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 مقاله پژوهشی

  در آنان يکاربر اهمال آن ریتأثدر پرستاران و  یشغل یفرسودگ
  

  ٣يزاده پزشکميرضا ابراه، ٢*يارينا الهيم، ١روسبک يمهد
 

  25/12/1395تاریخ پذیرش  25/10/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 يرسودگقرار گرفته است. ف ييمورد شناسا يپرستار حرفه ع در مشاغل مختلف مخصوصاًياز مشکالت شا يکي عنوانبهامروزه  يشغل يفرسودگ: هدف و زمينهپيش
ه شود کيز ميدر مشاغل ن يکارموجب اهمال گاهاً يشغل يات فرسودگتأثير .باشديم يو روان يجاد عوارض جسمانيا، در کاهش بازده ياز عوامل اصل يکي يشغل
 يکاربر اهمال آن ريتأثو  يشغل يفرسودگ ين مطالعه بررسيرا نام برد. هدف از ا يوقت کش و کار يانداختن عمد ريتأختوان به يم يکاراهمال يامدهاياز پ

  باشد.يپرستاران م
 يريگنمونه صورتبهزد که ي شهرستانشاغل در  ينفر از پرسنل پرستار ۱۱۰ يکه بر رو، باشديم يهمبستگ-يفين مطالعه از نوع توصيا: کارروشو مواد 
از  هاادهد تحليلوتجزيه يبراشد. استفاده  يکارو اهمال يفرسودگپرسشنامه  دواز  هاداده آوريجمع يصورت گرفت. برا، انتخاب شدندساده  يتصادف يبندطبقه

  استفاده شد. Plsافزار از نرمبا استفاده  يساختار معادالت سازيمدل و SPSSافزار نرم ۲۲در نسخه  ياستنباط و يفيمار توصآ
 يخستگ نداشته و يکاربر اهمال يتأثيرت يبعد مسخ شخص، يکارو اهمال يشغل يان ابعاد فرسودگيم دارمعنيق نشان داد با وجود ارتباط يج تحقينتا: هاافتهي

پرستار  کنند و مردانين مييرا تب يکاراهمال سازه از ۲۵/۰تنها در حدود  يشغل يفرسودگن ابعاد يباشند. همچنيم ريتأثن يشتريب يت دارايو کاهش موفق يعاطف
  قرار دارد. يمطلوب نسبتاًت يها در وضعابعاد و سازه يز در تمامين هابيمارستانت ي. وضعترندکارپرستار اهمالزنان نسبت به 

توانند يران مياست و مد يتوجهقابل) مقدار ۲۵/۰( ن شدهييمقدار تب، يکارن اهماليشبير پيمتغ عنوانبهک سازه يبا توجه به در نظر گرفتن گيري: نتيجهبحث و 
رفع هرچه  بهبهبود عملکرد سازمان  يبرا يبازآموز يهابرنامه، يطيکاهش فشار و تنش مح، يت شغليش رضايافزا، زهيانگ ءل ارتقاياز قب يداتياز تمهبا استفاده 

  .نديکمک نما يشتر فرسودگيب
 مارستانيب، يپرستار، يکاراهمال، يشغل يفرسودگ: هاکليدواژه

  
 ۸۶-۹۴ ص، ۱۳۹۶ تارديبهش، ۹۱درپي پي، دومشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۳۳۳۵۴۳۰۷، تلفن: ۸۴۷۷۱۱۵۸۷۷ يکد پست ،فوالد يدانشگاه صنعت، زدي: آدرس مکاتبه

Email: Allahyari.emba@gmail.com 

  
  مقدمه

ها در گرو هاي موفقيت سازمانمؤلفهامروزه يكي از بارزترين 
ها ازمانس كهطوريبهتواند ايفا كند نقشي است كه منابع انساني مي

ويا پ سازماني بيمار و غيربه ، روحيه انگيزه و با بدون منابع انساني با
نيروي ، ترين دارايي هر سازمانين و حياتيترمهمد. مبدل خواهند ش

 يهان موضوع در سازماني). توجه به ا١( انساني آن سازمان است
 چندان دو تياز اهم همچون بخش بهداشت و درمان يخدمات

