معرفــی نامــه از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان ،تصویــب طــرح پژوهشــی در شــورای اخــاق و
هماهنگــی بــا روســای بیمارســتانها ،محقــق بــه محــل کار پرســتاران
مراجعــه نمــوده و پــس از توضیــح اهــداف پژوهــش و اطمینــان دادن
ازاینکــه اطالعــات کامـ ً
ا محرمانــه میمانــد ،از پرســتاران شــاغل بــرای
شــرکت در پژوهــش دعــوت و رضایــت کتبــی کســب گردیــد .بابــرآورد
ریــزش  10درصــدی 330 ،پرسشــنامه بیــن پرســتاران شــاغل در مراکز
آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان توزیــع گردیــد .از
آنجایــی کــه حضــور سرپرســتار بــرای پرســنل صبــح کار و یــا حتــی
حضــور محققیــن و دیگــر کارکنــان امــکان تــورش را افزایش مـیداد به
افــراد اجــازه داده شــد تــا پرسشــنامهها را در فرصــت مناســب تکمیــل
و تحویــل نماینــد .ضمنـاً بــرای اطمینــان دهــی بیشــتر بــه محرمانــه
مانــدن دادههــا ،اطالعاتــی همچــون نــام بخــش از اطالعــات جمعیــت
شــناختی حــذف گردیــد .در انتهــا  316پرسشــنامه بهپژوهشــگر عودت
داده شــد کــه  17عــدد از پرسشــنامهها بــه دلیــل کامــل نبــودن کنــار
گذاشــته شــد و در نهایــت اطالعــات  299پرسشــنامه جهــت تجزیــه و
تحلیــل اســتخراج گردیــد .در ایــن پژوهــش جهــت توصیــف دادههــا از
روشهــای آمــار توصیفــی ماننــد فراوانــی ،درصــد ،میانگیــن و انحــراف
معیــار اســتفاده شــد .تحلیــل اســتنباطی دادههــای بدســت آمــده بــا
آزمونهــای همبســتگی پیرســون ،رگرســیون چندگانــه گام بــه گام و
بــا اســتقاده از نــرم افــزار 16 SPSSدر ســطح اطمینــان  0/95انجــام
گرفــت .همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مقالــه بــا کــد اخــاق
 UMSHA.REC.1394 IRبــه تصویــب کمیتــه اخــاق دانشــگاه
رســیده اســت.

دامنــه ســابقه کار آنهــا بیــن  1تــا  28ســال بــود .اکثریــت واحدهــای
پژوهــش ( )%91/6دارای مــدرک کارشناســی پرســتاری و ()%8/4
دارای مــدرک کارشناســی ارشــد پرســتاری بودنــد (جــدول .)1

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان ،دوره  ،24شماره  ،4زمستان 1395
جدول  :2توزیع فراوانی مطلق ،نسبی و میزان میانگین رضایت و فرسودگی شغلی پرستاران
سطوح
رضایت شغلی *
باال

)19/4( 58

متوسط

)62/2( 186

پایین

)18/4( 55

رضایت درونی

15/1 ± 63/2

متوسط

8/6 ± 28/34

متوسط

)60/2( 180

پایین

)17/4( 52

رضایت بیرونی

7/9 ± 34/85

باال

)21/4( 64

متوسط

)61/9( 185

پایین

)16/7( 50

خستگی عاطفی**

13/84 ± 19/1

باال

)27/8( 83

متوسط

)18/1( 54

پایین

)54/2( 162

کاهش موفقیت فردی***

11/01 ± 27/8

باال

متوسط

پایین

باال

)68/9( 206

متوسط

)12( 36

پایین

)19/1( 57

مسخ شخصیت****

7/14 ± 7/4

باال

)32/8( 98

متوسط

)13/7( 41

پایین

)53/5( 160

پایین

* 47تا  20رضایت شغلی پایین 76،تا  48رضایت شغلی متوسط و  100تا  77رضایت شغلی باال.
** باالتر از  27خستگی عاطفی باال 26،تا  19خستگی عاطفی متوسط و کمتر از  18خستگی عاطفی پایین.
*** پایینتر از  33موفقیت فردی باال 34،تا  39موفقیت فردی متوسط وباالتر از  40موفقیت فردی پایین.
****باالتر از  10مسخ شخصیت باال 9،تا  6مسخ شخصیت متوسط وکمتر از  5مسخ شخصیت پایین.

