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Abstract 

Background and Objective: Although occupational stress is a common 
phenomenon in all occupations, it is more important in health workers. 
Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship 
between occupational stress and job burnout among the employees of health 
centers. 
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was performed 
on the statistical population consisting of all the health center personnel in 
Asadabad city, Iran with a sample size of 214 participants during 2015-2016. 
The data were collected through stratified sampling method using two 
standard questionnaires of Osipow job stress questionnaire and Maslach 
burnout inventory. All the data were analyzed by correlation and regression 
analyses utilizing SPSS version 20. 
Results: The findings of this study showed that there is a statistically 
significant relationship between job stress and job burnout (r=579.9, 
P=0.0001). However, the relationships between job stress, job burnout, and 
the underlying variables of the subjects, including age, gender, work 
experience, and education level were not significant in single-variable 
analysis. The result of linear regression also indicates that the relationship 
between job stress and burnout is not significant with any of the underlying 
variables. The result of linear regression shows that there is a boundary 
relationship between age and burnout. 
Conclusion: According to the results of present study, application of 
strategies for decreasing occupational stress and job burnout seems to 
improve the quality of service delivery to clients. Furthermore, the welfare, 
life level, and efficiency of the health centers personnel might get enhanced. 
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 شغلی کارکنان بخش بهداشت فرسودگی با و رابطه آن استرس
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 09/12/1396 تاریخ دریافت مقاله:
 21/03/1397 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده
اگرچه استرس شغلی موضوعی شایع در تمام مشاغل است؛ اما بروز آن در اعضاي تیم  سابقه و هدف:

 گیو فرسود بین استرس رابطه بررسی در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدفبهداشتی اهمیت بیشتري دارد. 
 .شبکه بهداشت و درمان انجام شد کارکنان بین در شغلی

آماري آن  جامعه که باشدتحلیلی و همبستگی می -توصیفی پژوهش حاضر از نوع مطالعات ها:مواد و روش
 نفر  214باحجم نمونه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسدآباد تشکیل دادند. این پژوهش  را

  Osipowدو پرسشنامه استاندارد استرس شغلى  ها با استفاده ازانجام شد. داده 1394-95در سال 
)OJSQ: Osipow Job Stress Questionnaireو فرسودگی (  شغلیMaslach )Maslach Burnout 

Inventory :MBIها به روش همبستگیتحلیل داده. گردیدندآوري جمعنسبی  -ايگیري طبقه) با روش نمونه 
 .انجام شد SPSS 20افزار از نرم و رگرسیون با استفاده

ارد نظر آماري وجود د معناداري از ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی بین نشان داد که نتایج :هایافته
)579/0r=، 0001/0P= اي افراد مورد مطالعه با متغیرهاي زمینه فرسودگی شغلیو استرس )؛ اما ارتباط بین

ج نتای .باشدمتغیره معنادار نمیهاي تکسن، جنس، سابقه کار و سطح تحصیالت) در تجزیه و تحلیل: (شامل
کدام از متغیرهاي با هیچ شغلی فرسودگیو  بین استرس شغلیرگرسیون خطی بیانگر آن هستند که ارتباط 

فرسودگی شغلی یک رابطه مرزي  ه بین سن وهمچنین نتایج رگرسیون نشان داد کباشد. دار نمیاي معنازمینه
 وجود دارد.

کارهاي کاهش استرس و کارگیري راهکه بهرسد آمده به نظر میدستبا توجه به نتایج به گیري:نتیجه
کنندگان، تأمین رفاه و ارتقاي سطح زندگی فرسودگی شغلی موجب ارتقاي کیفیت ارائه خدمات به مراجعه

 گردد.درمانی می –هاي بهداشتیکارکنان و کارآیی در شبکه
 

 شغلی فرسودگی ؛شبکه بهداشت و درمان کارکنان؛ شغلی استرس واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 در زااسترس عوامل شدنجمع توانمی شغلی را استرس

 هب نسبت افراد بیشتر که دانست شغل با مرتبط هايوضعیت
 شغلی استرس همچنین .]1[دارند  توافق آن بودنزااسترس

 ،شاغل فرد هايویژگی و کار شرایط بین کنش متقابل عنوانبه
 فشارهاي نتیجه در و کار محیط هايحد درخواست از بیش میزان
 ترساس. برآید هاآن عهده از بتواند فرد باید است که آن با مرتبط

نماید.  انگیزه ایجاد او در و تحریک نموده را انسان تواندمی
 یحت و ناخوشایند جانبی اثرات ایجاد به منجر تواندمی همچنین

که  استرس از سطحی رفتار سازمانی، از دیدگاه. شود خطرناك
 سازمانی اهداف به نیل جهت در فرد تالش و انگیزش موجب

 ود؛شمی افزایش عملکرد باعث و است مفید سازمان براي شودمی
 دکنمی ضایع را سازمان انسانی، نیروي حاد فشارهاي که درحالی