-انسان يم با سالمتيارتباط مستق دليل، بهن بخشياست. ا برخوردار
ار شم به يدار در جوامع بشريتوسعه پا يهان حوزهيترمهماز  يکيها 

                                                             
  رانيزد، ايزد، ي، دانشگاه يت و حسابداريري، دانشکده اقتصاد، مديت بازرگانيريار گروه مدياستاد  ١
  سنده مسئول)يران (نويزد، ايزد، ي، دانشگاه يت و حسابداريريات، دانشکده اقتصاد، مديد و عمليش توليگرا-ييت اجرايريارشد مد کارشناسي .٢
  رانيزد، ايزد، ي، دانشگاه يت و حسابداريري، دانشکده اقتصاد، مديت منابع انسانيريرفتار و مد يدکتر ي. دانشجو٣

 يهااشاره شده است آن است که تمام بخش يقيدر تحق روديم
که هنگام ورود به شغل  است يپرستاران ازبرخورد  يمارستانيب

از  پس معموالًاند اما بوده يمنددلسوز و عالقه، افراد منظم يپرستار
-از مشکالت و استرس يچند سال کار کردن و مواجه شدن با انبوه

لند از يما يکرده و حت ياحساس خستگ، ط کاريدر مح يشغل يها
  ).٢ند (ينما يريگکار خود کناره

 يعاطف يمتشکل از خستگ يروان يسندرم يشغل يفرسودگ 
 يفشار شغل واسطهبهاست که  يو روح يجسم هياحساس تخل ي(نوع

اسخ ت (پيمسخ شخص، کند)يمعنا ميبوده و کار را خسته کننده و ب
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 آنان در کاري¬اهمال بر آن تأثير و پرستاران در شغلي فرسودگي
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 مفرط يياعتناياز احساسات و همراه با ب يعار، و سنگدالنه يمنف
(درک فرد از  يت فرديان) و کاهش احساس موفقينسبت به مشتر

 نيکه در ب باشديمست) ين ت همراهيموفق با يکه عملکرد و آن
 يشغل ين عوارض فرسودگيهمچن ).٣ع است (يپرستاران شا

اب و راضط، يجسم يهاتيشکا، يگارانانماريپرستاران با خود ب
رستاران پ يو افسردگ ياختالل در کارکرد اجتماع، مشکالت خواب

 يماريرا ب يشغل يفرسودگ ١لتونفل ين دلي). به هم٤ارتباط دارد (
ود و درمان ش داده شده صيد تشخيداند که در پرستاران بايم يشغل

 يفرسودگ يامدهاين پياز بدتر، ماريت مراقبت از بيفي). افت ک٥(
، شونديم يشغل يکه پرستاران دچار فرسودگ ياست. زمان يشغل

 يت و حقوق انسانيمحروم مانده و فرد يمار از توجه و مراقبت کافيب
، ارائه شده در کشورمان يها). طبق گزارش٦رود (يم سؤالر يز زياو ن
که در  يطوربهپرستاران باالست؛  يشغل يوع فرسودگيش

درصد  ٨/٦٨، در بابل يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يهابيمارستان
 يشغل يدرصد فرسودگ ٧٠اد و يز يشغل يفرسودگ، از پرستاران

در ) ۲۰۱۵( و همکاران يز آتلي). عز٧،٨اند (داشته ياديز يليخ
، يپرستاران بخش آنکولوژ يبر رو ٢٠١٤در سال  پژوهش انجام شده

از استرس و  ييدند که پرستاران مقدار بااليجه رسين نتيبه ا
ت نادرست استرس باعث يريکنند و مديتجربه م يشغل يفرسودگ
وع دند که وقيجه رسين نتين به ايهمچن، شوديم يشغل يفرسودگ
 پرستاران کاهش يروان يسازتوان با توانمنديرا م يشغل يفرسودگ

در سراسر جهان پرستاران ، ن است که امروزهيمسأله مهم ا داد.
، نينابرادهند. بيل ميرا تشک يم بهداشتين گروه کارکنان تيتربزرگ

 ارائهه به نحو يبستگ ياديزان زيبه م يبهداشت يهات مراقبتيفيک
ت انجام يبا توجه به اهم، ). لذا٩خدمات پرستاران خواهد داشت (