جدول  :3همبستگی فرسودگی شغلی و مؤلفههای آن با رضایت شغلی
مقدارهمبستگی با
رضایت شغلی

سطح معناداری

متغیرها
خستگی عاطفی

-0/664

P > 0/01

کاهش موفقیت فردی

0/449

P > 0/01

مسخ شخصیت

-0/503

P > 0/01
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معادلــه باقــی ماندنــد .نتایــج نشــان داد کــه مؤلفــه رضایــت درونــی
بــا بتــای ( )-0/45بیشــترین اثــر را بــر خســتگی عاطفــی داشــت
بــه گونــهای کــه بــا افزایــش یــک واحــد ایــن مؤلفــه ،خســتگی
عاطفــی بــه میــزان  0/45واحــد کاهــش پیــدا میکــرد .دومولفــه
رضایــت بیرونــی و رضایــت درونــی بــا هــم حــدود  20در صــد از
واریانــس کاهــش موفقیــت فــردی راتبییــن نمودنــد (.)P > 0/002
در آزمــون رگرســیون گام بــه گام مؤلفههــای رضایــت بیرونــی و
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باال

)22/4( 67

متوسط

] [ DOI: 10.21859/nmj-24044

تعداد (درصد)

میانگین  ±انحراف معیار

تفسیر

صادقی و همکاران

در پرســتاران پاییــن و در مطالعــه نــوری بــاال گــزارش شــده بــود.
اینگونــه گزارشــات متفــاوت در مطالعــات مختلــف درخصــوص ســطح
رضایــت شــغلی پرســتاران نشــان میدهــد کــه رضایــت شــغلی
پرســتاران در مراکــز درمانــی مختلــف متفــاوت بــوده و یافتههــای
پژوهشهــا بــه راحتــی قابــل تعمیــم بــه مراکــز دیگــر نیســت.
بنابرایــن بررســی میــزان رضایــت شــغلی پرســتاران در هــر مرکــزی
ضــروری اســت ،زیــرا تفــاوت شــرایط کار در مراکــز مختلــف درمانــی،
بــه جهــت تفــاوت در ســبکهای رهبــری ،ارتباطــات ،سیســتم
ارتقــاء و دیگــر مؤلفههــا میتوانــد بــر دیــدگاه و رضایــت پرســتاران
نســبت بــه شغلشــان تاثیربگــذارد .در ارتبــاط بــا فرســودگی شــغلی
نتایــج نشــان دهنــده ســطح متوســطی از خســتگی عاطفــی و مســخ
شــخصیت و ســطح باالیــی از کاهــش موفقیــت فــردی بــود کــه نتایج
ایــن مطالعــه بــا مطالعــات  Zhangو همــکاران [ Ogresta ،]33و
همــکاران [ ]34و کاویانــی [ ]35همخوانــی دارد .در مطالعــات فــوق
نیــز ســطح خســتگی عاطفــی و مســخ شــخصیت واحدهــای پژوهــش
متوســط و ســطح کاهــش موفقیــت فــردی آنهــا بــاال گــزارش شــده
بــود .همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــات  ،]36[ Pikoعبدی
[ ]37و رحمانــی [ ]38همخوانی نداشــت .در مطالعه  Pikoخســتگی
عاطفــی و مســخ شــخصیت در ســطح بــاال و کاهــش موفقیــت فــردی
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بحث
در ارتبــاط بــا رضایــت شــغلی نتایــج نشــان دهنــده ســطح متوســطی
ازرضایــت شــغلی بــود کــه نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــات افخمــی
[ ،]20خســروزاده [ ،]26صادقــی و همــکاران [ ،]4گولباســی [،]27
 Karagozogluو  ]28[ Bingöهمخوانــی دارد .در ایــن مطالعــات
نیــز ســطح رضایــت شــغلی در پرســتاران متوســط گــزارش شــده
بــود .همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــات جعفر جــال [،]29
میرزابیگــی [ ،]30مقــرب [ ]31و نــوری [ ]32همخوانــی نداشــت .در
مطالعــات جعفرجــال ،مقــرب و میرزابیگــی ســطح رضایــت شــغلی
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رضایــت درونــی از نظــر آمــاری معنــادار بودنــد و در معادلــه باقــی
ماندنــد .نتایــج نشــان داد کــه مؤلفــه رضایــت درونــی بــا بتــای
( )0/26بیشــترین اثــر را بــر کاهــش موفقیــت فــردی داشــت بــه
گونـهای کــه بــا افزایــش یــک واحــد ایــن مؤلفــه ،کاهــش موفقیــت
فــردی بــه میــزان  0/26واحــد افزایــش پیــدا میکــرد .همچنیــن
مؤلفــه رضایــت درونــی  26در صــد از واریانــس مســخ شــخصیت
راتبییــن نمــود ( .)P > 0/001در آزمــون رگرســیون گام بــه گام
مؤلفــه رضایــت بیرونــی از نظــر آمــاری معنــادار نبــود و از معادلــه
حــذف شــد ..نتایــج نشــان داد کــه مؤلفــه رضایــت درونــی بــا بتــای
( )-0/51بیشــترین اثــر را بــر مســخ شــخصیت داشــت بــه گون ـهای
کــه بــا افزایــش یــک واحــد ایــن مؤلفــه ،مســخ شــخصیت بــه میــزان
 0/51واحــد کاهــش پیــدا میکــرد.