]3 ،2[. 
 به هاآن دچارشدن در مهمی را نقش کارکنان مشاغل نوع

سبب  که چیزي هر به. شایان ذکر است ]4[نماید می استرس ایفا
 عامل شود،می فرد در روانی) یا عصبی استرس (فشار احساس
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 انو همکار حمیدي

ا زاسترس بالقوه عوامل طور کلیبه گردد.می اطالق استرس ایجاد
 :شوندمی تقسیم دسته سه به

 روش در ابهام ،نقش در تضاد :استرس فردي عوامل الف.
 در تعارض نقش، سنگینی ،فرد) از انتظارات نبودن(روشن شغلی
شخصی  زندگی در غیرمنتظره تغییرات و فردي، اتفاقات اهداف

 ،فردي هايتفاوت ،هاارزشاقتصادي،  مسائل )،خانوادگی (مسائل
 دیگران حد از بیش انتظارات، حوادث و زندگی در تغییر میزان

 سن باالرفتن، تجربگیکم و شخص خود مهارت نارسایی ،شما از
 غیره. و شاغل فرد

 سازمانی، فرایند استرس: ساختار سازمانی عوامل ب.
 شغلی، الزامات ارتباطی، عوامل سازمانی، هايمشیخط سازمانی،

 شغلی امنیت عدم سازمان، حیات سازمان، مراحل فیزیکی شرایط
 ارزشیابی آزاردهنده، و جاهناب کنترل پیشرفت، و ارتقا امکان و

 به کارفرما توجهیکم افراد، بین روابط ناعادالنه ارزیابی و عملکرد
 در فرد نقش اهمیت در ابهام مهارت، ارزش و کار هايپیچیدگی
 شغلی آموزش ها،موفقیت میزان تعیین براي معیار فقدان سازمان،

 همکاران، یا و نمسئوال با ادراکی هايدرگیري نامناسب،
 ناصحیح هايشیوه کارکنان، امور به سازمان مدیریت توجهیبی

 اندك هايفرصت ،ناآشنا افراد به مشاغل ارجاع مدیریت، اعمال
 این انعطافغیرقابل و خشک مقررات و قوانین وجودو  ارتقا براي

 غیرمنصف نظام یک دام در که ندنکمی ایجاد فرد در را احساس
دیدگاهی منفی  که شودمی باعث احساس همین و است افتاده
 .کند پیدا خود شغل به نسبت
اقتصادي، سیاسی،  استرس: عوامل محیطی عوامل ج.

  )ناآشنا هايفناوريتکنولوژیکی ( اجتماعی و
 متعددي را به همراه دارد. روانی و جسمی اثرات استرس

 باعث است ممکن که هستند هاییواکنش استرس پیامدهاي
 را رفتاري این عوارض شوند. دیگران یا خود به آسیب ایجاد

 :کرد بنديطبقه گروه دو به توانمی
از عوارض  دسته آن (عمومی): شخصیتی -رفتاري عوارض

 .باشدهویدا می رفتار شخصی در هاآن نتایج که هستند
 سازمانی رفتار در هاآن سازمانی: عوارض -رفتاري عوارض

 .]5[کند می بروز
ی ناش را شغلی استرس ،شغلی سالمت و امنیت ملی مؤسسه

کنترل،  از خارج مداوم تغییرات کار، محیط در زیاد مشکالت از
 نظمی ساعتبی زیاد و کاري ساعت کاري،اضافه مداوم، جاییجابه

زیاد  استرس که است معتقد Greenberg. ]6[داند می کاري
استرس  افرادي که. ]7[شود می شغلی فرسودگی به منجر شغلی
ادي افر کنند،می کار را تجربه محیط در نشدهو کنترل مداوم زیاد،

ین و از ا ها استآن توانایی حد از بیش کارشان که تقاضاي محیط
 افراد با آستانه همچنین و خود برسد اهداف به توانندنمی رو

 در ربیشت ،ندارند را ساستر با پایین که توانایی مقابله تحمل
 .]8[گیرند قرار می شغلی فرسودگی معرض
 از نوعی )Vocational Teat( شغلی فرسودگی حقیقت، در

 هاياسترس یا روانی و فشارهاي با که باشدمی روانی فرسودگی
 دیگر به عبارت همراه است. کار محیط و شغل به مربوط

 مزمن زاياسترس عوامل به تأخیري پاسخی شغلی، فرسودگی
 باشد. مطابق بامی مشاغل در حیطه فردي بین و هیجانی

 به پاسخ در که است سندرمی شغلی ، فرسودگیMaslachنظر 
 تحلیل یا خستگی سه عنصر و آیدمی به وجود مزمن روانی فشار

 فردي موفقیت فقدان و شخصیت مسخ یا ازخودبیگانگی عاطفی،
 مشاغل انواع میان در گیرد و بیشترشخص را دربرمی پیشرفت یا

 پلیس پرستاران، معلمان، مشاوران، نظیر دهندهیاري و مددرسان
 معلول احتماالً امر این شود کهمی مشاهده قبیل این از مواردي و

