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 پژوهشیمقاله 

  ماماهاي شاغل در  ارتباط فرسودگی شغلی با توانمندي ساختاري
  1396در سال و حومه  اصفهان شهرهاي در زایشگاه

  
  ٭٢، تهمينه دادخواه تهراني١مژگان جاني قربان

  
 18/10/1400تاریخ پذیرش  23/04/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

سو تهدیدکننده سالمت است. فرسودگی شغلی ماماها از یک مطرح کار هايمحیط در مهم اجتماعی مسئله یک عنوانبه شغلی فرسودگی :هدف و زمينهپيش
 رمؤثریزي اقدامات از سوي آنان را به همراه دارد. ازآنجاکه طرح شدهارائهاین گروه از شاغلین گروه پزشکی است و از سوي دیگر کاهش کیفیت و کمیت خدمات 

، این مطالعه باهدف بررسی ارتباط فرسودگی شغلی ماما با توانمندي ساختاري انجام شده هستدر جهت کاهش این معضل، نیازمند شناسایی عوامل مرتبط با آن 
 است.

آذر  15شهر اصفهان و حومه از  يهابیمارستانهاي یشگاهزانفر از ماماي شاغل در  282از نوع همبستگی بر روي  : این مطالعه توصیفی مقطعیهامواد و روش
پرسشنامه  و پرسشنامه استاندارد اثربخشی شرایط کاريآوري اطالعات از گیري به روش آسان بود. جهت جمعانجام شد. نمونه 1396اسفند سال  10 لغایت

  تفاده شد.فرسودگی شغلی ماسالش استفاده گردید. از آزمون همبستگی جزئی و تحلیل رگرسیون جهت تحلیل آماري اس
 ؛>r=،001/0p -21/0دار داشته است (هاي فرسودگی هیجانی و موفقیت فردي رابطه معکوس معنییطهحدر این مطالعه نمره کل توانمندي ساختاري با  ها:يافته

16/0- r= ،02/0 =p واریانس فرسودگی شغلی در  %15و  %8 بینی کنندهدهد که ابعاد توانمندي ساختاري به ترتیب پیشیم). آنالیز رگرسیون خطی نشان
  ).08/0R2=،15/0 =R2اند (بودههاي فرسودگی هیجانی و موفقیت فردي یطهح

هاي الزم و منابع یتحماین تأمسازمانی،  تواند با کاهش فرسودگی شغلی همراه باشد. ارائه شفاف و کامل اطالعاتیم: توانمندي ساختاري گيرينتيجهو  ثبح
  کاري ماماها و درنتیجه کاهش فرسودگی شغلی آنان را فراهم نماید. هايمحیطتواند زمینه توانمندي ساختاري یمکافی و نیز تقویت جایگاه سازمانی ماماها 

 : فرسودگی شغلی، توانمندي ساختاري، ماماهاکليدواژه

  
 ۶۴۳-۶۵۴ ، ص۱۴۰۰ آبان، ۱۴۵ درپي، پيتمهششماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  09191597018خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاري و مامایی،  تلفن: : آدرس مکاتبه

Email: tdtahmineh@gmail.com 

 
  مقدمه

یک  یو در طزن  808حدود  روزانه ،2017در سال در جهان 
ــال جان مـان  یو زا يزن از عوارض مرتبط بـا بـاردار   295000 سـ

ــان) مرگ مـادر تنهـا   1(. بـاختنـد   و قله کوه عوارض  يدهندهنشـ
هر مرگ  يکا به ازایامر متحدهایاالت. در جاد شده استیا مشکالت

ک مرگ را تجربه ید نزدیک عارضه شدیزن  70، يمرتبط با باردار
ــته،  یزان در طین میکنند که ایم ــده یتقردهه گذش باً دو برابر ش

ــت. ا ــترسن حوادث یاس و بر کل جامعه  يبر زن، خانواده و آوراس
 .)2( تأثیرگذارند

                                                             
دانشکده پرستاري و مامایي، دانشگاه علوم پزشکي اصفھان،  ھاي پرستاري و مامایي،استادیار گروه مامایي و بھداشت باروري، مرکز تحقیقات مراقبت ١

  اصفھان، ایران
ه علوم پزشکي اصفھان، اصفھان، دانشکده پرستاري و مامایي، دانشگا ھاي پرستاري و مامایي،مربي گروه مامایي و بھداشت باروري، مرکز تحقیقات مراقبت ٢
  مسئول) یسنده(نو یرانا

جزء مان، یو زا يباردار ياداره يبرا زهیو با انگ ماهر افراد وجود
ــرور  یگامو  باردار مرگ مادر و يماریکـاهش ب  راهبردهـاي  يضـ
ن راستا یدر ا) 3اسـت. (  يارتقاء بهداشـت بارور  در جهت یاسـاسـ  

ــت منظوربـه  ء ز ارتقایو ن المللیبین موردتوافقبـه اهداف   یابیـ دسـ
 يافراد ماماها نه ســـالمت مادران و نوزادان،یت خدمات در زمیفیک
ــمار  يدیکل ــاً  هاآنرا یروند زیمبه ش ــاص ف یجهت انجام ط اختص

ــاهامراقبتاز  یعیوســـ ــناسـ ازها، عوارض و ارائه خدمات ین یی، شـ
 انددهیدمان آموزش یتا دوران پس از زا يش از بارداریاز پ یاورژانس

 يو نوزاد يمادر مؤثر يهامراقبـت متبحر محور  يمـامـاهـا    )4،5(
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 يازهایاد به علت نیکار ز حالی اســت که ن در ی) ا6،7( باشــندیم
 يهاتنشکنند، یممان را تحمل یکه درد زا یبـاال در زنان  یمراقبت
ــ  ــالمت مادر و جن زمانهم ینیت بالیریاز مد ینـاشـ ن، وقوع یسـ

 يردارند بایدر فرا اجتنابغیرقابلو  بینیپیشغیرقابل يهااورژانس
ط کــار، یدر مح HIVروس یبــه و یز احتمـال آلودگ یمـان و ن یو زا

حرفه ) لذا 8،9،10( دینمایمک ماما وارد یرا به  یفراوان هاياسترس
اد، مداوم و مزمن یز يهااست و در اثر تنش پرتنشـی حرفه  ییماما
 ).11( افتدمیاتفاق  یشغل یفرسودگن حرفه، ین ایشاغل يبرا