ر يأخت، هرگونه اهمالموقع، بهق و يدق طوربهف توسط پرستاران يوظا
جاد خواهد کرد بلکه يا ين جانيسنگ يهانهيو تعلل نه تنها هز

ز ا يکيد بتوان گفت يز در بر خواهد داشت. شاين يمال يهانهيهز
است  يکاراهمالباشد يدر ارتباط م يشغل يکه با فرسودگ ييهاتميآ
)١٠، ٦.(  

ها وجود است که در اکثر فرهنگ يجهان يعضلم يکاراهمال
روزمره خود  يدرصد افراد بزرگسال در کارها ۲۰ش از يدارد. ب
 يکاراهمال ٢). سولومون و روتبالم۱۱کنند (يرا تجربه م يکاراهمال

 ير ضرورير انداختن غيعمل به تأخ: اندکردهف ين طور تعريرا ا
وجود با ). ۱۲تجربه شود ( يذهن يشانيکه پر ييتا جا، فيتکال
-اهمالل يدال، جود دارد يکاراهمالکه در مورد  يف و نظراتيتعار
ن يها هنوز ناشناخته است. بر همن کارکنان سازمانيدر ب يکار

                                                             
1 Felton JS 
2 Rothblum, E. D., Solomon, L. J 

 هازجملاند که آن بر شمرده يرا برا ياساس متخصصان علل مختلف
ترس از ، ترس از موفقيت: ر اشاره کرديتوان به موارد زيم هاآن

 ،ندارد هاآناز كارهايي كه فرد تمايلي به انجام اجتناب ، شكست
فقدان دانش و مهارت ، نداشتن انگيزه براي انجام كار (پاداش)

 طيشرا، و عدم تحرک يرمقيو ب يحاليب، انجام کار يبرا موردنياز
). ۱۳دانند (يم يکاراهمال يهاشهيز جزء ريرا ن، يجسمنامساعد 

نژاد و همکاران ياسمي، )۲۰۰۲( ٣و شونبرگ تهيويدر پژوهش د
با فقدان  يکاران اهمالي) م۲۰۱۲ع و همکاران (ي) و مط۲۰۰۳(

 يکاريو خستگ افسردگي، در انجام کارها) ييپشتکار (عدم توانا
همکاران و  استرانک ).۱۴-۱۶(وجود داشت  يدارمعنيارتباط 

 رفتار ۲×۲توسعه و اعتبار مدل «عنوان تحت  يدر پژوهش، ٤)۲۰۱۳(
ر نشان داد ب» موقعبهو تعهد  يتعلل ورز: مرتبط با زمان يليتحص

-يبر عملکرد دارد م يمنف ريتأث يکارکه اهمال يدگاه سنتيخالف د
  ).۱۷بهبود عملکرد استفاده کرد ( يبرا يکارتوان از اهمال

 يکارا درباره اهماليکه در دن يفروان يهابا توجه به پژوهش
وارد حوزه  يمحدود طوربهن بحث يکه ا شوديده ميد، صورت گرفته

 يانمارستيو مشاغل مرتبط با آن مخصوصاً مشاغل حساس ب يسازمان
پرستاران در مراقبت از  کهازآنجاييشده و  يکادر پرستار ازجملهو 
 يرسودگف، مار دارنديم با بيداشته و ارتباط مستق يمار نقش اساسيب

دت مار به شيمراقبت از بتواند در روند يپرستار م يو خستگ يشغل
ق يحقت ترکمت دو مفهوم ارائه شده يگذار باشد. با توجه به اهمتأثير

ن يپرداخته است. بنابرا هاآن ريتأثخاص  طوربهارتباط و  يبه بررس
-لبر اهما آن ريتأثو  يشغل يفرسودگ يبررس باهدفپژوهش حاضر 

 زد انجام شده است.ياستان  پرستاران يکار
  

  مواد و روش کار
 صورتبهبوده که  يهمبستگ-يفيحاضر از نوع توصپژوهش 

 يجامعه آمارانجام گرفته است.  ٩٤ماه سوم سال  ٣و در  يمقطع
اه (ش يخصوص يهابيمارستانپرستاران  نفر از ٢٠٠را  پژوهش حاضر

) هداداشيس، افشار، (کارگر يمارستان دولتيان) و بيبيمج، مادر، يول
نمونه با روش  عنوانبهنفر  ١٣١ هاآنان يشود که از ميشامل م

