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 1393قال در سال بيمارستان آل جليل آق رابطه سالمت روان با فرسودگي شغلي در کارکنان
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دکترای آمار زیستی، گروه  -2 .، دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان، ایراندانشکده پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشیار دکترای پرستاری، -1

کارشناس مدیریت، مرکز تحقیقات -3. ایران، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی،

شی، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت کارشناس ارشد برنامه ریزی آموز-4. دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ایران مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی،

 .دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ایران و توسعه اجتماعی،

 

  چکيده    

کند. فرسودگی شغلی یک ایفا می نقش حیاتی پایدار توسعه در انسان، اساسی نیازهای به عنوان یکی از روان  سالمت: و هدفزمينه     

ش توانمندی است و از عوامل اساسی کاهش کارآیی و سالمت روانی نیروی انسانی می ، روانی و احساس کاهحالت خستگی فیزیکی

 .آل جلیل بود رابطه سالمت روان با فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستانتعیین  باشد. هدف از این تحقیق،

با روش سرشماری  ستان آل جلیل آق قالنفر از کارکنان بیمار 179 بر روی 1393تحلیلی در سال  –این مطالعه توصیفی  روش بررسي:     

بود. بررای تحلیرل داده هرا از     Maslachو فرسودگی شغلی   GHQ28انجام شد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه های سالمت عمومی

 .، من ویتنی و همبستگی اسپیرمن استفاده شدآزمون کروسکال  والیس

نشان داد با افزایش سرالمت روان، سرطپ پرایین     =p=0001  /0 ( r ,  -0/  844 (شغلی رابطه بین سالمت روان و فرسودگی یافته ها:    

از حیطه های سالمت روان  .در سطپ عالی بود 28/19 ±77/10. سالمت روان با میانگین تری از فرسودگی شغلی را کارکنان تجربه نمودند

و  "کردهرای اجتمراعی  اخرتالل در کرار  " گرر ید طره یدو حر از بهت  "افسردگی و گرایش به خودکشی"و  "نشانگان جسمانی"دو حیطه 

، حیطره بعرد مسرخ شت ریت و خسرتگی      در کارکنان گزارش شد. از میان حیطه های فرسودگی شغلی " اضطراب و اختالالت خواب"

 .هیجانی در سطپ شدید و کفایت شت ی در سطپ خفیف گزارش شد

مت روان با فرسودگی شغلی ارتباط معنی داری وجود داشت؛ به این معنی که با افرزایش  نتایج پژوهش نشان داد بین سال نتيجه گيری:    

 .، کارکنان سطپ پایین تری از فرسودگی شغلی را تجربه نمودندسالمت روان

 ، کارکنان Maslach، پرسشنامه  GHQ28سالمت روان، فرسودگی شغلی، پرسشنامه  :ها کليدواژه    
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 مقدمه   
 توسعه در انسان، اساسی از نيازهاين یکی به عنوا سالمت   

 و علم پيشرفت با (.1(ایفا می کند نقش حياتی پایدار

جسمی،  از سالمت قبول قابل سطحی به تکنولوژي و رسيدن

 روان سالمت جمله از سالمت دیگر هاي به جنبه توجه بشر

 درونی احساس شامل روان (. سالمت2معطوف گشته است)

 ظرفيت خود، به اتکا خود، از کارآمدي اناطمين و بودن خوب

 هاي توانایی خودشکوفایی نسلی و بين وابستگی رقابت،

 هايمهارت پرورش در باشد و می هيجانی و بالقوه فکري

 و پذیري انعطاف عاطفی، رشد یادگيري، ارتباطی، فکري و

غير قابل انکار ایفا می نفس نقشی مهم ، تأثير گذار و  عزت

یکی از عوامل موثر بر سالمت روان، فرسودگی (. 4و 3کند )