 .]9[باشد می مشاغل گونهاین هايمسئولیت و وظایف نوع
 شغلی دعملکر و ضعف نقش گشتگیفشار گم شغلی با فرسودگی

 مطرح سازمانی و فردي جنبه دو در آن علت که است همراه
 یشغل درباره فرسودگی اخیراً که طولی مطالعات اغلب. شودمی

 تشخیص براي ايپیچیده بسیار هايتحلیل اند، ازشده انجام
 غییرت توانندمیکار  محیط فشارزاي عوامل تغییرات چگونه اینکه

. داننموده استفاده کنند، بینیپیش را شغلی فرسودگی در
خاص  حال عین در و فردي تجربه شغلی یک فرسودگی

 فردي، هايویژگی و موقعیتی عوامل. است هاي کاريزمینه
 رديف اهداف. دارند شغلی فرسودگی پدیده با تنگاتنگی ارتباط

 .]9[باشند مورد توجه می سازمان بهبود براي دو هر و سازمانی
 که کرد برداشت چنین توانمی گوناگون مطالعات نتایج از

 استرس ) وJob Burnoutشغلی ( فرسودگی مانند متغیرهایی
 به .]10[هستند  ارتباط در با یکدیگر) Job Stress( شغلی
 خستگی از حالتی فرسودگی )Freudenberger )1994 اعتقاد

 نتیجه به منجر که است ارتباط یا زندگی روش در ناکامی یا و
  .]11[شود نمی دلخواه

 

 هامواد و روش
 تحلیلی و همبستگی حاضر -پژوهش توصیفی آماري جامعه

کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسدآباد  را
 نفري در سال  214با حجم نمونه  این پژوهشتشکیل دادند. 

دو پرسشنامه استاندارد  ها با استفاده ازانجام شد. داده 95-1394
با استفاده  Maslachشغلی  و فرسودگی Osipowاسترس شغلى 
براي . گردیدندآوري جمعنسبی  -ايگیري طبقهاز روش نمونه
هاي : جداول و شاخصها از آمار توصیفی شاملاستخراج داده

براي بررسی رابطه بین متغیرها از آنالیز همبستگی و عددي، 
استفاده  SPSS 20افزار ها از نرممنظور تحلیل دادهرگرسیون و به

 درصد در نظرگرفته شد. 5ها نیز داري آزمون. سطح معناگردید
 

دازه ر ان زا  گیرياب
شنامه   Osipowشغلى استرس پرس

 ارزیابی براي )Osipow )1987 شغلی استرس پرسشنامه
نقش،  کفایتینقش، بی بعد بار کاري شش از فرد استرس
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 شغلی فرسودگی و رابطه آن با استرس                                                   

کی محیط فیزی و نقش نقش، مسئولیت نقش، محدوده دوگانگی
 10 توسط یادشده گانهشش هرکدام از ابعاد .است طراحی شده

توجه به هر فرد پاسخ خود را با  .گردندارزیابی می عبارت
 نماید.گذاشتن بر طیف مشخص میاالت موجود با عالمتؤس

 30ها تا این آزمون محدودیت زمانی ندارد؛ اما اغلب آزمودنی
گذاري این آزمون در رسانند. نمرهدقیقه آن را به اتمام می

، 2، گاهی=1صورت (هرگز=اي بهمقیاس لیکرت پنج گزینه
شود. انجام می )5و بیشتر اوقات= 4، معموالً=3اغلب=

گذاري نهایی نیز با استفاده از کلید پاسخنامه صورت نمره
دست گیرد و نمره استرس شغلی از جمع کل نمرات بهمی
 حد از کمتر سطح چهار استرس به این مقیاس، آید. درمی

 متوسط استرس ،استرس)طبیعى (کم طبیعی (بدون استرس)،
 این ابزارروایى و پایایی . ]12[شود شدید تقسیم می استرس و
   .]13-81[قرار دارد مطلوبی  و در حد شتهید گأیت

 
شنامه   Maslach شغلی  فرسودگی پرس

لفه ؤم چهارکه  Maslachالی ؤس 25فرم  از در این پژوهش
مسخ  ،عاطفی، عملکرد شخصیخستگی فرسودگی شغلی (

سنجد استفاده شد. در این پرسشنامه ) را میدرگیريو  شخصیت

اصالً، گاهی در طی "با عناوین  6تا  0مؤلفه با نمراتی از  25هر 
سال، هر ماه، گاهی در طی ماه، هر هفته، گاهی در طی هفته و 

گیرند (براي فراوانی). هرچه مورد سنجش قرار می "هر روز
خستگی هیجانی و مسخ شخصیت بیشتر و ریزنمره  ریزنمره

ی دهنده فرسودگی شغلاحساس کفایت شخصی کمتر باشد، نشان
بیشتر است. اعتبار و اعتماد این ابزار در ایران در مطالعات 
مسعودي، پیامی بوساري، اسفندیاري، عزتی و انوشه تأیید گردیده 

