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استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
مربی گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،تهران ،ایران.
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

خالصه

تاريخ دريافت 1332/11/12 :تاريخ پذيرش1333/4/2 :
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مقدمه :فرسودگی شغلی اثرات متعددی در زندگی اجتماعی ،فیزیکی و روان شناختی فرد به جای میگذارد .حرفه
مامایی ،ماهیت پرتنشی دارد ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و ارتباط آن ها با برخی عوامل
فردی -شغلی در ماماها انجام شد.
روش کار :این مطالعه مقطعی در سال  1331بر روی  333مامای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه محقق ساخته شامل عوامل فردی-
شغلی و پرسشنامه استاندارد ماسالچ بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و
آزمونهای تی مستقل ،آنالیز واریانس ،توکی و رگرسیون چندگانه انجام شد .میزان  pکمتر یا مساوی  3/30معنی دار
در نظر گرفته شد.
يافتهها :در این مطالعه ،سن ( )p=3/333و تعداد فرزند ( )p=3/313با بُعد مسخ شخصیت؛ سطح تحصیالت (،)p=3/30
شیفت کاری ( )p=3/333و میزان اضافه کاری ( )p=3/333با بُعد خستگی عاطفی؛ وضعیت مسکن ( )p=3/334با بُعد
عدم موفقیت فردی؛ محل کار با هر سه بُعد خستگی عاطفی ( ،)p=3/33مسخ شخصیت ( )p=3/30و عدم موفقیت فردی
( )p=3/34و عالقهمندی به شغل نیز با هر سه بُعد خستگی عاطفی ( ،)p=3/33مسخ شخصیت ( )p=3/334و عدم
موفقیت فردی ( )p=3/332ارتباط معناداری داشتند .بر اساس آنالیز رگرسیون ،سن ،وضعیت مسکن ،محل کار ،شیفت
کاری و عالقه مندی به شغل ،همبستگی مثبت و معنی داری با ابعاد فرسودگی شغلی داشتند (.)p≤3/30
نتیجه گیری :سطح عدم موفقیت فردی ماماها باالست و بین عواملی نظیر سن ،سطح تحصیالت ،تعداد فرزند ،وضعیت
مسکن ،محل کار ،شیفت کاری ،میزان اضافه کاری و عالقه مندی به شغل با فرسودگی شغلی و ابعاد آن ،ارتباط معنی
داری وجود دارد.
کلمات کلیدی :عوامل فردی -شغلی ،فرسودگی شغلی ،مامايی

* نويسنده مسئول مکاتبات :ناهید ملکی؛ دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران .تلفن 33330051313 :؛ پست الکترونیك:
mmidwife@ymail.com
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آکیزوکی و همکار ( )2333که بر روی ماماهای ژاپنی
انجام شد 11 ،درصد آنان دچار خستگی عاطفی12 ،
درصد دچار مسخ شخصیت و  21درصد دچار عدم
موفقیت فردی با فراوانی زیاد بودند .وضعیت تأهل و
ورزش با دو بُعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت
ارتباط معناداری داشت ( .)12بررسیهای مختلف نشان
میدهند که عوامل مختلف فردی ،بین فردی و سازمانی
در بروز فرسودگی شغلی دخالت دارند که هر یک از
مطالعات به جنبه خاصی از این عوامل مرتبط پرداخته
اند ( .)13 ،3با توجه به آثار و عوارضی که فرسودگی
شغلی بر فرد و سازمان تحمیل میکند و از آنجایی که به
نظر می رسد مطالعه ای که به بررسی ابعاد فرسودگی
شغلی و عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن در ماماها
بپردازد ،در ایران انجام نشده است ،لذا پژوهشگر انجام
مطالعه حاضر را بر خود ضروری دانست تا استفاده از
نتایج این مطالعه در برنامه ریزی های خدمات بهداشتی
درمانی بتواند باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شده
توسط ماماها به مراجعه کنندگان گردد.