 است که در اثر استرس شناختیروان يندیفرا یشغل یفرسودگ
ــغل انجام  يبرا یکاف يو به دنبال آن فرد انرژ گرددیجـاد م یا یشـ

ــغل، عملکرد و همکاران  یدادن وظا ــبت به ش ف خود را ندارد و نس
 هايتواناییدرك فرد از  یطین شــرایشــود. در چنیم اعتنابیخود 

ف یگر مثل گذشــته توان تحقق وظاین فرد دیو ا یافتهکاهش يکار
، 1)1981جکسون (ماسالچ و ف یتعر بر اسـاس  ).12خود را ندارد (

(احساس  2یجانیه یفرسودگمتشکل از  یسندرم یشغل یفرسـودگ 
ــ )،یه توان روحیـ تخل ــخصـ از  ي، عاری(واکنش منف3ییت زدایـ شـ

 رندگان خدمت) ویمفرط نســبت به گ اعتناییبیبا  توأماحســاس و 
ت یو موفق یستگی(کاهش احساس شا4يت فردیاحساس عدم موفق
 یشغل یفرسـودگ  یاز فراوان یقیدق يآمارها ).13در حرفه) اسـت ( 

ــت اما برخیدر دســت ن ــان م یس نفر  7که از هر  دهندیآمارها نش
ــاغل،  ــودگ 1ش ــغل ینفر دچار فرس ــود. یم یش عوارض  ازجملهش

ــودگ ــغل یفرسـ ــکا توانیم یشـ خواب،  اختالالت، یات بدنیبه شـ
ت ی، کاهش رضایاختالل در کارکرد اجتماع ،، اضـطراب، یافسـردگ 

ــغل ــدهارائهمار و خدمات یت مراقبت از بیفی، کاهش کیشـ ز یون شـ
 يهم در کشورها یشغل ی. فرسودگ)14، اشاره کرد (از کار اسـتعفا 
ــعه د یماماها را تهد، توســعهدرحال يو هم در کشــورها یافتهتوس

نمود ت و تداوم خدمات را با اختالل روبرو خواهد یـ فیکنـد و ک یم
و  ی، سازمانيبا عوامل متعدد فرد یشـغل  یفرسـودگ  .(15،16،17(

ــت  ياحرفـه  ــازمـان . در داخـل  )18،19(مرتبط اسـ  يکار هايسـ
متعدد  زاياسترسجه تماس مداوم با عوامل ینت یشـغل  یفرسـودگ 

ــتقالل، نبود حما لیط کـار از قب یدر مح ــازمانیفقدان اسـ ، یت سـ
ــعیریمد ــارهایت ضـ  یروان يف، فقدان منابع، حجم کار باال و فشـ
ــد ( یم ــتن   20،14بـاشـ  يخوب کار هايمحیط). در مقـابـل داشـ

   .)21،22دارد (را به همراه  يترنییپا یشغل یفرسودگ
 توانمند کردن يک ســازمان برای ییتوانا يســاختار يتوانمند

ــت (یدر محا گروه یفرد  ــازي). 23ط کار اس ــاختاري توانمندس  س

                                                             
1 Maslach & jackson 
2 Emotional exhaustation 
3 Depersonalization 
4 Reduced personal accomplishment 

ــامل ــاختارهاي ش ــط محیط تعدیل س ــهیل مدیران کار توس  و تس
 که رویکرد این .باشــدیم ســازمان امکانات به کارکنان دســترســی

 و قدرت تفویض با است شده ) مطرح1993-1977( 5توسـط کانتر 
 طیمح ، ساختاريتئور نیا اسـت. مطابق تبط مر در سـازمان  اختیار

 مانساز کی کارکنان و رفتار نگرش گیريدر شکل يمؤثر عامل کار
 هک است یطیمح توانمند کننده، کار طیمح کانتر از دیدگاه .اسـت 

 مؤلفه چهار به یدســترسـ  که شــود بینیپیش ییسـاختارها  آن در
ــت  معتقد کانتر دینما پذیرامکان را تیحما و، اطالعات، منابعفرصـ

 يفرد نیب روابط زین و)6یرسم قدرت (شغل ژهیو مشخصات اسـت 
یم لیتسه را ن ساختارهایا به یدسترس7 ( یررسمیغ قدرت (يقو

در  يساختار يدهند توانمندیمج مطالعات نشـان  ینتا .)24( کنند
از  .)25(شود یم یتر استرس شغلنییپاط کار منجر به سطوح یمح
اط ارتب يساختار يط سازمان و توانمندیط کار، محیگر شراید يسو
هم  یت شغلی. رضا)26(ز دارد ین یت شغلیبا رضـا  یک و مهمینزد

شتر، استرس یب یت شغلی. رضا)27(مرتبط است  یبا اسـترس شغل 
، کاهش یتر را به همراه دارد و کاهش اســترس شــغلنییپا یشــغل

را به همراه  یکمتر شــغل  یفرســودگ درنتیجهو  یروح یخســتگ
  .)28( خواهد داشت

ــاء کل یکی عنوانبهماماها  ازآنجـاکه   و خط مقدم  يدیاز اعضـ
گردند، توجه به سالمت یمحفاظت از سالمت مادر و نوزاد محسوب 

 یرد. فرسودگیقرار گ مدنظربه جد  یستین دسته از زنان شاغل بایا
سالمت آنان است و  تهدیدکنندهعامل مهم  سویکماماها از  یشغل

 يماریآنان، ب ياز سو شدهارائهت خدمات یفیگر کاهش کید ياز سو
 منظوربهن مطالعه یمـادر و نوزاد را به همراه دارد. لذا ا  ومیرمرگ و

 فباهدان ماماها و یدر م یشغل یعوامل مرتبط با فرسودگ ییشناسا
جام ان يساختار يماماها با توانمند یشغل یارتباط فرسودگ یبررسـ 

  شده است.
  