 . ]19[است 
 

 هایافته
 پژوهش مورد جامعه دموگرافیک مشخصات 1 جدول در

درصد  4/58که  دهندنشان می جدول این نتایج ارائه شده است.
 همچنین .بودند مرد هاآن درصد از 6/41و  زن کنندگانشرکتاز 
سال و کمتر  40 کنندگان در محدوده سنیشرکت درصد از 8/59

ح سطسال سن داشتند. بیشترین  40درصد بیش از  6/33بودند و 
 8/52 درصد) نیز فوق دیپلم بود. از سوي دیگر، 5/28تحصیالت (

سال و کمتر  15 کاري سابقه داراي کنندگاندرصد از شرکت
 .داشتند سال 15بیش از  کاري سابقه درصد 7/40و بودند 

 میانگین، میانه، انحراف معیار، مد، حداقل و حداکثر  2جدول 

 )n=214پژوهش ( مورد نمونه دموگرافیک مشخصات :1جدول 
 درصد تعداد دموگرافیک مشخصات

 جنس
 6/41 89 مرد
 4/58 125 زن

 سن
 8/59 128 سال و کمتر 40

 6/33 72 سال 40بیش از 

 تحصیالتسطح 

 4/22 48 زیر دیپلم
 5/28 61 دیپلم

 3/9 20 دیپلم فوق
 6/27 59 لیسانس

 3/2 5 فوق لیسانس
 6/5 12 دکتراي عمومی

 2/4 /9 متخصص

 سابقه کار
 8/52 113 سال و کمتر 15

 7/40 87 سال 15بیش از 
 

 مطالعههاي توصیفی استرس شغلی و ابعاد آن در افراد مورد ویژگی: 2جدول 

 ابعاد استرس شغلی
 شاخص

 حداکثر حداقل انحراف معیار مد میانه میانگین
 50 10 68/7 29 32 21/32 نقش کارى بار
 50 10 13/7 30 30 51/30 کفایتی نقشبی

 50 10 33/6 33 33 68/32 دوگانگی نقش
 49 10 36/6 32 31 11/31 نقش محدوده

 50 10 14/7 29 29 88/28 مسئولیت
 50 10 17/9 17 24 90/23 محیط فیزیکی

 299 60 22/31 180 184 51/179 استرس شغلی کل
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 انو همکار حمیدي

شغلی و ابعاد آن را در افراد مورد مطالعه نشان  نمره کلی استرس
 استرس شغلیشود میانگین نمره دهد. چنانکه مالحظه میمی

 کفایتی نقش=بی متوسط، نقش= کارى بارکلی= متوسط، 
 = متوسط،نقش محدوده متوسط، دوگانگی نقش= متوسط،

باید  باشد.کم می محیط فیزیکی= ومتوسط  مسئولیت=
 و دوگانگی نقش خاطرنشان ساخت که بیشترین میانگین از آن

 ایجنت باشد. براساسکمترین آن مربوط به محیط فیزیکی می
دگان کننبین شرکت در استرس شغلی سطح میانگین ،2 جدول

 سطح در است که 22/31معیار  انحراف با 51/179معادل 
مؤلفه دوگانگی  از سوي دیگر میانگین گیرد.می قرارمتوسط 

و محیط فیزیکی، کمترین امتیاز  )68/32نقش، بیشترین امتیاز (
 اند. را از دیدگاه کارکنان داشته )90/23(

میانگین، میانه، انحراف معیار، مد، حداقل و  3در جدول 
حداکثر نمره کلی فرسودگی شغلی و ابعاد آن در افراد مورد 

شود، طور که مالحظه میمطالعه ارائه شده است. همان
خستگی میانگین نمره کلی فرسودگی شغلی= متوسط، 

 =عملکرد شخصی= متوسط، مسخ شخصیت= شدید، هیجانی

الزم به ذکر است که  باشد.= متوسط میريدرگی متوسط و
مترین و ک بوده خستگی هیجانی بیشترین میانگین مربوط به

 اختصاص دارد. درگیريآن به 
 میانگین شود کهدریافت می 3 جدول نتایج براساس

معیار  انحراف با 03/87کنندگان معادل شرکتفرسودگی شغلی 
 گیرد. همچنینمی قرارمتوسط  سطح در که باشدمی 57/21

، بیشترین خستگی هیجانیمؤلفه  میانگین شود کهمشاهده می
را از دیدگاه کارکنان ) 11/9کمترین امتیاز ( ،درگیريو  )15/33(

 اند. داشته
توان گفت که بین استرس می 4 جدول نتایج به توجه با

. شودمشاهده می معناداري ارتباط شغلی و فرسودگی شغلی
ترس اس هايمؤلفه بین بیشتر که دهندنشان می نتایج همچنین
ین ا. دارد وجود مثبتی و معنادار فرسودگی شغلی روابط شغلی و
 کاهش با فرسودگی شغلی بهبود که است آن بیانگر موضوع

 برعکس. باشد و می مرتبط استرس شغلی کارکنان
سترس اد که ارتباط بین نتایج بیانگر آن بودن دیگر، سوي از
 ه اي افراد مورد مطالعبا متغیرهاي زمینه فرسودگی شغلیو  شغلی