مقدمه
 دکتر زهرا بهبودی مقدم و همکاران

فرسودگی شغلی که اولین بار در سال  1334توسط
فرودنبرگر مطرح شد ،سندرمی متشکل از خستگی
عاطفی (احساس تخلیه توان روحی) ،مسخ شخصیت
(واکنش منفی ،عاری از احساس و توأم با بی اعتنایی
مفرط نسبت به گیرندگان خدمات) و احساس عدم
موفقیت فردی (کاهش احساس شایستگی و موفقیت در
حرفه) است که بیشتر در کارکنان حرف خدمات انسانی
بروز میکند ( .)2 ،1بین فرسودگی شغلی و تنش رابطه
تگاتنگی وجود دارد و در واقع این نوع تحلیل رفتگی،
در اثر تنشهای زیاد ،مداوم و مزمن ایجاد میشود (.)3
فرسودگی شغلی در حال حاضر یک مشکل جدی در
تمام سیستم های بهداشتی است ( .)4فراوانی دقیق آن
مشخص نیست ولی برخی آمارها نشان میدهند که از
هر  3نفر شاغل ،یک نفر دچار فرسودگی شغلی میشود
( .)0در استرالیا  33میلیون دالر در سال و در آمریکا
نیز بیشتر از  003میلیون روز کاری به دلیل مشکالت
مرتبط با فرسودگی شغلی از دست میرود ( .)1این
سندرم اثرات متعددی در زندگی اجتماعی ،فیزیکی و
روان شناختی فرد به جای میگذارد ( .)3از جمله
عوارض فرسودگی :می توان به شکایات بدنی ،اضطراب،
مشکالت خواب ،افسردگی ،اختالل در کارکرد اجتماعی،
استعفاء ،غیبتهای مکرر ،کاهش انرژی و بازده کاری،
کاهش رضایت حرفهای ،کاهش کیفیت مراقبت از بیمار
و خدمات ارائه شده اشاره کرد ( .)3 ،5مطالعه الزبیکان و
و همکار ( )2312که بر روی پرستاران نیجریه با هدف
تعیین عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی انجام شد،
نشان داد که اکثر نمونه ها دچار فرسودگی شغلی با
سطح باال و در هر سه بُعد آن میباشند و عواملی نظیر
سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،سابقه کاری ،میزان درآمد
و شیفت کاری به طور معنی داری با فرسودگی و ابعاد
آن ارتباط داشتند ( .)13در مطالعه موالرت و همکاران
( )2311که بر روی ماماهای کشور استرالیا انجام شد،
اکثر ماماها ( )%13/3دچار فرسودگی در بُعد خستگی
عاطفی و با شدت زیاد بودند و از بین عوامل فردی-
شغلی؛ ورزش کردن ،سابقه کار و شیفت کاری با
فرسودگی شغلی ارتباط داشتند ( .)11در مطالعه

روش کار
این مطالعه مقطعی در سال  1331بر روی  333مامای
شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته
به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد .حجم نمونه در
این مطالعه با بررسی مطالعات داخلی و خارجی و فرمول
برآورد حجم نمونه و با در نظر گرفتن دامنه اطمینان
 ،%30برآورد شیوع  03درصدی فرسودگی شغلی (با
توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلی روی ماماها) و
پذیرش میزان خطای  243 ،3/30نفر برآورد شد که
جهت اطمینان و دقت بیشتر ،حجم نمونه به  333نفر
افزایش یافت .نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای
انتخاب شدند .خوشه ها شامل تمام بیمارستانها و مراکز
بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
بودند که لیست شده و به طور تصادفی انتخاب شدند و
سپس کل ماماهای شاغل در این مراکز که معیارهای
ورود به مطالعه را داشتند و تمایل به شرکت در مطالعه
را داشتند وارد مطالعه شدند .معیارهای ورود به مطالعه
شامل :داشتن حداقل  1ماه سابقه کار ،عدم مصرف
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داروهای آرام بخش و نداشتن تجربه استرس شدید از
قبیل فوت همسر یا نزدیکان طی یک ماه گذشته بود.
معیار خروج از مطالعه ،عدم تمایل فرد به ادامه تکمیل
ابزارهای پژوهش بود .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه
مربوط به عوامل فردی -شغلی شامل سن ،وضعیت
تأهل ،تعداد فرزندان ،سطح تحصیالت فرد ،شغل
همسر ،سطح تحصیالت همسر ،وضعیت مسکن ،انجام
ورزش و میزان آن در طول هفته بر حسب ساعت ،محل
کار ،وضعیت استخدام ،میزان درآمد ،سابقه کار ،میزان
اضافه کار ،شیفت کاری ،سمت و عالقه مندی به شغل
بود که به منظور تعیین روایی آن از روش اعتبار محتوا
استفاده شد و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی
ماسالچ ( )Maslach Burnout Inventoryبود که
اعتبار و اعتماد علمی آن در مطالعات مختلف در ایران

جدول  -1نحوه امتیازدهی هر يك از ابعاد فرسودگی شغلی
ابعاد فرسودگی شغلی

میزان

نمره فراوانی

خستگی عاطفی

کم
متوسط
شدید

13
15-23
33

مسخ شخصیت

کم
متوسط
شدید

0
1-11
12

عدم موفقیت فردی

کم
متوسط
شدید

43
34-33
33

آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه ،توکی ،تی مستقل
و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در
این مطالعه میزان  pکمتر یا مساوی  3/30معنی دار در
نظر گرفته شد.

پژوهشگر پس از کسب اجازه از مقامات و مسئولین
ذیربط دانشگاه علوم پزشکی تهران و دریافت تأییدیه
کمیته اخالق دانشگاه و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه
ها ،به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی منتخب
مراجعه می کرد و با ارائه معرفی نامه و کسب اجازه از
مسئولین این بیمارستان ها و مراکز ،کار نمونه گیری را
شروع می کرد .پرسشنامه ها در محل کار و در زمان
استراحت یا فراغت به نمونه ها ارائه می شد .الزم به
ذکر است که تکمیل پرسشنامه  13-10دقیقه از وقت
هر فرد را می گرفت و ریزش نمونه وجود نداشت .داده
ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
(نسخه  )11و روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و

يافته ها
این مطالعه با مشارکت  333نفر از ماماهای شاغل در
بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد و میزان پاسخ
 133درصد بود .اکثر ماماها ( )%41در این مطالعه در
محدوده سنی  23-23سال قرار داشتند و میانگین سن
آن ها  33/3±5/33سال بود 131 .نفر ( )%13/3متأهل
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 عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی در ماماها