خاطر  ديبر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. با ياطبقه يريگنمونه
ان شهرست يو خصوص يدولت هابيمارستان يان تمامينشان کرد از م

شدند و پژوهشگران بر  يمذکور حاضر به همکار يهابيمارستانزد ي
 عصر و، مختلف صبح يهافتياساس ساعات حضور پرستاران در ش

برده مراجعه و با نام يهابيمارستانام هفته به يشب و در طول ا
ع نمودند. يپژوهش را توز يهاپرسشنامه، ح هدف پژوهشيتوض

3 Dewitte S, Schouwenburg 
4 Strunk K, Cho Y, Steele M, 
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 پزشکي زاده¬ابراهيم رضا ياري،¬اله مينا رو،¬سبک مهدي
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د. يطول انجامه هفته ب ١٠ هاپرسشنامه يآورع و جمعيتوز درمجموع
 ١١٠ يعنيدرصد آن ( ٨٤ع شده يپرسشنامه توز ١٣١ انياز م

شده  يآورشد و اطالعات جمع آوريجمعکامل  صورتبهپرسشنامه) 
 يقرار گرفت. روش گردآور يينها تحليلوتجزيهو  موردبررسي

ت بخش نخس هابود کهاستفاده از پرسشنامه، ن مطالعهياطالعات در ا
، انمارستينام ب، م بخشنا، تيک (جنسيمربوط به اطالعات دموگراف

وده ) بيمرتبه علم، تأهلت يوضع، يت استخداميوضع، يکار قهبسا
نامه و پرسش يشغل ينامه فرسودگششامل پرس و بخش دوم

توسط مسلش  يشغل يباشد. پرسشنامه فرسودگيم يکاراهمال
 يشغل يه بوده و هر سه جنبه فرسودگيگو ٢٢شده و شامل  يطراح

گزاره مربوط  ٨، يجانيه يگزاره آن مربوط به خستگ ٩سنجد. يرا م
ت يگزاره مربوط به مسخ شخص ٥و  يت شخصيبه احساس کفا

 يلي(خ ٥کم) تا  يلي(خ ١از  ين احساسات با نمراتياز ايباشد. امتيم
 يپرسشنامه فرسودگ يعلم ييايده شده است. اعتبار و پاياد) سنجيز

قرار  دييتأ) مورد ١۸( انيليران توسط فين بار در ايمسلش اول يشغل
 ٧٨/٠باز آزمون -آن به روش آزمون يگرفته است و ثبات درون

 يشغل يفرسودگ کرونباخ يب آلفاي). ضر١٩( گزارش نموده است
 يپرسشنامه فرسودگ ييسنجش روا . در خصوصمحاسبه شد ٨٠/٠
انجام شده  ياديز يهايگذشته تا کنون بررس يهااز سال يشغل

 امهپرسشن ده است.يرس ياريمحققان بس دييتأآن به  يياست و روا
. است يکاراهمال يپرسشنامه، قين تحقيگر استفاده شده در ايد

اس است که ير مقيه و سه زيگو ٢٥ يدارا يکارپرسشنامه اهمال
 ٥تا  ١از  ياپنج درجه يفيرا در ط يسازمان يکارزان اهماليم

 شيه عامل تشويپنچ گو، يآمده عامل ناکار يگو ١٦کند. يم يابيارز
. دهديف را مورد سنجش قرار مياز تکل يزاريه عامل بيگو ٤و  يذهن

 ديتوسط مج يسازمان يکاراس اهماليمق يسؤال ٢٥مجموعه  ييايپا
زان ين ميز اين پژوهش نيدر ا ).٢٠( گزارش شده است ٨٩/٠ا يصفارن

محاسبه شده که مقدار  ٨٥/٠کرونباخ برابر  يبا استفاده از روش آلفا
ز بر اساس نظر خبرگان مورد يآن ن يمنطق ييو روا است يمناسب

  قرار گرفت. دييتأ
و آزمون  SPSS افزارنرم ۲۲نسخه از هاداده تحليلوتجزيه يبرا

استفاده  )ودنتياست-Tرمن و ياسپ يب همبستگي(ضر ياستنباط
-اهمال بر يشغل يابعاد فرسودگ ريتأث يبررس منظوربهشد. سپس 