 هاي توصیفی فرسودگی شغلی و ابعاد آن در افراد مورد مطالعهویژگی: 3جدول 

 متغیر
 شاخص

 حداکثر حداقل انحراف معیار مد میانه میانگین
 62 9 46/10 24 32 15/33 خستگی هیجانی

 56 8 49/8 20 23 87/24 مسخ شخصیت
 31 5 28/4 20 20 83/19 عملکرد شخصی

 20 3 75/3 10 10 11/9 درگیري
 157 25 57/21 79 087 03/87 فرسودگی شغلی کل

 
 )=214nپژوهش ( مورد جامعه در هاآن هايمؤلفه و فرسودگی شغلی استرس و بین معناداري سطح و Pearsonهمبستگی  ضرایب :4جدول 

 شغلیاسترس 
 فرسودگی شغلی

 درگیري عملکرد شخصی مسخ شخصیت خستگی هیجانی )(کلی فرسودگی شغلی
 (کلی) استرس شغلی

 سطح معناداري
579/0 ** 

0001/0* 
500/0 
000/0 

451/0 
000/0 

454/0 
000/0 

514/0 
000/0 

 نقش کارى بار
395/0 
000/0 

394/0 
000/0 

246/0 
001/0 

295/0 
000/0 

304/0 
000/0 

 کفایتی نقشبی
187/0 
016/0 

059/0 
428/0 

155/0 
040/0 

365/0 
000/0 

290/0 
000/0 

 دوگانگی نقش
147/0 
061/0 

115/0 
130/0 

030/0 
697/0 

269/0 
000/0 

211/0 
004/0 

 نقش محدوده
217/0 
005/0 

261/0 
000/0 

085/0 
261/0 

203/0 
006/0 

161/0 
029/0 

 مسئولیت
529/0 
000/0 

483/0 
000/0 

455/0 
000/0 

211/0 
004/0 

411/0 
000/0 

 محیط فیزیکی
545/0 
000/0 

505/0 
000/0 

539/0 
000/0 

091/0 
220/0 

375/0 
000/0 

 آن  هايمؤلفه و فرسودگی شغلی با آن هايمؤلفه و استرس شغلی بین Pearson همبستگی مقدار* 
 آن هايمؤلفه و فرسودگی شغلی با آن هايمؤلفه و استرس شغلی بینPearson آزمون  دري معنادار سطح **
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 شغلی فرسودگی و رابطه آن با استرس                                                   

(شامل: سن، جنس، سابقه کار و سطح تحصیالت) در تجزیه و 
نتایج  باشد.دار نمی(آزمون تی) معنا متغیرههاي تکتحلیل

 و بین استرس شغلیرگرسیون خطی نیز نشان دادند که ارتباط 
اي معنادار کدام از متغیرهاي زمینهبا هیچ شغلی فرسودگی

اي مرزي مشاهده فرسودگی شغلی نیز رابطه باشد. بین سن ونمی
 گردید.

 

 بحث
 کمی کنند باید فعالیت هنجارها با مطابق آنکه براي افراد
 صورترا به فرد مالیم، برانگیختگی اصوالً باشند. داشته استرس
 به دارد.می دارد نگه عهدهبر  که کاري اجراي جریان در هشیار

 میزان کارکردن به درست عصبی براي دستگاه که رسدمی نظر
شدید  استرس (غیرطبیعی) اما؛ ]15[دارد  نیاز تحریک معینی

. ]15[دارد  دنبال به روانی را و جسمی مخرب آثار طوالنی، و
 استرس از خودش است، هم عصبی فشارهاي تحت که فردي
 و سازدوارد می لطمه خود همکاران به هم، ]16[بیند می آسیب

  .]17[ نمایدمی مشکل دچار را خود متبوع سازمان هم
عنوان نتیجه تعامل بین حاضر استرس شغلی به مطالعه در

 طورهمان گرفت. قرار سنجش مورد شرایط کاريفرد شاغل و 
 این استرس شغلی در نمره میانگین بیان گردید، نتایج در که

 به توجه با که بود 22/31معیار  انحراف و 51/179 پژوهش
متوسط و باالتر از سطح  میزان برآورد این اي لیکرت،رتبه مقیاس

 سطح استرس شغلی در که دهدمی نشان و باشدمیطبیعی 
 میانگین بررسی به با توجهبراین، عالوه دارد. قرار غیرطبیعی

 سنجش بیشتر که در گردید مشخص شدهسنجیده هايمؤلفه
کفایتی نقش بی، (متوسط) نقش همانند بار کاري هامؤلفه

 نقش محدوده ،(متوسط) دوگانگی (ابهام) نقش، (متوسط)
کر شایان ذباشد. غیرطبیعی می (متوسط) مسئولیتو  (متوسط)

دوگانگی نقش بوده و  است که بیشترین میانگین مربوط به
 کمترین آن به محیط فیزیکی (کم) اختصاص دارد.