تأیید شده بود ( .)14 ،13در مطالعه حاضر نیز مجدداً
اعتبار آن به روش اعتبار محتوا اخذ شد و اعتماد علمی
آن به روش آزمون -باز آزمون بررسی شد که ضریب
همبستگی بین دو آزمون  3/5محاسبه شد .ابزار
فرسودگی شغلی ماسالچ دارای  22سؤال میباشد که 3
سؤال آن مربوط به خستگی عاطفی 0 ،سؤال آن مربوط
به مسخ شخصیت و  5سؤال مربوط به احساس عدم
موفقیت فردی میباشد .هر سؤال ،فراوانی فرسودگی را
با نمراتی از صفر (هرگز) تا ( 1هر روز) می سنجد .نمره
به دست آمده در هر بُعد در سه طبقه کم ،متوسط و
شدید تقسیم بندی میشود ( .)14نحوه امتیاز بندی
ابعاد فرسودگی شغلی ( )10در جدول  1آورده شده
است (جدول .)1

بیمارستان مشغول به کار بودند .سابقه کار اکثر واحدهای
پژوهش ( )%44/3زیر  0سال بود 214 .نفر ( )%31/3از
افراد میزان درآمد خود را در حد کفاف خانواده بیان
کردند .سمت  232نفر ( )%33/3کارشناس مامایی و
وضعیت استخدام  121نفر ( )%42رسمی بود (جدول .)2
توزیع فراوانی فرسودگی شغلی از نظر هر یک از سه بُعد
آن شامل خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و عدم
موفقیت فردی در جدول  3نشان داده شده است.

و اکثر افراد ( )%33/3دارای یک فرزند بوده و  133نفر
 دکتر زهرا بهبودی مقدم و همکاران

( )%31/3مجرد بودند 213 .نفر ( )%51/3از افراد سطح
تحصیالت کارشناسی داشته و شغل همسر در  113نفر
( )%11/3آن ها کارمند و سطح تحصیالت همسر نیز در
 33نفر ( )%43/1کارشناسی بود 155 .نفر ( )%12/3از
افراد مورد مطالعه ورزش نمیکردند و  112نفر ()%33/3
ورزش میکردند که در اکثر این افراد میزان ورزش کمتر
از  0ساعت در هفته بود 133 .نفر ( )%13/3دارای منزل
شخصی بودند .اکثر ماماهای مورد مطالعه ( )%11/3در

جدول  -2توزيع فراوانی مطلق ويژگیهای فردی -شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1331
فراوانی مطلق

درصد

ویژگی

سن

23-23
33-33
43-43
03-03

123
55
53
3

41
23/3
21/3
3

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

133
131

31/3
13/3

سطح تحصیالت

کاردان
کارشناس
کارشناس ارشد

21
213
13

3
51/3
1/3

تعداد فرزندان

هیچ
یک
دو
سه
بیشتر از سه

03
30
00
3
1

23/3
33/3
25/5
3/3
3/0

شغل همسر

کارمند
آزاد
سایر

113
14
13

11/3
33/0
0/2

سطح تحصیالت همسر

دیپلم
کاردان
کارشناس
کارشناس ارشد
دکتری

25
31
33
32
13

14/3
11/2
43/1
11/5
0/2

خیر

155

12/3

32
23

33/1
1/3

133
15
42

13/3
22/3
14

انجام ورزش و میزان آن

وضعیت مسکن

بلی

کمتر از  0ساعت
بیشتر از  0ساعت
شخصی
رهنی /استیجاری
سایر

4

محل کار

بیمارستان
مرکز بهداشتی درمانی

233
133

11/3
33/3

سابقه کار

کمتر از  0سال
 0-13سال
 13-10سال
 10-23سال
 23-20سال
 20-33سال

133
40
33
43
33
3

44/3
10
13
14/4
11
2/3

وضعیت استخدام

رسمی
پیمانی
قراردادی
طرحی
سایر

121
41
00
32
1

42
10/3
15/4
24
3/3

سمت

سرپرستار
مسئول شیفت
کارشناس مامایی

5
23
232

2/1
1/3
33/3

مرکز
بهداشتی
درمانی

شیفت کاری

ثابت صبح

133

33/3

بیمارستان

شیف کاری

ثابت صبح
ثابت عصر
ثابت شب
ثابت صبح و عصر
ثابت عصر و شب
در گردش

43
2
0
1
13
133

15/3
3/3
1/3
1/1
3/3
44/3

بلی
خیر
بی تفاوت

244
25
25

51/4
3/3
3/3

عالقه به شغل

جدول  -3توزيع فراوانی مطلق ابعاد فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1331
فراوانی مطلق

ابعاد فرسودگی شغلی

خستگی عاطفی

تعداد

درصد

112
53
01

04
23
13

333

133

کم

235

33/3

متوسط

43

14/3

شدید

13

1/3

333

133

کم
متوسط
شدید

جمع

مسخ شخصیت
جمع
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میزان درآمد ماهیانه

کمتر از کفاف خانواده
در حد کفاف خانواده
بیشتر از کفاف خانواده

33
214
3

21/4
31/3
2/3

عدم موفقیت فردی

 دکتر زهرا بهبودی مقدم و همکاران

کم

33

23

متوسط

53

23

شدید

103

03

333

133

جمع

شغلی و ابعاد آن با هر یک از عوامل فردی -شغلی به
طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در
جدول  4ارائه شده است.