 و شخصيت مسخ هيجانی، خستگی شغلی است و شامل

 شغلی فرسودگی نشانگان. باشد می کفایت شخصی کاهش

 زمان طول درآهستگی به ولی نيست، روانی اختالل یك

 روانی تبدیل ناتوانی یك به است ممکن و یابد می گسترش

 (.5) گردد

ز عوامل موثر در کاهش کارآیی، از دست فرسودگی شغلی ا   

رفتن نيروي انسانی و عوارض جسمانی نيروهاي انسانی می 

باشد و در کارکنان از دو جنبه حائز اهميت است؛ اوال 

فرسودگی سالمت روان را تحت تاثير قرار می دهد و باعث 

، غيبت و تعویض شغل می شود. دوما عالئم جسمی و روانی

شده به بيماران را کاهش و موجب  کيفيت خدمات ارائه

 از پيشگيري و می شود. شناخت نارضایتی از خدمات پزشکی

 ارتقاي سطح و روانی بهداشت ارتقاي در شغلی فرسودگی

 (.8و  7و  6دارد ) بسزایی نقش شده ارائه خدمات کيفيت

   Ogresta ( ارتباط فرسودگی شغلی و 2008و همکاران )

واسی را با یك نمونه گيري گلوله کارگر کر 174سالمت روان 

برفی بررسی نمودند که یافته ها نشان دهنده وجود ارتباط 

رضایت و استرس شغلی با فرسودگی شغلی بود  معنی دار بين

وکيل  109 ( . ارتباط بين فرسودگی شغلی و سالمت روانی9)

در شهر ميناب توسط  همبستگی -زن در تحقيقی توصيفی

( انجام شد. نتایج نشان داد همبستگی 1392زارع و همکاران )

معنی داري بين فرسودگی شغلی با سالمت روان وجود داشت 

و همچنين ارتباط منفی معنی داري  بين فرسودگی شغلی و 

( 1388شتري و همکاران)ا(. 10هاي خدمت گزارش شد)سال

جهت بررسی ارتباط بين فرسودگی شغلی  مطالعه اي مقطعی

نفر از  100براي بررسی سالمت روانی  و عملکرد کاري را

انجام دادند و نتایج  رازي تهران در بيمارستان روانی کارمندان

نشان داد بين فرسودگی شغلی و ناتوانی عملکرد شغلی ارتباط 

و همکاران  Gosseries(. 11معنی داري وجود داشت)

پرستار مراقب  568( فرسودگی شغلی را در بين 2012)

ال به آسيب شدید مغزي در مراکز مراقبتی بلژیك بيماران مبت

/ )به عنوان مثال دستياران پرستاربررسی نمودند که حرفه

، محل کار )به عنوان مثال خانه سالمندان( و مقدار پرستاري (

زمان صرف شده براي بيماران با فرسودگی شغلی مرتبط بود 

شياري و پرستاران مراقبت از بيماران در حالت بيهوشی و هو

کم، بيشتر از سایر مراقبان از فرسودگی شغلی رنج می 

اغلب فرسودگی   این زمينه(. مطالعات انجام  شده در 12برند)

را بر روي مشاغل سخت سنجيده اند، در حالی که  شغلی 

پژوهش حاضر فرسودگی شغلی را بر روي کارکنان بيمارستان 

اصلی طرح در مطالعه نموده است و با توجه به آن که مجري 

زمان انجام طرح شاغل در بيمارستان آل جليل آق قال بوده، 

کارکنان همکاري الزم و کافی را در تکميل پرسشنامه ها 

استان گلستان  داشتند. بيمارستان آق قال در یك منطقه محروم

گان قرار گرفته و این خود از  نظر آسيب پذیري مراجعه کنند

 ر مساعد نموده و از طرفی میزمينه تحقيق را براي پژوهشگ

توان ادعا نمود کارکنان درمانی از جمله افرادي هستند که در 

ارتباط نزدیك و تنگاتنگ با سایر مردم قرار دارند و داراي 

ها می باشند. مسئوليت خطيري در قبال سالمت و حيات انسان

مواجهه با افراد رنجور، بيماري هاي ال عالج و مرگ، این 

 ( .6رده مشاغل پر استرس قرار می دهد ) شغل را در

با توجه به مطالعاتی که به بررسی سالمت روان و    

فرسودگی  فرسودگی شغلی پرداخته اند، به نظر می رسد بين

 معنی داري رابطه روانشناختی اختالالت عالئم ميزان و شغلی

می تواند  شغلی استرس باالي ميزان همچنين .دارد وجود

 در شده و افراد را شغلی و فرسودگی الالتاخت بروز موجب

قرار دهد. همچنين نظر به  شغلی به فرسودگی ابتال معرض

تحقيق این درمانی،  -در سيستم بهداشتی کارکنان اهميت نقش

با فرسودگی شغلی  روان ترابطه سالم تعيين با هدف

 .آل جليل آق قال انجام شدبيمارستان  کارمندان
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 روش بررسي   