در ســطح پایینــی بــود .در مطالعــه عبــدی و رحمانــی خســتگی
عاطفــی و کاهــش موفقیــت فــردی در ســطح بــاال و مســخ شــخصیت
در ســطح پایینــی بــود .در بعــد خســتگی عاطفــی ،صاحــب نظــران
معتقدنــد ســطوح متوســط تــا شــدید احســاس خســتگی عاطفــی
میتوانــد بعلــت تضــاد وابهــام نقــش ،تقبــل وظایــف بیــش از حــد،
تضــاد درون فــردی و بیــن فــردی ،فقــدان خــود مختــاری وسیســتم
مناســب پــاداش باشــد .بــا تــداوم خســتگی عاطفــی ،تــوان روحــی
پرســتاران کاهــش مییابــد بطــوری کــه دچــار نوعــی ســردی ،تــوام
بــا بــی تفاوتــی مفــرط نســبت بــه مددجــو و حرفــه خــود میگردنــد
و بــه ایــن جهــت مســخ شــخصیت را میتــوان روشــی بــرای انطبــاق
بــا خســتگی عاطفــی دانســت .کاهــش اعتمــاد بــه نفــس ،کاهــش
رضایــت شــغلی ،عــدم تقبــل مســئولیتهای ســازمانی ،افزایــش
جابجایــی و تــرک حرفــه ازدیگــر پیامدهــای خســتگی عاطفــی و
مســخ شــخصیت میباشــد.
نتایــج بدســت آمــده در زمینــه رابطــه رضایــت شــغلی و فرســودگی
شــغلی نشــان داد کهبیــن رضایــت شــغلی پرســتاران و فرســودگی
شــغلی آنهــا در زیــر مؤلفه خســتگی عاطفی همبســتگی منفــی ،قوی
و معنــاداری وجــود داشــت ،همچنیــن بیــن رضایت شــغلی پرســتاران
و فرســودگی شــغلی آنهــا در زیــر مؤلفه مســخ شــخصیت همبســتگی
منفــی ،متوســط ومعنــاداری وجــود داشــت .رابطــه بیــن رضایــت
شــغلی پرســتاران و فرســودگی شــغلی آنهــا در زیــر مؤلفــه موفقیــت
فــردی مثبــت ،متوســط و معنــاداری بــود کــه نتایــج ایــن مطالعــه بــا
مطالعــات زمینــی [ Myhren ،]8و همــکاران [ ]36[ Piko ،]16و
 ]39[ Leeهمخوانــی دارد و بــا مطالعــات نصرالهــی [ ]17و حبیبــی
[ ]7همخوانــی نــدارد .در مطالعــه نصرالهــی و حبیبــی بیــن رضایــت
شــغلی پرســتاران و فرســودگی شــغلی آنهــا درهــر ســه زیــر مؤلفــه
رابطــه منفــی وجــود داشــت کــه بــرای زیــر مؤلفههــای خســتگی
عاطفــی و مســخ شــخصیت معنــی دار و بــرای زیــر مؤلفــه موفقیــت
فــردی معنــا دار نبــود .نتایــج مطالعــات بیانگــر ایــن هســتند کــه
ســندرم فرســودگی شــغلی مســری اســت و از یــک پرســتاربه ســایر
همــکاران ســرایت میکنــد [ .]41 ,40لــذا ضــروری اســت کــه بــا
انجــام بررســیهای دورهای ،وضعیــت کارکنــان را از نظرفرســودگی
شــغلی مشــخص و بــا جابجایــی محــل کار و انتقــال بــه پس ـتهای
بــا اســترس و فشــارکاری کمتــر (بصــورت چرخشــی) زمینــه ایجــاد
ایــن ســندرم را در آنهــا کاهــش داد .بنابرایــن میتــوان بــا فراهــم
آوردن زمینههــای رضایــت منــدی در کارکنــان ،از جملــه بهــا دادن
بــه نظــرات آنهــا ،تشــویق مــادی ،مرخصــی تشــویقی و ....از وقــوع
فرســودگی شــغلی جاوگیــری نمــوده و یــا میــزان آن را کاهــش داد.
نتایــج حاصــل از رگرســیون گام بــه گام نشــان داد از مؤلفههــای
رضایــت شــغلی ،رضایــت بیرونــی و رضایــت درونــی هــر دو پیــش
بینــی کننــده معنــادار خســتگی عاطفــی بودنــد ،بگونــه ای کــه ایــن
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سپاسگزاری
در پایــان از کلیــه مســئولین و پرســتاران دانشــگاه علــوم پزشــکی
و خدمــات بهداشــتی درمانــی همــدان صمیمانــه قدردانــی و
تشکرمیشــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مقالــه برگرفتــه ازپایــان
نامــه کارشناســی ارشــد گرایــش مدیریــت پرســتاری میباشــد کــه
در تاریــخ  1394 /3/12بــه شــماره  9403121141در شــورای
پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی
همــدان تصویــب شــده اســت.
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نتیجه گیری
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه توجــه بــه فاکتورهــای تشــکیل
دهنــده مؤلفههــای رضایــت شــغلی بیرونــی و درونــی میتوانــد
تاحــد زیــادی فرســودگی شــغلی پرســتاران را کاهــش دهــد .برایــن
اســاس مدیــران مراکــز بهداشــتی و درمانــی میتواننــد بــا توجــه
بیشــتر بــه ایــن فاکتورهــا تــا حــد زیــادی رضایــت شــغلی پرســتاران
را افزایــش دهنــد و بــه تبــع آن باعــث کاهــش فرســودگی شــغلی در
آنهــا شــوند کــه در نهایــت ،رضایــت بیمــاران از خدمــات ارائه شــده و