فراوانی احساس خستگی عاطفی و مسخ شخصیت در
اکثر ماماها کم و فراوانی عدم موفقیت فردی در سطح
باال قرار داشت .در این مطالعه ارتباط نمرات فرسودگی

جدول  -4شاخصهای آماری ابعاد فرسودگی شغلی بر حسب متغیرها و نتايج آزمون در ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراکز
بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1331

متغیرها
23-23
33-33
43-43
03-03

سن (سال)

نتیجه آزمون
مجرد
متأهل

وضعیت تأهل
نتیجه آزمون

3
1
2
3
<3

تعداد فرزند

نتیجه آزمون
سطح تحصیالت

کاردان
کارشناس
ارشد

نتیجه آزمون
شغل همسر

آزاد
کارمند
بازنشسته

نتیجه آزمون

تحصیالت همسر

دیپلم
کاردان
کارشناس
ارشد
دکتری

نتیجه آزمون

خستگی عاطفی

مسخ شخصیت

عدم موفقیت فردی

نمره کل فرسودگی شغلی

±SDمیانگین ±
انحراف معیار

میانگین  ±انحراف
معیار±SD

±SDمیانگین ±
انحراف معیار

±Sمیانگین  ±انحراف
معیار

13/30±13/11
11/33±13/52
15/31±11/03
14/13±3/13

4/32±4/10
3/13±4/32
2/34±4/13
3/35±1/31

31/01±3/21
32/23±13/43
33/5±5/4
33/3±3/21

00/43±14/33
01/34±11/33
00/0±13/5
02/3±5/53

p=3/13

p=3/333

p=3/33

p=3/30

13/33±13/31
13/14±11/3

3/14±3/5
3/24±4/13

31/13±3/15
33/3±3/21

00/3±13/32
03/3±10/2

p=3/11

p=3/40

p=3/23

p=3/03

13/4±13/10
15/2±11/30
11/4±13/0
13/51±0/32
20/3±3/3

3/10±3/51
3/43±0/42
2/53±4/41
3/03±1/1
3/3±3/3

31/33±3/32
31/1±3/10
34/54±5/05
33/23±5/21
33/3±3/3

00/3±13/03
03/23±13/31
04/15±13/1
45/31±11/30
00/3±3/3

p=3/13

p=3/31

p=3/13

p=3/30

14/45±11/11
15/10±13/33
13/42±3/5

2/14±2/30
3/41±4/03
3/34±3/55

34/24±3/34
32/33±3/03
32/13±5/01

03/51±11/0
04/45±14/53
00/33±13/41

p=3/30

p=3/33

p=3/15

p=3/4

13/33±11/01
13/3±13/31
22/2±12/20

3/34±0/31
2/34±4/32
1/22±1/4

34/13±5/41
32/43±3/33
32/11±3/54

00/0±14/31
02/45±10/05
13/01±13/14

p=3/0

p=3/23

p=3/10

p=3/31

21/31±14/31
10/13±13/13
13/11±13/4
13/35±13/14
12/1±1/33

0/03±3/32
2/02±3/33
2/53±4/13
3/0±4/40
1/5±2/45

23/0±11/13
31/45±5/3
34/1±5/32
33/34±3/03
32/0±13/32

03/34±15/03
43/13±13/30
00/33±13/32
04/12±10/32
41/3±10/32

p=3/1

p=3/31

p=3/1

p=3/14
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ورزش
نتیجه آزمون
میزان ورزش