بر روي  با رویکرد مقطعی یلتحلي – یفيتوصطالعه ن مای   

کارمند شاغل در بيمارستان آل جليل آق قال به روش  179

انجام شد. پرسشنامه هاي سالمت  1393سرشماري در سال 

توسط  Maslachو فرسودگی شغلی   GHQ28عمومی

 مجریان طرح در بين کارکنان بيمارستان توزیع شد .

ين بار توسط گلد برک در سال اول  GHQ28پرسشنامه   

 تنظيم گردید. این پرسشنامه، یك پرسشنامه به روز 1972

شناختی است که براي شناسایی افراد با مشکالت  -روان

هاي با طول مدت روانی بکار می رود. این پرسشنامه ناراحتی

کمتر از دو هفته را شناسایی می کند و نسبت به بيماري هاي 

سئوالی این پرسشنامه که در  28 گذرا حساس است. فرم

پژوهش حاضر از آن استفاده شد، داراي چهار حيطه هفت 

که چهار دسته از اختالالت غيرسایکوتيك شامل: سئوالی بود 

، اضطراب و اختالالت (1-7)سئوال  1نشانگان جسمانی

( 15-21) 3دهاي اجتماعی (، اختالل در کارکر8-14) 2خواب

را اندازه گيري  (22-28) 4خودکشی و افسردگی و گرایش به 

می کند. گزینه هاي هر سئوال شامل: طيف ليکرت چهار تایی 

)بيشتر از هميشه، مثل هميشه، کمتر از هميشه و خيلی بدتر از 

 هميشه ( و ) خير، کمی، زیاد وخيلی زیاد( بود که کمترین

بود.  21صفر و بيشترین امتياز هر حيطه  هر حيطهامتياز 

ن امتياز کل پرسشنامه صفر و بيشترین امتياز پرسشنامه کمتری

(. 13بوده و نمره بيشتر افزایش عالئم را نشان می دهد) 84

بر اساس چهار مقياس به ترتيب  0-84دسته بندي نمرات از 

(، 0-21متوسط و ضعيف به صورت نمره عالی) خوب، عالی،

( ضعيف طبقه 65-84( و )43-64(، متوسط)22-42خوب)

آزمون  ، پایایی(1379) و همکاران نجفی (.14شد)بندي 

 89/0آزمون مجدد برابر  –سالمت عمومی را با روش آزمون 

دست آوردند. همچنين حساسيت، ویژگی و ميزان کلی ب

و  74/0، 88/0را به ترتيب  22طبقه بندي با نقطه برش  اشتباه

 (.15گزارش کردند) 20/0

سئوال و سه  22ي دارا Maslacپرسشنامه فرسودگی شغلی   

 16و  14و  8و  6و 3و2و 1حيطه خستگی هيجانی )سئواالت 

( 15و 13و11و 10و5 (،  مسخ شخصيت )سئواالت22و  20و 

 12و 9و و 7و  4و احساس کفایت شخصی )سئواالت 

( است. رتبه بندي فراوانی این احساسات از 21و19و18و17و

آمده در  صفر )هرگز( تا شش )هر روز( و جمع نمرات بدست

 مرجع، نمرات اساس (. بر15هر یك از سه حيطه محاسبه شد)