ا متوسط ت را کارکناناسترس شغلی  سطح برخی از مطالعات
طور کلی با مطالعه حاضر شباهت به اند کهشدید ارزیابی کرده

وان با عن متون یبررس کی در فریخن نیحسدارد. در این ارتباط، 
 دهیدپ کرد که يریگجهینت "تیاز افسانه تا واقعی استرس شغل"

 يهاحاد در سازمان اریبس لئاز مسا یفشار عصب ایاسترس 
باروق و  یکه سلمان یوهشژپ درهمچنین  .باشدیم يامروز

 1383در سال  "مقابله با استرس يهاوهیش" همکاران با عنوان
 تواندیم ییتنهابه کار طیکه مح عنوان نمودند انجام دادند،

 -یفیمطالعه توص کی در .]2، 18[ منبع استرس باشد نیتربزرگ
 و همکاران با عنوان یبهرام توسط 1388سال  درکه  یمقطع

در  "شهر کاشان يهامارستانیدر پرستاران ب یاسترس شغل"
 یکه دوگانگ دیمشخص گردشد، پرستار انجام  190 ارتباط با

 جادیاز عوامل مهم اي و بار کار تیمسئول نقش، نقش، محدوده
مطالعه  کی دربراین، عالوه .]19[ باشندیم یاسترس شغل

 و ارتباط یابعاد استرس شغل"با عنوان  1391که در سال  یمقطع
و  دهیتوسط برز "در پرستاران یسالمت عموم تین با وضعآ

 دگزارش گردیانجام شد،  رازیش یهمکاران در دانشگاه علوم پزشک
باال  در اغلب پرستاران مورد مطالعه یکه سطح استرس شغل

 عالئم و منابع شیوع"در پژوهشی که با عنوان . ]20[باشد می
توسط " همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادان در استرس

 هیأت اعضاي از نفر 168 در ارتباط با 1387کرباسی در سال 
 درصد 90/17که  شد داده نشان دانشگاه صورت گرفت، علمی

درصد استرس  1/29زیاد و  خیلی و زیاد استادان استرس از
. ]21[بودند  استرس فاقد درصد 53متوسط داشتند و 

با  یکه توسط کرباس ی دیگرفیپژوهش توص کی در براین،عالوه
نور همدان با  امیاسترس کارکنان دانشگاه پ سهیمقا" عنوان

ند دنشان دا جینتا، انجام شد "نایس یهمکاران در دانشگاه بوعل
 امیانشگاه پددر کارکنان  یشغل يزاعوامل استرس نیترمهم که

 يت کاربه مشکال مسئوالن یتوجهیب کار، ینینگس بیترتنور به
اه دانشگ و از نظر کارکنان مهلت مقرر کار انیاز پا یو فشار ناش

 انیپا ازی فشار ناش کار، سطح دستمزد وی نیسنگ نایسی بوعل
ایمنی و همکاران  پژوهشنتایج . ]22[ بوده است مهلت مقررکار

ه دهنددر مورد کارمندان دانشگاه بوعلی سیناي همدان نیز نشان
براین، در مطالعه مصدق راد و عالوه .]23[سطح استرس باال بود 

درصد از کارکنان بیمارستان اصفهان  26، 2011همکاران در سال 
د زا گزارش کردنترسزا و بسیار زیاد اساسترس بسیار کار خود را

با  1389. در پژوهش شهرکی واحد و همکاران در سال ]24[
تاران پرس در شغلی و استرس روانی سالمت ارتباط بررسی" عنوان

شده در پرستاران میزان استرس تجربهنیز  "بیمارستان جهرم
درصد شدید  7/50درصد متوسط و  7/46درصد خفیف،  7/1

. همچنین در پژوهش مشتاق و همکاران با ]25[گزارش گردید 
 مرد کارکنان در روان سالمتبا  شغلی استرسارتباط "عنوان 
، "1390ل در سا استان گلستاناورژانس  پزشکی هايفوریت

درصد) از کارکنان اورژانس استرس متوسط به باال  57نفر ( 117
 7/51 همکاران نیز و مطیع مطالعه در .]26[را گزارش کردند 

 درصد 1/11متوسط و  داراي استرس مطالعه درصد از افراد تحت
و  Aoki. از سوي دیگر، ]27[شدید بودند  استرس داراي

 هايبیمارستان در پرستار 194 در مورد ايمطالعه در همکاران
 درصد از افراد 2/26استان راچبوري تایلند دریافتند که  عمومی

 بنديطبقه شدید شغلی استرس گروه با در مطالعه مورد
 موردهمکاران در  و پژوهش رحمانی در .]28[شوند می

تبریز نیز نشان  آموزشی هايبیمارستان ویژه هايبخش پرستاران
باال  شغلی استرس داراي پرستاران از درصد 2/49 داده شد که

  .]29[باشند می
 که هاییآن و کنندمی جوییعیب خود کار از کهافرادي 

 معرض در دارند، خصومت احساس خود همکاران با آشکارا
 در ارتباط با همچنین. ]30-32[باشند می شغلی فرسودگی