کمتر از  0ساعت
بیشتر از  0ساعت

نتیجه آزمون
وضعیت مسکن

شخصی
استیجاری
سایر

نتیجه آزمون
زیر  0سال
 0-13سال
 13-10سال
 10-23سال
 23-20سال
 20-33سال

سابقه کار

نتایج آزمون
درآمد ماهیانه

کمتراز کفاف
درحد کفاف
بیشتراز کفاف

نتایج آزمون
بیمارستان
مرکز بهداشتی
درمانی

محل کار

نتایج آزمون
رسمی
پیمانی
قراردادی
طرحی

وضعیت
استخدام

نتایج آزمون
میزان اضافه
کاری

3-03
03-133
133-103
103-233

نتایج آزمون
عالقمندی
به شغل

بلی
خیر
بی تفاوت

نتایج آزمون
شیفت کاری

ثابت صبح
ثابت عصر
ثابت شب

p=3/2

p=3/1

p=3/24

p=3/11

13/55±11/3
10/54±3/23

3/32±4/50
4/30±3/50

32/53±5/02
34/54±3/53

04/43±14/32
00/13±3/10

p=3/0

p=3/3

p=3/13

p=3/13

13/33±13/3
13/31±11/21
15/13±11/05

3/44±4/33
3/30±3/53
3/21±3/22

33/30±5/53
33/34±3/52
23/51±13/33

00/35±13/13
04/34±11/11
01/24±14/12

p=3/41

p=3/30

p=3/31

p=3/3

12/52
13/51
12/34
11/13
3/03
13/32

23/04
20/31
21/33
20/30
23/10
11/03

4/34
0/34
1/33
(1/3
4/11
1/43

0/30
0/33
3/12
4/33
3/3
3/31

33/14 3/33
34/31 3/23
33/13 3/33
34/54 13/33
31/33 3/0
34/14 3/2

11/12
10/10
10/35
20/10
12/33
14/33

12/23
14/31
11/33
14/10
12/50
01/43

p=3/4

p=3/11

p=3/22

p=3/01

23/15 13/13
23/02 12/12
23/23 11/23

4/53 0/23
4/31 0/03
0/23 4/23

34/33 3/24
34/33 5/31
35/3 3/23

12/35 13/01
12/10 11/33
13/03 13/41

p=3/33

p=3/33

p=3/00

p=3/33

20/31 12/23
13/34 12/34
p=3/33
13/0
13/15
12/33
12/54

23/32
13/04
23/32
20/03

p=3/33
12/03
13/33
11/25
11/33

21/31
21/32
21/13
23/13

4/33 0/13
3/14 0/34
p=3/30
1/2
4/43
4/43
0/30

4/15
3/53
4/20
0/12

p=3/21
0/53
3/31
0/33
3/53

4/04
3/33
0/30
0/05

33/33 3/53
31/13 3/33
p=3/34
3/15
5/3
1/33
5/1

30/12
33/31
34/13
33/31

p=3/03
5/51
3/35
3/35
3/13

34/31
33/25
30/31
31/3

14/25 11/35
03/03 15/42
p=3/33
13/33
14/51
10/53
11/12

13/32
03/30
11/30
14/32

p=3/11
13/34
13/32
21/31
15/33

11/21
14/13
33/43
13/30

p=3/333

p=3/33

p=3/0

p=3/33

21/13 11/30
31/20 14/32
31/33 11/41

4/1 0/11
4/51 0/23
3/14 1/13

30/00 5/13
31/23 5/13
33/31 0/51

11/34 11/32
13/33 13/33
33/3 13/13

p=3/33

p=3/334

p=3/332

p=3/310

23/53 12/3
20/23 12/12
33/1 11/0

3/55 0/1
4/3 1/41
1/2 5/30

35/5 3/42
31/11 5/30
31/10 3/3

13/31 13/03
13/0 3/3
30/1 21/13
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بلی
خیر

13/04±11/32
15/32±13/3

3/31±4/13
3/33±4/11

33/34±5/35
32/32±3/33

04/33±14/30
04/33±14/50

 دکتر زهرا بهبودی مقدم و همکاران

ثابت صبح وعصر
ثابت عصروشب
درگردش
نتایج آزمون
سمت

سرپرستار
مسئول شیفت
کارشناس مامایی
نتایج آزمون

31/53 13/32
23/3 12/30
32/3 2/52

3/13 5/15
4/3 4/50
4/35 4/34

23/53 11/53
30/3 1/32
33/31 5/31

33/53 22/34
12/1 14/13
13/03 13/13

p=3/333

p=3/43

p=3/43

p=3/21

13/13 5/43
20/50 13/15
23/43 12/31

1/55 2/33
1/3 1/55
4/43 0/33

34/13 13/31
33/30 3/12
34/35 5/02

04/12 14/13
10/53 10/32
12/34 13/11

p=3/3

p=3/15

p=3/32

p=3/25

شغلی در میان کارکنان میتواند حاصل تنیدگی های
محیط کاری باشد؛ چرا که بر اساس مطالعات مختلف،
ماماها تحت شرایطی کار میکنند که نیازهای مراقبتی
مد جویان باال بوده و از طرفی حجم زیاد کار و استرس-
های محیطی میتوانند آن ها را در معرض فرسودگی
قرار دهد ( .)13از طرف دیگر در مطالعه موالرت و
همکار ( )2311و رولیو و همکاران ( )2312سطح
باالیی از فرسودگی عاطفی در ماماهای مورد مطالعه
وجود داشت که با نتایج مطالعه حاضر مغایرت داشت
( )11 ،15که این مغایرت در نتایج می تواند ناشی از
تفاوت در نوع مطالعه و انتخاب نمونه صرفاً از
بیمارستان و تفاوت های فرهنگی باشد .در این مطالعه
بین سن با بُعد مسخ شخصیت ارتباط معکوس و
معناداری وجود داشت؛ بدین معنا که با افزایش سن
افراد ،دفعات مسخ شخصیت آن ها کمتر میشد که
میانگین نمرات در گروههای سنی نیز گویای همین
مطلب بود که این یافته با نتایج مطالعه گواللپ و
همکاران ( )2335و حسینی و همکاران ( )2311که
نشان دادند بین سن و مسخ شخصیت همبستگی منفی
وجود دارد ،همخوانی داشت ( .)23 ،13میتوان گفت
که با افزایش سن ،تجربه کاری افراد با مسائل شغلی
افزایش مییابد ،بنابراین کمتر فرسوده میشوند و بهتر
میتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند .در مطالعه
النگ و همکاران ( )2313و همچنین میراب زاده و
همکاران ( )2335بین سن با فرسودگی شغلی و ابعاد
آن ارتباط معنی داری وجود نداشت که با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی نداشت (.)22 ،21