 فرسودگی عنوان به 18 زیر نمره خستگی هيجانی بعد در

 مسخ بعد در شدید، 29 باالي متوسط و 29 تا 18 خفيف،

 11 تا 6 خفيف، عنوان فرسودگی به 6 زیر نمره شخصيت،

 کفایت شخصی، بعد کاهش در و شدید 11 باالي و متوسط

 و متوسط 39 تا 34خفيف، فرسودگی عنوان به 39 باالي نمره

 Jackson and(. 6شد) گرفته نظر در شدید 34 زیر

Maslach  پایایی درونی را براي هر یك از خرده تست ها

محاسبه کردند که پایایی درونی پرسشنامه با ضریب آلفاي 

 80/0تا  60/0و ضریب بازآزمایی آن  90/0تا  71/0کرونباخ 

ه درونی براي هر یك از خرد رش شده است و پایاییگزا

، مسخ شخصيت   =90/0rتست ها براي خستگی هيجانی 

79/0r=  71/0و کفایت شخصی r =   بود. همچنين افراد

مذکور اعتبار این آزمون را طی بررسی هاي مختلف ارزیابی 

کردند. نجفی، پایایی این آزمون را از طریق ضریب آلفاي 

بدست آورد. براي خرده تست ها نيز  86/0بر با کرونباخ برا

(. 15گزارش شد)83/0و  78/0، 89/0این ضرایب به ترتيب 

، دانشگاه شوراي پژوهشی پس از تصویب طرح در جلسه

آل جليل آق قال  مارستانيب ازبا اخذ مجوز کميته اخالق و 

 یالزم و کاف حاتيبا ارائه توضشد و ها آغاز داده يجمع آور

. تجزیه و شدشرکت در طرح جلب  يبرا کارکنان تیرضا

انجام شد و به دليل  ها با آمار توصيفی و تحليلیتحليل داده

هاي من ویتنی، اسپيرمن و آزمون ها از آزمونداده نرمال نبودن

آزمون ها  داريکراسکال واليس استفاده شد و سطح معنی

 .نظر گرفته شددر 05/0

 یافته ها   

 34±59/6کارکنان  یسن نيانگيمپژوهش نشان داد نتایج    

درصد 6/24 و یکارشناس التيبا تحصن درصد کارکنا 52 .بود

 کنانرا داشتند. تعداد کار یفراوان نیشتريب پلمیدرک دبا  م

دامنه  درصد بوده است. 6/43مرد  کارکنانو  درصد 4/56زن

را  ینفراوا عیتوز نیشتريببود.  24 – 52 نيب کارکنان یسن

 .( داشتدرصد 9/60) ترکمن تيقوم
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 پاسخ دهندگان دموگرافیک ویژگی های توزیع بر حسب:  1جدول 

 تعداد )درصد( ویژگی های دموگرافیک

  جنسیت

 78(6/43) مرد

 101(4/56) زن

  قومیت

 50(9/27) فارس

 109(9/60) ترکمن

 15(4/8) سیستانی

 5(8/2) سایر

  تح یالت

 15(4/8) زیر دیپلم

 44(6/24) دیپلم

 22(3/12) کاردانی

 93(52) کارشناسی

 3(7/1) ارشد

 2(1/1) دکترا

  بتش

 110(5/61) درمانی

 13(3/7) اداری

 56(3/31) خدماتی

 179 جمع کل

 

 :بررسی ارتباط ابعاد سالمت روان با فرسودگی شغلی کارمندان2جدول    

 فرسودگی شغل          

 سالمت روان

 Pارزش انحراف معیار±میانگین

  71/54±81/12 (0-21عالی)

0001/0≥P (22-42خوب) 41/84±85/20 

 30/119±148/17 (43-64متوسط)

 