  مواد و روش کار
ــیا ــال   10آذر تا  15از  یلیتحل یفین مطالعه توص ــفند س اس

 یتمام شـــاغل انجام شـــد. ينفر از ماماها 282با شــرکت   1396
ــتان ــگاه یزا يدارا هايبیمارسـ ــهرشـ ــفهان  شـ و حومه جهت اصـ

شاغل  يماماهاه یکلمارسـتان  یدر هر ب انتخاب شـدند.  گیرينمونه
ط ورود به مطالعه را داشتند در مطالعه شرکت یشراکه شگاه یدر زا

 دو دامنه و صورتبهمقدار آلفا حجم نمونه با در نظر گرفتن  .کردند
نفر محاسبه شد که  258، 2/0 برابر با ρدرصد و  90درصد، توان  5

5 Kunter 
6 Formal power 
7 Informal power 
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نفر وارد مطالعه شدند.  282 هانمونه يدرصد 10زش یبا احتمال ر
 یک سالداشـتن حداقل  ت بودند از: ورود به مطالعه عبار يارهایمع

 ایو  ی، کارشــناســیکاردانداشــتن مدرك ، شــگاهیســابقه کار در زا
قرار ، ینداشــتن مشــکل روان، ییماماارشــد در رشــته  یکارشــناســ

مرگ  ،طالق فوت همسر، مثل زاییتنشنداشتن در معرض عوامل 
که بر طبق  ير مواردیمار شدن و سایخانواده، ب يک نفر از اعضـا ی

ن استرس را بر یشتریپرسـشـنامه سـنجش استرس هولمز و راهه ب   
 يو نامجو سنگر يدریک مطالعه توسـط ح ید. در ینمایمفرد وارد 

ا ن پرسشنامه بیا ین توافق درونییجهت تع ییایب پای) ضـر 1390(
و  0.72ب یکردن به ترت یمهدونکرونباخ و  ياســتفاده از روش آلفا 

 یقابل قبول ییایپرسـشنامه از پا  نشـان داد  به دسـت آمد که  0.64
آن با  نمره ین اعتبار پرسشنامه، همبستگییتع يبرخوردار است. برا

ــترس   ــنامه اس ــش ــدهادراكپرس ــ ش د و رابطه مثبت یگرد یبررس
 يانگر برخورداریکه ب )p <0.05, r=0.15(مشــاهده شــد  دارمعنی

خروج از  يارهای). مع29باشد (یمپرسشنامه استرس از اعتبار الزم 
در مطالعه در  يادامه همکارل به یعدم تمامطـالعه عبارت بودند از  

  .سؤاالتدرصد  10ش از یکامل به ب دهیپاسخو عدم هر مرحله 
شامل اطالعات  یبخش 3ک پرسـشنامه  یبا اسـتفاده از   هاداده
و پرســشــنامه  1يط کاریشــرا اثربخشــیک، پرســشــنامه یدموگراف
  ده شد.ینجماسالچ س یشغل یفرسودگ

 ،ن پژوهشیدر ا يســـاختــار  يتوانمنــدزان یم یابیــارزابزار 
 ن پرسشنامهیا بود. يط کاریشرا اثربخشـی پرسـشـنامه اسـتاندارد    

 يساختار يتوانمند يتئور بر اساسو همکاران  2نگریتوسـط الشـ  
اس اســت. یرمقیز 6ســؤال و  19 يم شــده اســت و دارایکانتر تنظ

 یت و قدرت رســـمیحما به فرصـــت، اطالعات، منابع، یابیدســـت
قرار  یابیسؤال مورد ارز 4با  یررسمیسـؤال و قدرت غ  3با  هرکدام

کرت نمره یل يادرجه 5اس یک مقی. هر سؤال با استفاده از ردیگیم
قرار  95تا  19ن یب شدهکسب) و دامنه نمرات 1-5شـود ( یداده م

  ).30( دارد
ــنـامه ن ن یا و پـایـایی   ییروا ــشـ ز در مطالعات مختلف یپرسـ

ــت دییو تأ موردبررســـی ن مطالعه یدر ا )31،32( .قرار گرفته اسـ
ــبه آلفا یدرون یهمبســتگ ــؤاالت با محاس  =92/0rکرونباخ با  يس

  شد. دییتأ
ــودگ آوريجمع يبرا ــغل یاطالعــات مربوط بــه فرسـ از  یشـ

استفاده   (MBI)3و جکسون ماسالچ  یشغل یپرسـشنامه فرسودگ 
 یشغل یاس فرسودگیه سه خرده مقیگو 22ن پرسشنامه با یا .شـد 

ــؤاالت (یقرار م یابیرا مورد ارز ) 20،16،14،13،8،6،3،2،1دهد. س
ــودگیــمـربـوط بــه خـرده مق    ــؤاالت  یجــانیه یاس فرسـ و سـ

                                                             
1 The conditions for work effectiveness questionnaire 
2 Laschinger 

ــاس یـ ) مربوط بـه خرده مق 22،15،11،10،5( ــخصـ  ییت زدایشـ
ه ) مربوط ب21،19،18،17،12،9،7،4ن سؤاالت (یهمچن باشـند. یم

ف یابزار مربوطه که در ط .باشـــندیم يت فردیاس موفقیخرده مق
احساسات مربوطه را از صفر  یشـده است فراوان  بنديدرجهکرت یل

در ماه،  چند باردر ماه،  باریکتا شــش (هرگز، چند بار در ســال،   
کند. یم بنديدرجهبار در هفته و هر روز)  نیدر هفته، چند باریک

نمرات  ییت زدایو شــخصــ یجانیه یدر دو بعد فرســودگ ازآنجاکه
ت یشتر و در بعد احساس عدم موفقیب یفرسودگ دهندهنشانباالتر 

ت شـتر اس یب یشـغل  یفرسـودگ  دهندهنشـان تر نییپانمرات  يفرد
ــورتبهک از ابعاد یهر  ینمره ده ــورت  صـ رد و یگیمجداگانه صـ

گر ا دیگرعبارتبهشود. ینمک نمره واحد در نظر گرفته ی صورتبه
 در سطح باال و ییت زدایا شخصیو  یجانیه یخستگ ازنظرشخص 

ن باشد به مفهوم داشتن ییدر سطح پا يت فردیاحساس موفق ازنظر
 یدامنه نمرات در بعد فرســودگ درنتیجهاســت.  یشــغل یفرســودگ

ت ی)، در بعد شخص6تا  0اس از یبا مق سؤال 9(54تا  0ن یب یجانیه
) و در بعد احســاس 6تا  0اس یبا مق ســؤال 5( 30 تا 0ن یب ییزدا