در بررسی بیشتر ،آزمون رگرسیون خطی چند گانه به
روش گام به گام پس رونده جهت شناسایی متغیرهای
مستقلی که دارای بیش ترین تأثیر بر فرسودگی شغلی می
باشند ،انجام شد که در نهایت ،محل کار با بعد خستگی
عاطفی ( )p=3/30و مسخ شخصیت ( ،)p=3/323عالقه
مندی به شغل با بُعد خستگی عاطفی (،)p>3/3331
مسخ شخصیت ( )p=3/335و عدم موفقیت فردی
( ،)p=3/331سن با بُعد مسخ شخصیت (،)p=3/313
وضعیت مسکن ( )p=3/333و شیفت کاری ()p=3/335
با بُعد عدم موفقیت فردی ارتباط معنی دار آماری
داشتند در صورتی که هیچ ارتباط معنی داری بین
تعداد فرزند ( )p=3/311و سطح تحصیالت ()p=3/31
با فرسودگی شغلی و ابعاد آن یافت نشد.

بحث
بر اساس نتایج این مطالعه در اکثر واحدهای پژوهش
فراوانی خستگی عاطفی کم ،فراوانی مسخ شخصیت کم
و فراوانی عدم موفقیت فردی زیاد بود که با نتایج
مطالعه آکیزوکی و همکار ( )2333و آلپارسالن و
همکار ( )2333همخوانی داشت زیرا در این دو مطالعه
نیز میزان متوسطی از فرسودگی شغلی در ماماها
مشاهده شد و همچنین آن ها کفایت فردی پایینی را
گزارش کردند .نکته مثبت مطالعه حاضر در مقایسه با
مطالعات فوق این بود که حجم نمونه بیشتری داشت و
نمونه گیری ،هم از بیمارستان ها و هم از مراکز
بهداشتی درمانی انجام شده بود که این مسئله می تواند
در افزایش صحت نتایج مؤثر باشد ( .)11 ،12با توجه
نتایج به دست آمده به نظر میرسد که میزان فرسودگی
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در مطالعه حاضر بین وضعیت تأهل با فرسودگی شغلی
و ابعاد آن ارتباط معناداری وجود نداشت که این یافته
با نتایج مطالعات متعددی همسو بود (،24 ،22 ،11
 )20اما یافته فوق با نتایج مطالعه الزبیکان ( )2312که
در آن تجرد به طور معنی داری با فرسودگی شغلی باال
در هر سه بُعد ارتباط داشت و مطالعه کالگان و
همکاران ( )2311که وضعیت تأهل با سطح فرسودگی
شغلی داروسازان در ارتباط بود مغایرت داشت (،13
 .)23به نظر می رسد زندگی متأهلی در صورت رابطه
مثبت با خانواده و همسر ممکن است یک اثر پیشگیری
کننده در بروز اثرات منفی تنشهای شغلی داشته
باشد ،اما اگر روابط با اعضاء خانواده و دوستان تنش زا
باشد ،خود باعث افزایش فرسودگی در فرد می شود.
در این مطالعه بین تعداد فرزند با بُعد مسخ شخصیت و
فرسودگی کلی ارتباط آماری معناداری وجود داشت؛
بدین معنا که با افزایش تعداد فرزند ،میزان مسخ
شخصیت و فرسودگی شغلی افزایش مییافت .در
مطالعه آلپارسالن و همکار ( )2333و سانتن و همکاران
( ،)2313تعداد فرزندان اثری روی فرسودگی شغلی و
ابعاد آن در ماماهای مورد مطالعه نداشت که با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی نداشت ( .)24 ،11در تفسیر
نتیجه مطالعه حاضر شاید بتوان گفت که با افزایش
تعداد فرزند ،مسئولیت افراد بیشتر شده و به دنبال آن
استرس افراد باالتر و تعهد کاری بیشتر می شود که
روی روابط آن ها با مراجعین تأثیر می گذارد.
مطالعه حاضر سطح تحصیالت افراد تنها با بُعد خستگی
عاطفی ارتباط آماری معناداری داشت و گروهی که
تحصیالت کاردانی داشتند ،خستگی عاطفی کمتری
نسبت به دو گروه دیگر داشتند .نتایج مطالعات دیگر
نیز تا حدود زیادی با نتایج حاضر از نظر یافتن ارتباط
بین سطح تحصیالت با خستگی عاطفی همخوانی
داشت ( .)20 ،23 ،13از طرفی نتایج مطالعه اوالدل و
همکاران ( )2313که به ارتباط معنی داری بین ابعاد
فرسودگی و تحصیالت دست نیافته بودند ،با نتایج
مطالعه حاضر مغایرت داشت ( .)21چنین میتوان فرض
کرد که کارمندان دارای مدرک تحصیلی پایین تر،
سطح توقع کمتری داشته و ابعاد کمتر و ساده تری را
9
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در شغل ،مورد توجه قرار میدهند و در این زمینه نیاز
های کمتری دارند و به همین دالیل ،خشنودی
بیشتری از خود احساس میکنند و کمتر دچار
فرسودگی شغلی می شوند.
در مطالعه حاضر بین فرسودگی شغلی و ابعاد آن با
شغل و تحصیالت همسر ارتباط آماری معناداری وجود
نداشت که با نتایج مطالعه کووالسکی و همکاران
( ،)2313طائی و همکاران ( )2311و پترسون و
همکاران ( )2335همخوانی داشت ( .)25 ،23 ،2در
مطالعه حاضر ارتباط آماری معناداری بین انجام ورزش
و میزان آن (بر حسب ساعت) در هفته با فرسودگی
شغلی و ابعاد سه گانه آن وجود نداشت که با نتایج
مطالعه حسینی و همکاران ( )2311و طوبایی و همکار
( )2335همخوانی داشت ( ،)23 ،23ولی با مطالعه
موالرت و همکاران ( )2311همخوانی نداشت .در
مطالعه موالرت ،ماماهایی که ورزش میکردند،
فرسودگی شغلی کمتری داشتند .به نظر میرسد ورزش
و فعالیت های بدنی از طریق کاهش فشارهای روانی و
استرس ،میتواند باعث کاهش فرسودگی شغلی شود
( .)11عدم ارتباط فرسودگی شغلی با ورزش در مطالعه
حاضر میتواند به این دلیل باشد که اکثر افراد مورد
مطالعه ورزش نمیکردند و شاید به همین دلیل است
که ورزش ،تأثیری روی فرسودگی شغلی آن ها نداشت.
در مطالعه حاضر ،وضعیت مسکن ارتباط معناداری با
بُعد عدم موفقیت فردی داشت؛ به گونه ای که افراد
دارای مسکن شخصی ،نمره موفقیت فردی باالتری
نسبت به سایرین داشتند .مطالعه حسینی و همکاران
( )2311نیز نشان داد که وضعیت مسکن فقط با بُعد
عدم موفقیت فردی ارتباط آماری معناداری دارد که با
نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)23در توضیح
این یافته میتوان گفت که نداشتن وضعیت اقتصادی
مناسب ،به گونهای که فرد توانایی رفع نیازهای اساسی
زندگی نظیر منزل شخصی را نداشته باشد ،خود می
تواند یکی از دالیل بروز فرسودگی شغلی به شمار رود.
در مطالعه کووالسکی و همکاران ( )2313و سانتن و
همکاران ( ،)2313بین وضعیت مسکن با فرسودگی