نتایج پژوهش نشان داد بين سالمت روان با فرسودگی    

به این معنی که با شغلی ارتباط معنی دار منفی وجود داشت؛ 

تري از فرسودگی یينکارکنان سطح پاافزایش سالمت روان 

 .≥ r =0001 /0 ( P , -844/0کردند)شغلی تجربه 

بود و  28/19 ±77/10ميانگين کلی سالمت روان کارکنان    

درصد  24درصد کارکنان درسطح عالی،  4/70 سالمت روان

از حيطه هاي درصد در سطح متوسط بود.  6/5خوب و 

ردگی و افس"و  "نشانگان جسمانی"سالمت روان دو حيطه 

-در کار اختالل" گرید طهيدو حبهتر از  "گرایش به خودکشی

در  " اضطراب و اختالالت خواب"و  "کردهاي اجتماعی

کارکنان گزارش شد و از بين حيطه هاي فرسودگی شغلی 

ميانگين نمونه هاي مورد مطالعه در بعد مسخ شخصيت 

و کفایت  81/5±33/1نسبت به خستگی هيجانی  25/1±18/6

در سطح شدیدتري قرار داشتند. رابطه  83/2±94/0خصی ش

خستگی  بين ابعاد سالمت روان با ابعاد فرسودگی نشان داد که

دار و ی هيجانی و مسخ شخصيت به صورت مثبت و معن

دار سالمت ی احساس کفایت شخصی به صورت منفی و معن

به طوري که کاهش سالمت روان د، کننبينی میروانی را پيش

ث افزایش خستگی هيجانی و مسخ شخصيت می شود، باع

ولی با بهبود وضعيت سالمت روان، وضعيت کفایت شخصی 

همبستگی سالمت روان با  سناست. بين کارکنان بهتر شده 

 یشغل یفرسودگبا  و ≥ r =0001 /0 ( p , 351/0) مثبت

(380/0- , r =0001 /0 ( p ≤بين همبستگی منفی و همچنين 

 r , 356/0)همبستگی مثبتسالمت روان  ات بامتغير سنو

=0001 /0 ( p ≤ 383/0) یشغل یفرسودگبا  و - , r 

=0001/0 ( p ≤ بين . است همبستگی منفی وجود داشته

هاي)اداري،  -سالمت روان و فرسودگی شغلی با بخش

داري وجود داشت و در درمانی و خدماتی( ارتباط معنی

روان بهتر و فرسودگی شغلی  کارکنان بخش اداري سالمت

 پایين تري گزارش شد. فرسودگی شغلی در بين افراد مجرد

و سالمت روان در بين افراد متاهل  694/15±25/117

 بيشتر بود. 44/11±93/20

 و سالمت روان با استفاده از آزمون اسپیرمن  : بررسی ارتباط حیطه های فرسودگی شغلی3جدول 

 ابعاد فرسودگی شغلی                             تگی هیجانیخس مسخ شت یت فایت شت ی

 GHQ-24زیر مقیاس های 

P≤ 0001/0 ,r= - 573/0  P≤ 0001/0 ,r= 704/0  P≤ 0001/0 ,r= 793/0  نشانگان جسمانی 

P≤ 0001/0 ,r= - 543/0  P≤ 0001/0 ,r= 618/0  P≤ 0001/0 ,r= 712/0  اضطراب و اختالالت خواب 

P≤ 0001/0 ,r= - 687/0  P≤ 0001/0 ,r= 672/0  P≤ 0001/0 ,r= 795/0  اختالل در کارکردهای اجتماعی 

P≤ 0001/0 ,r= - 581/0  P≤ 0001/0 ,r= 667/0  P≤ 0001/0 ,r= 786/0  افسردگی و گرایش به خودکشی 
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داري وجود بين سالمت روان با جنسيت ارتباط معنی  

-نداشت، ولی بين فرسودگی شغلی با جنسيت ارتباط معنی

و فرسودگی شغلی در زنان  ) ≥ 0001/0pداري وجود داشت)

 .بود 75/99±365/23بيشتر از مردان 338/21±71/110

و  سنحسب  فرسودگی شغلی و سالمت روانی کارمندان بر زانیم :4جدول 

 سنوات با استفاده از آزمون اسپیرمن

 

 

 سن

مقدار برآورد شده  

 ضریب همبستگی

 Pارزش

 ≥0001/0P 351/0 سالمت روان

 ≥0001/0P -380/0 یفرسودگی شغل

 

 

 سنوات

مقدار برآورد شده  

 ضریب همبستگی

 Pارزش

 ≥0001/0P 356/0 سالمت روان

 ≥0001/0P -383/0 فرسودگی شغلی 

 

 بحث   

یافته هاي مطالعه حاضر نشان داد بين سالمت روان با    

و با  فرسودگی شغلی ارتباط معنی دار منفی وجود داشت

کنان سطح پایين تري از فرسودگی افزایش سالمت روان، کار

مطالعات مشابه این موضوع را تایيد  که شغلی را تجربه کردند

(. در پژوهش حاضر ميانگين کلی 17و16و13و9و8و6کند)می

و  در سطح عالی بود 28/19 ±77/10سالمت روان کارکنان 

مرکز بهداشت نمره سالمت عمومی کارکنان  ميانگينبا 

و  بوده  درصد  68/17مطالعه بخشایش در که  شهرستان یزد

( که ميانگين سالمت روان 1384) عبدي ماسوله و همکاران

 باشدهم راستا میدرصد گزارش نموده 29/23را  هانمونه

نتایج این تحقيق حاکی از این بود که اکثر  (.18و13)