ــؤال 8(48تـا   0ن یب يت فردیـ موفق ) قرار 6تـا   0اس یـ بـا مق  سـ
رات ن نمیانگیم یعاطف ین پرسشنامه در بعد خستگیا رد. دریگیم

، ≥6ن نمرات یانگیم ییت زدایدر بعد شـخص  ،≤27، 26-17، ≥16
-38، ≥ 31ن نمرات یانگیم يت فردیو در بعد موفق ≤12، 11-7
. ن، متوسط و باال بودندییسطوح پا دهندهنشانب یبه ترت ≤ 39، 32
ران ین ابزار در مطـالعات مختلف داخل و خارج ا یا ییایـ و پـا  ییروا

ز یدر مطالعه حاضر ن )33،34(د قرار گرفته است. ییتأو  موردبررسی
  .دیمحاسبه گرد 88/0ن ابزار یکرونباخ ا يب آلفایضر

مراجعه  هامارستانیبه ب نامهمعرفیمحقق پس از اخذ مجوز و 
 يرا برا اطالعات داشتننگهمحرمانه کرده و اهداف پژوهش و 

شان، اقدام به یا يبا جلب موافقت و همکارداد و یمشرح  نیمسئول
 عصر و صبح يهانوبتهر روز در  ن منظورینمود. بدیم يریگنمونه

ح در مورد اهداف پژوهش یه و پس از توضمراجعه نمود هازایشگاهبه 
و اخذ موافقت  پژوهش يواحدها يبرا اطالعات داشتننگهمحرمانه و 

ط ها توسپرسشنامهداد. یمل یشان تحویرا به اها پرسشنامه، یکتب
 لیگر تکمیکدیمستقل از  طوربهو  یخود گزارشق یاز طر ماماهاخود 

 شد.یم
ها در بخش حضور داشت پرسشنامه لیتکمپژوهشگر در زمان 

  .پاسخ دهد هاآنالزم باشد به سؤاالت  کهدرصورتیتا 

ــخه  spss افزارنرمبا  هادادهز یآنال  ,IBM, Armonk) 22نس

NY, United States of America) .ع ینرمال بودن توز انجام شد

3 Maslach Burnout Inventory 
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ــم هـا داده -Kolmogorov) (رنفیبا انجام آزمون کولموگروف اسـ

Smirnov  یابیجهت ارز 1یجزئ یب همبستگیشد. از ضر یبررسـ 
ز یالو از آن یشغل یبا فرسودگ يسـاختار  ين توانمندیب یهمبسـتگ 

ده کنن بینیپیش يجهت مشخص کردن فاکتورها یون خطیرگرس
 P<0.05 هاآزموندر همه  اســتفاده شــد. یشــغل یابعاد فرســودگ

 .در نظر گرفته شد داريمعنیسطح  عنوانبه
ته اخالق دانشگاه علوم ین پژوهش در کمی: ایاخالقمالحظات 

ب یبه تصو IR.MUI.REC.1396.3.619اصـفهان با کد   یپزشـک 

ــ ــارکت  یرس ــت. مش ــرکتده اس  کامالً پژوهشن یدر ا کنندگانش
  ت آگاهانه انجام شده است.یو با رضا ياریاخت

  هايافته
ــرکت يک ماماهایدموگراف هايویژگی در مطالعه در  کنندهشـ

 ارائه شده است. 1جدول شماره 

 موردمطالعه يک ماماهایدموگراف هايویژگی ):۱جدول (
ار)ین (انحراف معیانگیم ریمتغ
 )22/8( 78/34  (سال) سن
 )09/8( 09/10  (سال) يتجربه کار
 )11/4( 15/26  فت در ماهیتعداد ش
 )46/2( 53/6 فت شب در ماهیتعداد ش

)(درصد تعداد ریمتغ

)50/2( 7
)40/90 (255
)10/7( 20

 التیسطح تحص
 دیپلمفوق

 سانسیل
لیسانسفوق

 )30/42( 119
 )70/57( 163

 یت استخدامیوضع
 یاستخدام رسم

ياستخدام قرارداد

 )73( 206 
 )27( 76

 تأهلت یوضع
 متأهل
مجرد

ا ماماه يســاختار ين نمره کل توانمندیانگیج نشــان داد مینتا
ه ن بیشــتریاز ب هامؤلفهب نمرات یباشــد که ترتیم 96/17 88/3±

ت، ی، اطالعات، حمایررسمیاز: فرصـت، قدرت غ  اندعبارتن یکمتر
  ).2شماره جدول ( یرسممنابع و قدرت 

 موردمطالعهن افراد یو ابعاد آن در ب يساختار ين نمره توانمندیانگیم ):۲جدول (

 اریانحراف مع نیانگیم تعداد ریمتغ

 88/3 96/17 272 يط کاریشرا یاثربخش
 87/0 53/3 282  فرصت

 99/0 07/3 275 اطالعات
 85/0 95/2 281 تیحما

 87/0 75/2 279 منابع
 93/0 27928/2  یقدرت رسم

 80/0 28035/3  غیررسمیقدرت 

1 Partial Correlation 
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ن ییاآنان پ ییت زداین نمره شخصیانگیمتوسط و م موردمطالعه يماماها يت فردیو موفق یجانیه ین نمره فرسودگیانگیج نشـان داد م ینتا 
 ).3جدول شماره است (بوده 

 موردمطالعهن افراد یدر ب یشغل یفرسودگن نمره ابعاد یانگیم ):۳جدول (
 اریانحراف مع نیانگیم تعداد یشغل یابعاد فرسودگ

 61/12 77/18 282 یجانیه یفرسودگ
 70/6 41/5 281 ییزدا تیشخص
 34/11 80/34 281 يت فردیموفق

 يتوانمنددهد که نمره کل یمنشان  یجزئ یب همبستگیضرا
رابطه  يت فردیو موفق یجانیه یفرســودگ يهاطهیحبا  يســاختار
، =r -16/0 ؛=r=،001/0p -21/0داشـته اسـت (   دارمعنیمعکوس 

02/0 =p.( يبعد از ابعاد توانمند 4، یجانیه یطه فرســـودگیح در 
ــاختار ــامل اطالعات، حما يس ــمیش ن یبا ا یت، منابع و قدرت رس