 دکتر زهرا بهبودی مقدم و همکاران

معناداری بین محل کار و فرسودگی شغلی و ابعاد آن
در ماماها نیافتند ( .)11 ،11در این مطالعه ارتباط
معناداری بین فرسودگی شغلی و ابعاد سه گانه آن با
سمت فرد در شغل مشاهده نشد که با نتایج برخی
مطالعات دیگر در این زمینه همخوانی داشت (،23 ،14
 .)31در توضیح علت یافته فوق میتوان گفت که شاید
افراد توانسته بودند با استرسهای موجود در هر سمتی،
خود را مطابقت دهند که این باعث شده سمت شغلی
بر روی فرسودگی تأثیرگذار نباشد .در مطالعه صاحب
زاده و همکاران ( )2311ارتباط معنی داری بین
فرسودگی شغلی و سمت سازمانی وجود داشت ()20
که با نتایج مطالعه حاضر مغایرت داشت .همچنین
الزبیکان و همکار ( )2312گزارش کردند که سمت ،در
بُعد کاهش کفایت فردی با سطح باالی فرسودگی
شغلی ارتباط دارد (.)13
در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین سابقه کار و
فرسودگی شغلی و ابعاد آن یافت نشد که با نتایج برخی
مطالعات در این زمینه همخوانی داشت (.)25 ،21 ،20
برخی مطالعات گزارش کردند که بین سابقه کاری و
ابعاد مختلف فرسودگی شغلی ارتباط معکوس و معنی
داری وجود دارد که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی
نداشت ( .)13 ،13علت عدم تأثیر سابقه کار بر ابعاد
فرسودگی میتواند به این دلیل باشد که احتماالً در
مطالعه حاضر افراد توانسته بودند با گذشت زمان ،خود
را با شرایط کاری شان تطبیق دهند و به این ترتیب،
گذر زمان و سابقه کار آن ها تغییری در وضعیت
فرسودگی آن ها به وجود نیاورده بود.
در مطالعه حاضر ارتباط آماری معناداری بین شیفت
کاری با بُعد خستگی عاطفی وجود داشت و بر اساس
نتایج آزمون توکی ،افرادی که شیفت صبح کار ثابت
داشتند ،کمترین میزان خستگی عاطفی را داشتند که
این یافته با نتایج برخی مطالعات ( )33 ،23همسو و با
نتایج برخی دیگر ( )31 ،21 ،24مغایرت داشت .در
توضیح علت یافته مطالعه حاضر میتوان گفت که
احتماالً مختل شدن الگوی خواب در شیفتهای در
گردش و شب کار ثابت و نیز ایجاد اختالل در تعادل