در ابعاد مسخ شخصيت و کفایت  واحدهاي مورد پژوهش

در سطح خستگی هيجانی در سطح شخصی در سطح شدید و 

خفيف بودند که با مطالعات مشابه مطابقت ندارد و مقادیر 

 (.20و19و13و5ها گزارش شده است)متفاوتی در پژوهش

با و  همبستگی مثبتسالمت روان و سنوات با  سن بين   

همبستگی منفی وجود داشته است که بر  یشغل یفرسودگ

فرسودگی در سال هاي اوليه زندگی  Maslachاساس دیدگاه 

شغلی افراد جوان تر به دليل عدم انطباق خود با شرایط جدید 

رخ می دهد و در این مطالعه ميانگين سنوات کارکنان 

بوده  34±59/6 هاسال بوده و ميانگين سنی آن 35/8 6/267±

باشد و با  Maslachکه می تواند دليلی بر تایيد دیدگاه 

 (.21و13)همخوانی دارد مطالعه ماسوله

، بين سالمت روان با جنسيت مطابق یافته هاي پژوهش   

ارتباط معنی داري وجود نداشت که با مطالعه شفيع آبادي و 

که بين رضایت شغلی با سالمت روان کارکنان  (1388اسدي)

داري و جود نداشت همخوانی زن و مرد ارتباط معنی

 (.22دارد)

رش شد که فرسودگی شغلی در زنان در مطاله حاضر گزا   

بيشتر از مردان بوده و با مطالعه بحري بيناباج و 

( که بين جنس و 1381غنی و همکاران) و  (1382همکاران)

و پژوهش  فرسودگی شغلی رابطه معنی داري پيدا نکردند

( که ميزان فرسودگی شغلی در مردان را 1380اسفندیاري)

 (.25و24و23ایرت دارد)باالتر از زنان گزارش نمود مغ

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بين فرسودگی شغلی و    

سالمت روان با وضعيت تاهل کارکنان ارتباط معنی داري 

وجود داشت و افراد متاهل سالمت روان بهتر و فرسودگی 

شغلی کمتري را تجربه نمودند و در بررسی مقاالت، مطالعه 

پرداخته باشد یافت نشد.  رابطه مذکور مشابهی که به بررسی

( در بررسی سالمت 1389تنها در مطالعه سليمی و همکاران)

روان و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی 

 ،یشی، روان پریواالت اضافئتاهل و س تيوضع نيبکارکنان 

 –وسواس  ،یاضطراب، افسردگ ،يپرخاشگر ،یترس مرض

 (.8)شتوجود دا يدار یرابطه معن یجسمان اتاجبار و شکای

این مطالعه همچنين رابطه بين ابعاد سالمت روان را با ابعاد    

خستگی هيجانی و مسخ فرسودگی شغلی بررسی نموده و 

دار و احساس کفایت یشخصيت به صورت مثبت و معن

دار سالمت روانی را یشخصی به صورت منفی و معن

( که 1394ی)که با مطالعه بيانی و سميع کنندبينی میپيش

استرس و فرسودگی شغلی را بر سالمت روانی معلمان 

بررسی کردند کامال هماهنگ می باشد،  93ابتدایی در سال 

ولی در مطالعه عبدي ماسوله ارتباطی معکوس بين فرسودگی 

شغلی در تمام ابعاد با چهار بعد سالمت روان گزارش 

 (.26گردید)

و روانی که  مانیعوارض مختلف هيجانی، جسبه توجه با    

 فرسودگی شغلی ایجاد می کند، می تواند در سالمت روان

(. مواجهه کارکنان درمانی با افراد 18) باشد تاثير گذارافراد 
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، مرگ و مسئوليت مهمی که در رنجور، بيماري هاي العالج

قبال سالمت و حيات انسان ها دارند، اتخاذ راهکارهایی 

در بعد مسخ شخصيت و جهت کاهش فرسودگی شغلی بویژه 

در زنان را امري بسيار ضروري نشام می دهد که باید مورد 

 توجه مدیران قرار گيرد.