 مقابل در باید که بگیرند تصمیماتی ندهست مجبور که افرادي
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 انو همکار حمیدي

 و گروه رهبران مدیران، باید گفت که باشند پاسخگو هاآن
 معرض در دیگران از بیش مسئولیت، دلیل به نیز سرپرستان

 ،کنندمی کار افراطی طوربه که يافراد. ]30، 33[قرار دارند  خطر
 کار نیز تعطیل روزهاي یا و دارند متعدد هايکارياضافه

 مبتالیان. ]30[ هستند فرسودگی مستعد بیشتر غالباً کنند،می
 و نفسعزت از شخصی زندگی در معموالً فرسودگی به

 براي و ]34، 35[ هستند برخوردار تريپایین نفسبهاعتماد
 تانمایند می سازمان در افراطی کارکردن به شروع آن جبران

 هستند مهمی و باارزش فرد که کنند ثابت دیگران و خود به
 فرد خود و سازمان نفع به مدتکوتاه در کار این شاید. ]31[

 و روانی فشار تجمع به منجر لهأمس این نهایت در ؛ اماباشد
 سازمان صدمه و فرد خود سالمت به که شودمی انرژي کاهش

 به شغلی فرسودگی افزایش و وقوع احتمال. ]33[ زندمی
 بسیار افراد در. ]36[ دارد بستگی نیز شغل نوع و شخصیت

 کهاي خودانگیخته گرایانپیشرفت گراها،آلایده کوش،سخت
 و شودمی حاصل زیاد کارکردن با چیز همه کنندیم فکر

 در که غیرواقعی باالي معیارهاي و انتظارات با گرایانکمال
 و دارند  کار و سر زیادي افراد با که هستند مشغول ايهحرف
 امکان، است کم در آن خوب کار براي پاداش و تقویتیا 

  .]30، 37[ باشدمی بیشتر شغلی فرسودگی
 قدرت کاهش عنوانشغلی به فرسودگی حاضر مطالعه در

 خستگی از مرکب سندرمی وا فشارز عوامل با فرد سازگاري
 فرد، در منفی خودپنداري ایجاد به منجر که عاطفی و جسمی
 با ارتباط احساس فقدان و شغل به نسبت منفی نگرش
 سنجش گردد موردمی وظیفه انجام هنگام به کنندگانهمراجع

 نمره میانگین بیان گردید، نتایج در که طورهمان گرفت. قرار
 22/31معیار  انحراف و 51/179پژوهش  این در شغلی فرسودگی

 میزان این اي لیکرت،رتبه مقیاس به توجه با که است بوده
 فرسودگی که میزان دهدمی نشان و باشدمتوسط می برآوردي

  است. شغلی کارکنان غیرطبیعی
 دگردی شده مشخصسنجیده هايمؤلفه میانگین با بررسی

 شخص آن در که احساساتی وجود( خستگی هیجانیکه: 
 روابط برقراري به قادر و داده دست از را خود نیروهاي هیجانی

 نای( مسخ شخصیتشدید؛ باشد) در سطح نمی دیگران با عاطفی
درمانگر،  تمایل صورتبه و انسانی خدمات هايحرفه در پدیده

 عنوانبه مردم با برخورد یا تعامل براي آن نظایر و پرستار، پزشک
در سطح  کند)می بروز مکانیکی صورتبه اغلب شی و یک

 منفی از یهایبرداشت افراد ین(ا عملکرد شخصی؛ متوسط
 شغل درکه  کنندمی دارند، احساس خود ايحرفه هايتالش
ی مثبت نتایج هاآن حرفه و تالش و کار و ندارند پیشرفتی خود

 درگیريمتوسط؛ آورد) در سطح برایشان به ارمغان نمی را
) مرجع و سازمان با برخورد در عاطفی و فکري گرفتاري احساس(

باشد. شایان ذکر است که بیشترین میانگین در سطح متوسط می
  ود.ب درگیريو کمترین آن مربوط به  خستگی هیجانی مربوط به

 هستند، انگیزهبی شوندمی فرسودگی دچار که کارکنانی
 از، دارند افسردگی حالت غالباً و ندباشمی فعالیت کم و زودرنج
 منفعالنه پرخاشگري و گیرندمی ایراد خود کار هايجنبه تمامی
نموده و  کوتاهی داًعم خود وظایف انجام در که امعنبدین دارند؛

 رضایت از افراد این که داشت نظر در باید .کنندمی انگاريسهل یا
   .ندهست برخوردار پایینی شغلی

میزان  نیز هاي داخلی و خارجی مرورشدهپژوهشاز  برخی
در  .]32[اند متوسط تا شدید ارزیابی کرده را فرسودگی شغلی

) در پژوهش خود 1388این ارتباط، پرداختچی و همکاران (
 و مدیران شغلی فرسودگی هايمؤلفه میانگیندریافتند که 