شغلی و ابعاد سه گانه آن ارتباط معناداری وجود نداشت
که با نتایج مطالعه حاضر مغایرت داشت (.)23 ،24
در مطالعه حاضر بین فرسودگی شغلی و ابعاد آن و
میزان درآمد ارتباط آماری معناداری وجود نداشت که
با نتایج سایر مطالعاتی که گزارش کردند میزان درآمد
نمیتواند تعیین کننده مناسبی برای جلوگیری از
فرسودگی شغلی باشد ،همخوانی داشت (.)33 ،14 ،13
مطالعه اریگونی و همکاران ( )2333نشان داد پایین
بودن حقوق و دستمزد ،از مهم ترین عوامل فرسودگی
شغلی میباشد که با مطالعه حاضر همخوانی نداشت
( ،)33احتماالً دلیل عدم وجود ارتباط بین درآمد و
فرسودگی شغلی در مطالعه حاضر این بود که اکثر
افراد ،درآمد خود را در حد کفاف خانواده می دانستند.
با این وجود به نظر می رسد کفایت حقوق و دستمزد،
از عوامل مهم رضایت شغلی باشد؛ به گونه ای که با
کاهش درآمد ،میزان رضایت شغلی افراد نیز کاهش می
یابد و از طرفی چون فرد نمی تواند نیازهای اقتصادی
خود را تأمین کند ،دچار تنش شده و یک حالت
دلسردی و بی تفاوتی نسبت به کار خود و همچنین
گیرندگان خدمت پیدا میکند که در دراز مدت به
فرسودگی دچار می شود.
در مطالعه حاضر ارتباط آماری معناداری بین محل کار
و ابعاد فرسودگی شغلی وجود داشت؛ به گونه ای که
افراد شاغل در بیمارستان ،دارای بیشترین میزان
خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی
بودند که با نتایج برخی مطالعات در این زمینه
همخوانی داشت ( .)33 ،32 ،25به نظر میرسد این
یافته به تفاوت های قابل توجه در فشار کاری و ارائه
خدمات به مراجعین در مراکز بهداشتی نسبت به
بیمارستان ها و کوچک تر بودن مراکز و ارتباط نزدیک
تر پرسنل با هم و با مسئولین و سروکار داشتن با
مراجعین سالم و نیز کار کردن تنها در شیفت صبح
مربوط باشد و اشتغال در بیمارستان به خاطر وجود
استرس و سختی کار و شیفتهای شبانه میتواند میزان
فرسودگی شغلی را افزایش دهد .مطالعه آلپارسالن و
همکار ( )2333و موالرت و همکاران ( )2311نتایجی
مغایر با نتیجه مطالعه حاضر داشت آن ها ارتباط
11

بیولوژیک بدن ،تنش زیاد و در نتیجه عدم رضایت
شغلی میتوانند در افزایش خستگی عاطفی مؤثر باشند.
مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت استخدام ،ارتباط
معناداری با فرسودگی شغلی و ابعاد آن ندارد که با
نتایج برخی مطالعات در این زمینه همخوانی داشت
( )31 ،20 ،11و مطالعه مغایر یافت نشد.
در مطالعه حاضر میزان اضافه کار در ماه ،فقط با بُعد
خستگی عاطفی ارتباط معناداری داشت که این یافته
با نتایج برخی مطالعات همخوانی داشت ( .)30 ،34این
موضوع از این جهت اهمیت دارد که افزایش ساعت
کاری از این طریق که فرد ارائه دهنده خدمت،
احساسات مثبت ،همدردی و احترام نسبت به
مددجویان را از دست میدهد ،بر کیفیت خدمات ارائه
شده توسط ماماها به مدد جویان تأثیر منفی میگذارد
و در نتیجه میزان رضایت بیماران را از خدمات ارائه
شده کاهش میدهد .از طرفی برخی پژوهشگران در
مطالعات خود به نتیجه ای مغایر دست یافتند (،3 ،4
 .)23در این مطالعه عالقهمندی به شغل ،ارتباط
معناداری با فرسودگی شغلی و ابعاد آن داشت که با
نتایج مطالعه تورال و همکاران ( )2333همخوانی
داشت ( .)31در توضیح علت یافته فوق شاید بتوان
گفت ،داشتن عالقه و نگرش مثبت نسبت به خود،
حرفه و رضایت نسبت به شغل باعث میشود اعتماد به
نفس و کارایی فرد افزایش یافته و دیدگاه های انسانی
خود را در امر مراقبت از بیماران از دست ندهد و با
آسایش فکری و استرس کمتری به کار خود بپردازد و
کمتر دچار فرسودگی شغلی شود .برخی پژوهشگران
بیان کردند عالقهمندی به شغل با فرسودگی شغلی و
ابعاد آن ارتباط معناداری ندارد ( )33که با نتایج مطالعه
حاضر مغایرت داشت.

نتیجه گیری
به طور کلی فراوانی فرسودگی شغلی در ماماهای مورد
مطالعه در بعد عدم موفقیت فردی زیاد بود و از میان
عوامل فردی-شغلی مورد بررسی با فرسودگی شغلی و
ابعاد آن ،ارتباط آماری معنا داری داشتند .با توجه به
یافتههای این پژوهش و اهمیت حرفه مامایی در حوزه
سالمت ،مسئولین ذیربط می بایست به منظور حفظ
پرسنل مامایی و ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش هزینه-
ها برنامه هایی جهت پیشگیری و کاهش فرسودگی
شغلی به اجرا درآورند.

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد
مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی تهران می باشد ،بدین وسیله از تمام عزیزانی
که ما را در مراحل مختلف پژوهش یاری کردند ،به
ویژه از مسئولین محترم دانشکده و تمام کارکنان
زحمتکش مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی تهران که با حوصله محققین را تحمل
نمودند ،تشکر و قدردانی می شود.
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