ــته دارمعنیطـه رابطه معکوس  یح ؛=r=،02/0p -15/0اند (داشـ
25/0-r= ،001/0<p 15/0r=،03/0p=19/0 ؛-r= ،005/0(p=.  در
شــامل  ســاختاري يدو بعد از ابعاد توانمند يت فردیطه موفقیح

 يآمار دارمعنیطه رابطه معکوس ین حیبا ا یت و قدرت رسمیحما
جدول ( ).0r= ،001/0< p-/30 ؛=r=،004/0p -19/0. (اندداشـته 
  ).4شماره 

در افراد  یشغل یفرسودگ يهاطهیحو ابعاد آن با  يساختار ينمره توانمند يو سطح معنادار*یجزئ یب همبستگیضر ):۴جدول (
  موردمطالعه

 ریمتغ
 يت فردیطه موفقیح  ییزدا تیطه شخصیح  یجانیه یطه فرسودگیح

r
p 

r
p 

r
p

-21/0  يساختار يتوانمند
001/0< 

01/0 
87/0 

16/0- 
02/0 

-07/0  فرصت
30/0 

09/0- 
18/0 

02/0- 
77/0 

 اطالعات
15/0-
02/0 

06/0- 
35/0 

0 
1/0 

 تیحما
25/0-

001/0< 
06/0 
40/0 

19/0- 
004/0 

 -15/0منابع
03/0 

10/0 
16/0 

12/0- 
08/0 

-19/0  یقدرت رسم
005/0 

11/0 
10/0 

30/0- 
001/0< 

-12/0  غیررسمیقدرت 
08/0 

06/0- 
39/0 

08/0- 
26/0 

 ,P یب همبستگیضر r .است فت شب محاسبه شدهیف در ماه و تعداد شیسن، سابقه کار، تعداد ش يرهایمتغبا کنترل  یب همبستگیضر * 
  يسطح معنادار

ــیآنـال  ــان  یون خطیز رگرسـ  يدهـد که ابعاد توانمند یمنشـ
 یانس فرسودگیوار %15و  %8 کننده بینیپیشب یبه ترت يساختار

ــغل ــودگ يهاطهیحدر  یش اند بوده يت فردیو موفق یجانیه یفرس
)08/0R2=،15/0 =R2 5) (جدول شماره.( 
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 يساختار يبر اساس ابعاد توانمند یشغل یابعاد فرسودگ بینیپیش یونیج مدل رگرسی: نتا)۵جدول (

 یابعاد فرسودگ
 یشغل

درجــــــه   جمع مربعات  کننده بینیپیش
 يآزاد

مقـدار آماره  
F 

 R  R  يسطح معنادار

Square 
Adjusted 

R Square 
 یفــرســــودگــ

 یجانیه
ــد    يابـعــاد تـوانمن

 يساختار
66/2882  9  07/2  03/0  28/0  08/0  04/0 

ــد    ییت زدایشخص  يابـعــاد تـوانمن
 يساختار

27/642  9  61/1  11/0  24/0  06/0  02/0 

ــد    يت فردیموفق  يابـعــاد تـوانمن
 يساختار

53/5332  9  94/4  001/0<  39/0  15/0  12/0 

ــان  چنینهمج ینتا ــودگیدهد در حیمنش ، یجانیه یطه فرس
ســت ان مطالعه بوده یدر ا دارمعنیکننده  بینیپیشر یت متغیحما

)21/0-=β, 02/0=pن مطـالعــه  یدر ا يت فردیـ موفقطـه  ی). در ح
ــمیاطالعـات، حمـا   کننده  بینیپیش يرهایمتغ یت و قدرت رسـ

= -34/0؛ β, 02/0=p =-2/0؛β, 04/0=p= 16/0( اندبوده دارمعنی
β, 001/0<p(. 

  گيرينتيجهبحث و 
 يماماها يساختار يمطالعه حاضر نشان داد نمره کل توانمند

 يت فردیو موفق یجانیه یفرسودگ يهاطهیحشگاه با یشاغل در زا
؛>r=،001/0p -21/0داشـته اسـت (   دارمعنیآنان رابطه معکوس 

16/0- r= ،02/0 =p.( ن رابطه یا ییت زدایطه شـخص یکن در حیل
  ).r= ،87/0=p 01/0نبود ( دارمعنی

 یجانیه یفرسودگج نشـان داد در مطالعه حاضر  ین نتایهمچن
 ییت زدایزان شخصیماماها در سـطح متوسط و م  يت فردیو موفق

ــطح پا ــوابییآنان در سـ ــفهان ین قرار دارد. در مطالعه صـ و  یاصـ
 یجانیه ی) در اصفهان، ماماها در بعد فرسودگ35(2012همکاران (

د ن و در بعییدر سطح پا ییت زدایدر سطح متوسط، در بعد شخص
ه سه با مطالعی. در مقااندداشتهقرار  ییباالدر سـطح   يت فردیموفق

مشابه بودند. در بعد  کامالً ییت زدایما هر دو گروه در بعد شـخصـ  
اگرچه هر دو گروه در سطح متوسط قرار دارند  یجانیه یفرسـودگ 

شان ش نیدر مطالعه ما افزا یجانیه ین نمره فرسـودگ یانگیکن میل
ــومیم ــودگیدهد. در س ــغل ین بعد فرس ــواب، در میش و  یطالعه ص

 اندداشتهدر سـطح باال قرار   يفرد موفقیت ازلحاظهمکاران ماماها 
و در  یافتهکاهشماماها  يت فردیزان موفقیکن در مطـالعـه ما م  یل

وان تیمفوق  يهاافتهیر یسـطح متوسـط قرار گرفته است. در تفس  
ــابقه کار  کنندهشـــرکت يگفت در مطالعه ما ماماها از ســـن و سـ

 یرابطه اســتخدام يشــتریبرخورد دار هســتند و درصــد ب يکمتر
 نیشگاه شاغل هستند که ایدر زا ین همگیدارند و همچن يقرارداد

 يردت فیشتر و کاهش موفقیب یجانیه یتواند منجر به فرسودگیم
  منجر شود.