 و متوسط حد ) در32/3(تاکستان  شهرستان مدارس معلمان
) نیز در 1391رضایی و همکاران (. ]38[باشد می باالیی نسبتاً

 افراد از درصد 4/80 ،مجموع درپژوهش خود عنوان نمودند که 
 شغلی فرسودگی اما ؛داشتند متوسط و خفیف شغلی فرسودگی

و همکاران در  Fleetبراین، . عالوه]39[مشاهده نگردید  شدید
مقاله که از سال  491در یک مطالعه مروري از میان  2016سال 

به بعد در مورد پزشکان بخش اورژانس منتشر شده بود،  2005
مقاله را انتخاب نموده و بررسی کردند. نتایج نشان داد که  10

 .]40[باشند پزشکان داراي سطوح فرسودگی متوسط و باال می
 این مهم با نتایج مطالعه حاضر مشابهت دارد.

 میزان افزایش که با بود این پژوهش حاضر دیگر یافته
 افزایش نیز هاآن شغلی فرسودگی کارکنان، شغلی استرس

 ]41[همکاران  و Garrosaهاي پژوهش مهم یافته این .یابدمی
 و مرزآبادي مطالعات و با نتایجکند را تأیید می ]42[ و احقر

 بر جهت که این از ]44[همکاران  و یاسایی و ]43[همکاران 
 گذارد،می صحه فرسودگی و شغلی استرس بین رابطه

 Malach مطالعات با نتایجدیگر،  سوي از .باشدمی همخوان
 شغلی استرس دریافتند که ]46[و رسولی  ]45، 46[ایال  و

  راستا است.دارد، هم شغلی فرسودگی با مثبتی رابطه
 به مرتبط کامالً جریان سه باید شغلی استرس بررسی در

 نتایج با استرس و رویارویی فرایند زا،استرس عوامل یعنی، هم
 که صورتی در .کرد تفکیک یکدیگر را از سازمانی پیامدهاي یا

 باشد، داشته استرس با مؤثري سازگاري و انطباق نتواند فرد
 روانی، شناختی، جنبه از استرس منفی رویدادهاي و هانشانه

 پیامدهاي کند.می دچار فرسودگی به را او رفتاري و جسمانی
 مانند متفاوتی هايشکل به را سازمان خود در ناپذیريانطباق
 و تولید کیفیت بودنپایین شغلی، خشنودي و عملکرد کاهش

  .]47، 48[دهند جایی نشان میبهجا و غیبت خدمات،
 توان گفتمی مطالعه از این آمدهدستبه نتایج به توجه با

 افت حرفه پزشکی و مشاغل وابسته، در موجود هاىاسترس که
دارند؛ از این  به دنبال را درمان و بهداشت خدمات کمى و کیفى

 و میزان فرسودگی شغلی استرس شغلی سطح شناسایى رو،
 جهت هاییفعالیت انجام کار منجر به محیط در کارکنان

 ارائه کیفیت باالبردن و و فرسودگی عوارض استرس کردنکم
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 شغلی فرسودگی و رابطه آن با استرس                                                   

 گردد.خدمات می
 

 گیرينتیجه
با توجه به نتایج پژوهش و در راستاي کاهش استرس 

 هايکارگاهتوان می بار و افزایش توانمندي کارکنانزیان
 و شغلی استرس با مقابلههاي استراتژي موضوع با آموزشی

برگزار کرده  کارکنان مدیران و براي استرس مدیریت هايروش
مقابله  براي و آشنا کار محیط زاياسترس عوامل با را آنان و

شناسایی  با توانمند نمود. همچنین زااسترس عوامل با صحیح
مهمترین عوامل گروهی و سازمانی موثر بر استرس و فرسودگی 

هاي مناسب در جهت بهبود کیفیت ریزيبرنامهشغلی با 
هاي ارتباطی مدیران، اصالح فرآیندهاي سازمانی، بهبود سبک

ساختارهاي سازمانی نامناسب، توجه همه جانبه به نیازهاي 
کارکنان، افزایش مشارکت و انگیزش شغلی پرسنل، توسعه 

هاي فردي کارکنان خالقیت و خودکارآمدي و توجه به تفاوت
 فزایش سالمت و بهبود اثربخشی  سازمانی اقدام نمود. به ا

هایی هر تحقیقی به فراخور روش انجام داراي محدودیت
هاي پژوهش حاضر نیز این بود که با است. از جمله محدودیت

 کنندهتوجه به دامنه گسترده تقاضاهاي شغلی افراد شرکت
 هاییوهش با محدودیتژکت در پها جهت شرجلب همکاراي آن

همراه بود. همچنین ذکر این نکته الزم است که تعمیم نتایج 
 هایی همراه است.ها با محدودیتاین پژوهش به دیگر جمعیت

 
 تشکر و قدردانی

کارکنان شبکه بهداشت و درمان  بدین وسیله از کلیه
شهرستان اسدآباد که ما را در انجام این پژوهش صمیمانه یاري 

 گردد.دادند تشکر و قدردانی می
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