مطالعات  با حاضر قيتحق جینتا یدر خصوص همخوان   

 یهمبستگو  قيتحق يتوان به مشابهت در ابزار ها یم گرید

 مورد اشاره کرد و بالطبع در فرسودگی شغلیسالمت و  نيب

، گروه مانند زمان انجام پژوهش ییرهايبه متغ زيها ن تفاوت

توجه  یشناخت تيجمع يها یژگیو تفاوت در و مطالعه مورد

 .داشت

 گيرینتيجه   

با توجه به رابطه معنی دار و همبستگی منفی بين سالمت    

، با افزایش سالمت روان، کارکنان روان با فرسودگی شغلی

. تجربه کرده بودند سطح پایين تري از فرسودگی شغلی را

درصد کارکنان درسطح عالی گزارش شد  4/70سالمت روان 

 ياختالل در کارکردها" زانيمو از چهار حيطه سالمت روان 

 طهياز دو ح "اضطراب و اختالالت خواب  "و  "یاجتماع

افسردگی و گرایش به "و  "نشانگان جسمانی"گرید

کارکنان در دو  بود که بيانگر این نکته است باالتر "خودکشی

حيطه اول سالمت روان مشکالت بيشتري داشته اند، زیرا 

نمره باالتر در پرسشنامه سالمت عمومی، نشان دهنده سالمت 

روانی کمتر است و از بين سه حيطه فرسودگی شغلی بعد 

 "خستگی هيجانی"، نسبت به دو بعد دیگر"مسخ شخصيت"

ن گزارش در سطح شدیدتري در کارکنا "کفایت شخصی"و 

که بين فرسودگی شغلی و  داري. بر اساس ارتباط  معنیشد

گزارش شد با  هاي سن و سنواتسالمت روان با متغير

، به دليل افزایش تجارب شغلی  افرایش سن و سنوات

کارکنان در برخورد با مسائل کاري آن ها فرسودگی شغلی 

 فرسودگی تر و سالمت روان بهتري را تجربه می کنند .  پایين

از مردان گزارش شد و ارتقاي سالمت  ترشغلی در زنان شدید

هاي پيشگيرانه بهداشت روان براي ، برنامهروان کارکنان

کارکنان جوان تر به دليل عدم انطباق خود با شرایط جدید و 

و کاهش   زنان به نيروهاي انسانی  بخصوص  مدیران توجه 

 .ودگی شغلی را کاهش دهدتواند فرسبار کاري آن ها می

 تشکر و قدرداني   

مرکز تحقيقات مدیریت سالمت و توسعه مطالعه در  نیا   

 یقاتيصورت طرح تحقه باجتماعی و هسته پژوهش آق قال 

مورد  18/4/1393 خیدر تار /پ گ83839/35با شماره 

و فناوري دانشگاه  قاتي. از معاونت تحققرار گرفت بیتصو

ن و آو معنوي  یمال تیحما علته ن بگلستا یعلوم پزشک

داشتند  مطالعه مشارکت نیکه در ا زیعزکارکنان از  نيهمچن

 .شود یم یاندقدر
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Abstract 

Background and Objective: Mental health is one of essential needs that has a critical role in 

sustainable development.  Burnout , a physical and mental fatigue and a sense of reduced 

capabilities, is a leading factor in lowering mental health efficiency .this study aimed at determining 

the relationship between burnout and mental health in  Al –E-Jalil hospital`s staff. 

Material and Methods: This descriptive - analytical research was conducted on 179 Al–E-Jalil 

hospital`s staff recruited via Census method in 2014. The data was collected by mental health 

questionnaire (G.H.Q-28) and Burnout (Maslach) questionnaires, and analyzed by kruskal Wallis, 

Mann-Whitney and Spearman correlation. 

Results: Significant relationship between mental health and burnout (P≤0.0001, r=-0.844) showed 

that mental health enhancement  reduced the level of  burn out. The mean mental health (19.28 ±

10.77)  was excellent . Two domains of “somatization" and "depression and suicidal tendencies" 

were better than "social dysfunction" and "anxiety and sleep disorders". The highest mean was 

related to  "Depersonalization" and "emotional exhaustion"  and the lowest one to " personal 

accomplishment". 

Conclusion: The findings show that there is  a negative significant relationship between mental 

health and burnout that means by enhancing mental health the staff experiences lower level of  burn 

out. 
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