در اکثر  ییت زدایو شخص یجانیه یزان فرسـودگ یدر تهران م
ــطح باال یدر ا يفردت یزان عدم موفقیماماها کم و م ن افراد در سـ
 یشغل ی). با اسـتفاده از پرسشنامه فرسودگ 36اسـت ( قرار داشـته  
مجارستان با  يان ماماهایدر م یجانیه یزان فرسـودگ یماسـالچ، م 

با  ییت زدایزان شخصیدر سـطح باال، م  42/28 ± 16/13 نیانگیم
ــط و موفق 34/8 ± 48/6ن یانگیـ م ــطح متوسـ با  يت فردیدر سـ
ــطح پا 41/20 ± 08/11 نیانگیـ م ــتییدر سـ . )37( ن بوده اسـ

 تیشخص در سطح متوسط، یاسـلواک  يماماها یجانیه یفرسـودگ 
ان یدر م (8( در سـطح باال بوده است.  هاآن يت فردیو موفق ییزدا

 يت فردیو موفق یجانیه یزان فرسودگیا میکشـور استرال  يماماها
 باشدیمن ییدر حد پا هاآن ییت زدایزان شخصیدر حد متوسط و م

 يان ماماهای) در م2012مطالعه رولئو و همکاران ( يهاافتهی. )38(
ن ایدر م یجانیه یزان فرسودگیدهد که میمکشـور سنگال نشان  

ــی)، م4/35± 6/9باال ( هاآن ــخص ــط در حد  ییت زدایزان ش متوس
باشد. یم) 7/39 ± 8/4(باال  يت فردیزان موفقی) و م4/11 ± 1/6(

ت به نسب يباالتر یشغل یفرسودگ یسـنگال  ين مطالعه ماماهایدر ا
 ).9اند (داشتهمطالعه ما 
هايپژوهش در یشغل یفرسودگ زانیم شد گفته که طورهمان

 یاست. بر طبق نظر ما سالچ فرسودگ شـده  گزارش متفاوت متعدد
ــغل ــ  یش ــخص ــت که عوامل   یتجربه ش ــان اس افراد در مورد کارش

جاد کنند. عوامل یرا در فرد ا یشــغل یودگتوانند فرســیم يمتعدد
رش و نگ یتیشخص هايویژگیک، یدموگراف هايویژگیر ینظ يفرد

ر یمرتبط نظ هاياسترسافراد به کار؛ عوامل مرتبط با نوع شـغل و  

مژگان جاني قربان، تهمينه دادخواه تهراني
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ــار وقت، تعارضــات نقش و يبارکار  یســازمان هايویژگیز ین ، فش
 .)39( ندیدر افراد را فراهم نما یجاد فرسودگینه ایتوانند زمیم

ــودگیدر م هاتفاوتلذا  ــغل یزان فرس در مطالعات مختلف  یش
 يان مـامـاهــا  یـ عوامـل فوق در م  هـاي تفـاوت توانـد مرتبط بــا  یم

  مختلف باشد. يکشورها
ن سن، سابقه یک در مطالعه ما بیدموگراف هايویژگیدر مورد 

، مسافت أهلتت ی، وضعیت استخدامی، وضـع یلیکار، مدرك تحصـ 
ر فت شب دیفت در ماه و تعداد شیتا کار، تعداد کل ش یمحل زندگ

  نبود. داريمعنیارتباط  یشغل یماه با ابعاد فرسودگ
  

ماماها در  يســاختار ين نمره کل توانمندیانگیدر مطالعه ما م
ن یترن به کمیشتریب از بین به ترتیباشد. همچنیمسطح متوسط 

ت، منابع و ی، اطالعات، حمایررســم ینمره، ابعاد فرصــت، قدرت غ
) 2017همکاران (و  1کیری. در مطالعه داندگرفتهقرار  یقدرت رسم

ــور ترک یـ در م ــتـاران کشـ  ين نمره توانمندیانگیز میه نیـ ان پرسـ
  .)40در سطح متوسط گزارش شده است ( يساختار

ن نمره یانگیــ) م2016و همکــاران ( ینــاپولیدر مطــالعــه د
بعاد ز این مطالعه نیطح باال بوده است. در ادر س يساختار يتوانمند

ــت، اندعبارتن یانگیب نمره میبه ترت ــمیغ قدرت از: فرصـ  ،یررسـ
مشابه  يادیو منابع که تا حدود ز یت، اطالعات، قدرت رسـم یحما

 2)2014همکاران (ور و یدر مطالعه اول )14( باشدیممطالعه حاضر 
در سطح متوسط بوده است. در  يسـاختار  ين نمره توانمندیانگیم
عات، از: اطال اندعبارتن یانگیب نمره میز ابعاد به ترتین مطالعه نیا

). در 42منابع (و  یت، قدرت رسمی، حماغیررسمیفرصـت، قدرت  
 ين نمره توانمنــدیانگیــز می) ن2010ن و همکـاران ( یمطـالعـه آبر  

  ).14و در سطح متوسط بوده است ( 31/19 ± 10/4 يساختار
رســد ابعاد فرصــت، یمن به نظر یمطالعات فوق چن یبررســ با

ــمیاطالعـات، قدرت   نقش  يکار هايمحیطت در یو حما غیررسـ
ــمیمفا یا يترپررنگ  موردتوجهو منابع کمتر  یکنند و قدرت رسـ

ــر نیکه نتا اندگرفتهقرار  ــت.  یز در همیج مطالعه حاض ــتا اس ن راس
ت از مشکال ياحرفهام کار انج يکمبود منابع الزم برا دیگرعبارتبه

ها، کمبود فتیشــ یاســت. شــلوغ يکار هايمحیطع در اغلب یشــا
جام ان يکمبود وقت برا باال و انجام وظائف متعدد، يبارکارپرسنل، 

 از بهیدر افراد احساس ن مسئلهن یرا به همراه دارد؛ ا یوظائف شـغل 
ــویم به وجودکمـک را   ــرح وظائف، یگر تدوید يآورد. از سـ ن شـ

ــتورالعمـل  در  پذیريانعطافن بدون در نظر گرفتن یو قوان هـا دسـ
را  ی، حس اســتقالل افراد در انجام وظائف شــغلیشــغل يندهایفرا

خالقانه در کارکنان  ينه بروز رفتارهاین امر زمید. اینمایمکمرنگ 

                                                             
1 DIRIK 

و زحمات  هاتالشد که ینمایمدهد و فرد احساس یم نیز کاهشرا 
 شود.یمرفته ده گیدر سازمان ناد يو