تضاد منافع
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
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دو مؤلفــه بــه ترتیــب بــا مقــدار بتــای اســتاندارد شــده ( -0/45و
 )-0/25تــوان و قــدرت ایجــاد تغییــرات در فرســودگی شــغلی
پرســتاران در زیــر مؤلفــه خســتگی عاطفــی را داشــتند .در مجمــوع،
رضایــت شــغلی ،تــوان تبییــن ( )%44از واریانــس تغییرات خســتگی
عاطفــی پرســتاران را داشــت .همچنیــن از بیــن دو مؤلفــه رضایــت
شــغلی ،رضایــت بیرونــی و رضایــت درونــی هــر دو پیــش بینــی
کننــده کاهــش موفقیــت فــردی بودنــد ،بــه گون ـهای کــه ایــن دو
مؤلفــه بــه ترتیــب بــا مقــدار بتــای اســتاندارد شــده ( 0/26و )0/22
تــوان و قــدرت ایجــاد تغییــرات در فرســودگی شــغلی پرســتاران در
زیــر مؤلفــه کاهــش موفقیــت فــردی را داشــتند .در مجمــوع ،رضایت
شــغلی ،تــوان تبییــن ( )%20از واریانــس تغییــرات کاهــش موفقیــت
فــردی پرســتاران را داشــت .نهایتــاً از بیــن مؤلفههــای رضایــت
شــغلی ،فقــط رضایــت درونــی تــوان پیــش بینــی مســخ شــخصیت
را داشــت ،بگونــه ای کــه ایــن مؤلفــه بــا مقــدار بتــای اســتاندارد
شــده ( )-0/51تــوان و قــدرت ایجــاد تغییــرات در فرســودگی شــغلی
پرســتاران در زیــر مؤلفــه مســخ شــخصیت را داشــت .در مجمــوع،
رضایــت شــغلی ،تــوان تبییــن ( )%26از واریانــس تغییــرات مســخ
شــخصیت پرســتاران را داشــت ،بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه رضایــت شــغلی از عوامــل تبییــن کننــده فرســودگی شــغلی
ســازمانی اســت کــه مقــدار قابــل توجهــی از تغییــرات آن را بیــان
میکنــد .ایــن بخــش از مطالعــه بــا مطالعــه  Kılıçو همــکاران
( )2011همخوانــی داشــت [.]42