ــاختار يدر مطـالعـه مـا نمره کـل توانمند      يهاطهیحبا  يسـ
. داشت دارمعنیرابطه معکوس  يت فردیو موفق یجانیه یفرسودگ

ــت کـه توانمند یدر چ يامطـالعـه  ج ینتـا  ــان داده اسـ  ين هم نشـ
تر نییپاپرسـتاران منجر به سطوح   يکار هايمحیطدر  يسـاختار 
 یبر فرســودگ مســئلهن یکه اشــود یم یشــغل زاياســترسعوامل 

 اريدمعنی ین مطالعه هم همبستگیاست. در ا مؤثرکارکنان  یشغل
 يهاطهیحمعکوس با  صــورتبه يســاختار ين نمره کل توانمندیب

ه طیم با حیمستق طوربهو  ییت زدایو شـخصـ   یجانیه یفرسـودگ 
  ).25گزارش شده است ( يت فردیموفق

 یجانیه یماماها فرسودگ مطالعه ما نشان داد اگرچه يهاافتهی
ــط ب  ــطح متوس ــوده  اندکردهان یرا در س ــدهو فرس زان یاما م اندش

ن ی. همچناندکردههم در حد متوسط گزارش  خود را يت فردیموفق
ــاختار ين نمره کل توانمندیب داريمعنیارتبـاط معکوس   با  يسـ

افته همسو با مطالعه ین یوجود داشته است. ا يت فردیطه موفقیح
ز یباشــد که در آن مطالعه ن یمکشــور ســنگال    يان ماماهایدر م

ــطح باال ــودگ يماماها سـ کن یل اندکردهرا گزارش  یجانیه یفرسـ
ر رسد در هیمز باال بوده است. به نظر یآنان ن يت فردیزان موفقیم

ــودگ يکار هايمحیطدو مطالعه اگرچه ماماها در  ــغل یفرسـ ، یشـ
ط کار را یط محیو شرا يساختار هايتوانمندي، ضـعف در  یناراحت

 ت را در کارشــانیموفق و نفساعتمادبهکن حس یکنند لیمتجربه 
  .)9اند (کردهحفظ 

ــاختار يبعـد از ابعاد توانمند  4در مطـالعـه مـا     ــامل  يسـ شـ
 یجانیه یطه فرسودگیبا ح یت، منابع و قدرت رسمیاطالعات، حما

، =r-25/0 ؛=r=،02/0p -15/0اند (داشــته دارمعنیرابطه معکوس 
001/0<p، 15/0r=،03/0p=19/0 ؛-r= ،005/0. (p= 

ــرایهر چه در ا دیگرعبارتبه کار بهتر  هايمحیطط در ین ابعاد شـ
طه، ین حیابد. در اییمکارکنان کاهش  یجانیه یباشــد فرســـودگ 

در مطالعه ما بوده اســـت.  دارمعنیکننده  بینیپیشر یت متغیحما
ــارکت در   ــتقالل و مشـ ــتن اسـ ــمیمداشـ  ياز فاکتورها گیريتصـ

ست ا پرسـتاران در اردن بوده  یجانیه یکننده فرسـودگ  بینیپیش
ت یز کفاین يان پرســتاران شــاغل در عربســتان ســعودیدر م )43(

قدرت  )44است (مرتبط بوده  یجانیه یمنابع و کارکنان با فرسودگ
اران در پرست یجانیه یکننده فرسودگ بینیپیشن یتريقو، یرسم

  .)25ده است (ن بویچ
 رســـانیاطالعتوان گفت یم آمدهدســـتبهج ینتا يدر راســـتا

ــت  ــیاس ــازمانهاارزش، هاس ــمیو ن ی، اهداف س ران، یمات مدیز تص

2 oliver 
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ــفاف ــازمان را افزایش ــو یمش یت در س ــداقت از س  يدهد؛ حس ص
رتقاء ا يزه و فرصت برابر براید؛ انگینمایمت یسازمان را در افراد تقو

نه یابند زمییمکارکنان در  آورد ویمهمـه کارکنان فراهم   يرا برا
ــویتبع تواند از یمن عوامل یران وجود ندارد. همه ایمـد  يض از سـ

ط ن وجود روابیهمچن د.ینما يریشگیکارکنان پ یجانیه یفرسودگ
ــازمان، ين فردیمثبـت ب  مثبت به افراد از  يبازخوردها ارائه در سـ

ــو ــایمـد  يسـ  هايتوانمنديبه  هاآنتوجه ر همکاران و یران و سـ
و تذکرات  ییها، راهنماهیتوصـــن یافراد را به همراه دارد؛ ا ياحرفه

منجر به حل  ورزيغرضو  سوءنیت گونههیچد بدون یدوستانه و مف
 ابد.ییمخواهد شد و عملکرد افراد ارتقاء  يمسـائل و مشکالت فرد 

 ط کار،یو اعتماد در مح یت، همـدل یـ حمـا  بـا  توأمن جو یا وجود
گر وجود پرسنل ید يدهد. از سـو یمرا کاهش  یجانیه یفرسـودگ 

افت یو در ياحرفهه وظائف یانجام کل يبرا ی، داشتن زمان کافیکاف
ت یت قائل شدن سازمان در قبال خالقیاز، اهمیکمک در صـورت ن 

 ريگیتصمیم، دادن استقالل و قدرت یشغل يندهایکارکنان در فرا
ــازمان و مدیو ن ياحرفهئف به آنان در انجام وظا  ران بهیز توجه سـ

 ت قائل شدنیض و اهمیبدون تبع یشغل هايگروهتمام  هايفعالیت
را در  يارزشمند احسـاس  ه کارکنان،یکل ياحرفه هايفعالیت يبرا

ــودگ ت کرده ویکارکنان تقو دهد. در یمرا کاهش  یجانیه یفرسـ
 یشـغل  توانمندسـازي ق یت از طریحما زین یان پرسـتاران پرتغال یم

  ).45داشته است ( یشغل یبر فرسودگ یمیر مستقیتأث
ــاختار يدو بعد از ابعاد توانمند يت فردیطه موفقیدر ح  يسـ

ــامل حما ــمیشـ رابطه معکوس  يت فردیبا موفق یت و قدرت رسـ
ــان  دارمــعــنــی ، =0r-/30؛=r=،004/0p -19/0انــد (دادهنشــ