افزایــش کارایــی نظــام ســامت را بدنبــال خواهــد داشــت .همچنیــن
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه پرســتاران مــورد مطالعــه از نظــر
رضایــت شــغلی در ســطح متوســطی بودنــد و میانگیــن رضایــت
بیرونــی در پرســتاران پایینتــر از رضایــت درونــی درآنهــا بــود کــه
بیانگــر ایــن اســت کــه پرســتاران از ماهیــت حرفــه پرســتاری در
مقایســه بــا عوامــل مربــوط بــه محیــط کاررضایــت بیشــتری دارنــد.
رضایــت پاییــن آنهــا از جنبــه مرتبــط بــا محیــط کار کــه شــامل
نحــوه برخــورد مدیــران پرســتاری ،مقــررات و روشهــای اجرایــی
بیمارســتان ،میــزان حقــوق و مزایــا ،شــرایط کاری ،نحــوه برخــورد
همــکاران و تشــویق و پاداشهــا میباشــد کــه متولیــان امــر
میتواننــد بــا سیاســت گذاریهــای مناس ـبتر نســبت بــه موضــوع
حقــوق و مزایــا و مقــررات و بروکراس ـیهای بخشــهای درمانــی گام
جدیــدی درجهــت اصــاح آن بردارنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه ابعــاد
فرســودگی شــغلی نتایــج بیانگرایــن بــود کــه پرســتاران بطــور کلــی
دارای ســطح پایینــی از فرســودگی شــغلی هســتند کــه یکــی از
دالیــل عمــده آن میتوانــد پاییــن بــودن میانگیــن ســنی و ســابقه
کار پرســتاران مــورد مطالعــه و عالقــه منــدی آنهــا بــه حرفــه خــود
باشــد.
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Abstract
Introduction: Nurses’ Job satisfaction and burnout are two important components of
health care organizations. Nurses are the majority of hospital personnel so these two imKeywords:
portant organizational variables have a direct relationship with quality of nursing services
Job Satisfaction
and community health and also have a crucial role in organizational goal achievement.
Burnout
Methods: This was an analytic-descriptive study, which was done during year 2015 on 299
Nurses
nurses, who worked in Hamadan educational and treatment centers. They were selected
based on stratified proportional random sampling. Data were collected by the MinnesoHow to Cite this Article:
ta Job Satisfaction and Maslach's Burnout Questionnaires. Using descriptive statistics and
Sadeghi A, Shadi M, Moghimbaeigi A. Relationship between Nurs- inferential statistics (Pearson Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression)
es’ Job Satisfaction and Burnout. data were analyzed by SPSS 16 software.
Sci J Hamadan Nurs Midwifery Results: Findings showed that nurses regarding their job satisfaction were moderately
Fac. 2016;24(4):238-246.DOI: satisfied and had low level of burnout. There was a significant and negative correlation be10.21859/nmj-24044
tween nurses' job satisfaction and emotional exhaustion (r = -0.664, P < 0.01). There was
© 2016 Scientific Journal of Hamadan a significant and positive correlation between nurses' job satisfaction and personal accomplishment (r = 0.449, P < 0.01). There was a significant and negative correlation between
Nursing & Midwifery Faculty
nurses' job satisfaction and depersonalization (r = -0.503, P < 0.01). Job satisfaction dimensions such as extrinsic and intrinsic satisfaction predicted (44% and 20%) the variance
in emotional exhaustion and personal accomplishment, respectively. Intrinsic satisfaction
predicted (26%) variance in depersonalization as well.
Conclusions: job satisfaction dimensions were significant predictors of nurses' burnout.
Therefore, paying more attention to factors that increase job satisfaction by health system
policy-makers can decrease nurses' burnout.