001/0<p.( ــد یمن بعد باز به نظر یدر ا ــکالت در  رغمعلیرس مش
ــاختارها ــمیاخت يسـ  یتیز حمایو ن ی، اطالعاتیو قانون یارات رسـ

کارکنان حفظ شده است.  يت فردیکار، احسـاس موفق  هايمحیط
ــرکت يماماها دیگرعبارتبه ــع کنندهش  اندکرده یدر مطالعه ما س

ست یمطلوب ن شانشدهت درك یحما هاآندگاه یآنکه از د رغمعلی
 يان ســاختارهاین حد در میترنییپاآنان در  یســمز قدرت ریو ن

ان شیت فردیدر جهت کسب موفق یجبران صورتبهاست  يتوانمند
 يهایستگیشارا ثابت کنند،  هایشـان تواناییند تا خود و یتالش نما

شتر یدر سـازمان ب  هاآن ياحرفه هايفعالیتخود را ارتقاء دهند تا 
 یگاه اجتماعینه و جایریدد به قدمت یشــا مســئلهن یده شــود. اید

دور  چنداننهگردد که در گذشــته یمماماها در کشــور ما باز  يباال
توســط ماماها  خطرکممان در زنان یو زا يباردار هايمراقبتانجام 

ــورت  ــتقالل  يدارا ییگرفت و حرفه مامایمصـ  کامالًاعتبار و اسـ
 بود. ياشدهشناخته

ت و یطالعات، حماا يت فردیطـه موفق یدر مطـالعـه مـا در ح   
ان یدر م .اندبوده دارمعنیکننده  بینیپیش يرهایمتغ یقدرت رسم

به  یابیل دستیو تسه گیريتصـمیم مشـارکت در   یپرسـتاران اردن 
اســـت افراد گزارش شـــده  يت فردیکننده موفق بینیپیشاهداف 

 يرهاین متغیتريقوب یو فرصـــت به ترت غیررســـمیقدرت  )43(
است بوده  ینیان پرستاران چیدر م يت فردیکننده موفق بینیپیش

ــد بر پایم) به نظر 25( ــتبهج یه نتایرسـ بتوان با فراهم  آمدهدسـ
ت یاز ماماها و تقو یت سازمانیاطالعات و حما ينمودن سـطوح باال 

  شان را ارتقاء داد.یت فردیزان موفقیآنان در سازمان م یقدرت رسم
  

  پژوهش هايمحدوديت
 توان گفت چنانچهیمپژوهش حاضر  هايمحدودیتدر مورد  

 از یبرخ يبرا يندیناخوشا ، حوادثهاپرسـشـنامه  ل یدر زمان تکم

ــد دادهرخ هــانمونـه   زايتنش عوامــل در معرضا فرد یـ و  بــاشـ

ار ط کیمح يهاتنش)، یمانند ســندروم قبل از قاعدگ( کیولوژیزیف
 و افراد ییپاسخگو نحوه بر تواندیمبخش بوده باشـد،   یا شـلوغ یو 
 عهده از آن کنترل که ر گذاشــته باشــدیتأث پژوهش جینتا بر تاًینها

  .بوده است خارج پژوهشگر
 

  گيرينتيجه
ــر، با ارتقاء توانمندیبا توجه به نتا ــاختار يج مطالعه حاض  يس

کارکنان  يت فردیاحساس موفق سـو یکتوان از یم کار هايمحیط
 یفرســودگ گر احســاسید يســو ش داد و ازیط کار را افزایدر مح

کارآمد، با  يوجود ماماها ازآنجاکهرا در آنـان کاهش داد.   یجـان یه
ــالمـت مـادران و کودکان امر     يزه و پرانرژیانگ  يجهـت ارتقـاء سـ

ــرور ــوء یاســت؛ با يض جاد یدر ا يکار هاياســترسد از اثرات س
اف ق ارائه شفیتوان از طریمنمود. لذا  يریشگیپ یشغل یفرسـودگ 

رات ایض قدرت و اختیز تفوین منابع الزم و نیتأم ت،یاطالعات، حما
ار ط کیمح يساختار يشتر به ماماها، در جهت بهبود توانمندسازیب

  شان گام برداشت.یا یشغل یجه کاهش فرسودگیو درنت
  

 يتشکر و قدردان
ــو پژوهشن یا یتیو حما یمنـابع مال  ــگاه علوم  ياز سـ دانشـ

از معاونت  وســـیلهبدینده اســـت. ین گردیتأماصـــفهان  یپزشـــک
ــ ــک  یپژوهشـ ــگـاه علوم پزشـ ــفهـان و کل  یدانشـ  يه ماماهایاصـ
ن یگردد. در ایم ین پژوهش تشـــکر و قدردانیدر ا کنندهشــرکت 
  وجود نداشته است. یتضاد منافع گونههیچپژوهش 
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Abstract 
Background & Aims: Burnout is a major social problem in the workplace. Burnout of midwives threatens the health of 
this group of medical professionals and reduces the quality and quantity of services provided by them. Since planning 
effective measures to reduce this problem requires the identification of related factors, this study was conducted to 
investigate the relationship between burnout and structural empowerment among midwives. 
Materials & Methods: This cross-sectional descriptive correlational study was conducted on 282 midwives 
working in labor wards of hospitals in Isfahan (Iran) from December 6, 2017 to March 31, 2018. 
Convenience Sampling was used. To collect information, conditions for work effectiveness 
Questionnaire (CWEQ) and Maslach Burnout Inventory (MBI) were used. Partial correlation and 
regression analysis were used to analyze the data. 
Results: In this study, there were significant inverse correlations between the structural empowerment 
and two domains of job burnout (emotional exhaustion and personal accomplishment (r = - 0.16, p = 
0.02; r = - 0.21, p < 0.001). Linear regression analysis showed that domains of structural empowerment 
were significant predictors of the variance of job burnout in the emotional exhaustion and personal 
accomplishment domains. (R2 = 0.08, p = 0.03, R2 = 0.15, p < 0.001) 
Conclusion: Structural empowerment can be associated with reduction of burnout. Providing 
transparent and complete information, providing the necessary support and sufficient resources and also 
strengthening the organizational position of midwives can provide the structural empowerment of 
midwives' work environments and reduce their burnout. 
Keywords: job burnout, structural empowerment, midwife 
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