استفاده  pls افزارنرمدر  يمعادالت ساختار سازيمدلاز  يکار
محرمانه بودن ، يت مالحظات اخالقين مطالعه با رعاياد. يگرد

در پرسشنامه صورت  ياطالعات با عدم نوشتن نام و نام خانوادگ
  .رفته استيپذ

  
 هاافتهي

 يدارمعنيم و يشده ارتباط مستق يآورجمع يهابر اساس داده
 منظوربه .وجود دارد يکارو سازه اهمال يشغل يان ابعاد فرسودگيم

 با توجه به نرمال نبودن ابعاد و سازه، ميان مفاهيارتباط م يبررس
فاده ارتباط است يبررس منظوربهرمن ياز آزمون اسپ يشغل يفرسودگ

ا . بداده شده است نشان ۱ر آزمون شده در جدول يمقاد د کهيگرد
 يبودن ارتباطات مدل مفهوم دارمعنيتوجه به جدول فوق و با 

ابعاد  ريتأثفرض محققان در خصوص ، )۱مشخص شده در شکل (
ته ر وابسييک متغي عنوانبه يکاربر سازه اهمال يشغل يفرسودگ

ان يم يتيارتباط عل يبررس منظوربهن راستا محققان يدر اشد.  دييتأ
پرداختند.  يمعادالت ساختار يابيبه استفاده از مدل ن عوامليا

 ريأثت يق بررسين تحقيا يهدف اصل، ان شديشتر بيطور که پهمان
. با توجه به نرمال بود يکاربر سازه اهمال يشغل يابعاد فرسودگ

عدد)  ۲۰۰ رين محدود بودن تعداد نمونه (زيها و همچننبودن داده
چند  يل ساختارهاياز روش تحلق يبه هدف تحق دنيرس منظوربه

استفاده شده  ۲,۰۰نسخه  Smart-PLSافزار ط نرميدر مح يسطح
  : شده ير طراحيه محققان سؤاالت زيه اولياست. بر اساس فرض

  دارد؟ ريتأث يکاربر سازه اهمال يعاطف يا بعد خستگيآ -١
  دارد؟ ريتأث يکارت بر سازه اهماليا بعد مسخ شخصيآ -٢
  ارد؟د ريتأث يکاربر سازه اهمال يت فرديکاهش موفق ا بعديآ -٣

ل شک صورتبهق يه تحقيمدل اول، بر اساس سؤاالت مطرح شده
  .م و سؤاالت فوق مورد آزمون قرار گرفته استي) ترس٢(

  

  يو اهمال کار يشغل يابعاد فرسودگ يمدل مفهوم: )۱شکل (
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  قيبر اساس مدل تحق t مقدار )٢شکل (

  

ن ابعاد يب يهافلش ياعداد مشخص شده بر رو، در شکل فوق
هستند.  t-valueر يمقاد دهندهنشان يکارو اهمال يشغل يفرسودگ
به  %٩٥فرض در سطح شيپ طوربه Smart-PLSافزار نرم ازآنجاکه

قدرمطلق  يو مساو تربزرگر يمقاد، آزمون مدل فوق پرداخته است
باشد. ير مين دو متغيب دارمعنيوجود ارتباط  يبه معنا، ٩٦/١

 ت ويتنها ابعاد کاهش موفق، ن بر اساس آنچه گفته شديبنابرا
ند. باشيم يکاربر سازه اهمال دارمعني تأثير يدارا يعاطف يخستگ

ضمن امکان  يمعادالت ساختار يهامدل، آنچه مشخص است
اشته و ها دهيفرض يرا در خصوص بررس يت مناسبي؛ قابلينيبشيپ

 اطاتارتب يدر بررس يهمبستگ يهانسبت به آزمون ياز دقت مناسب
انگر شدت و جهت ير که بيب مسي) ضرا٣. در شکل (در خود دارد

رها يمس ياعداد رون شکل يدرااست مشخص شده است. رابطه 
زا رها درونيمتغ ير براياعداد داخل دوا، ريب مسيضر دهندهنشان

  باشند.يم

  

  قيتحق مدل يعامل يبارها و ريمس بيضرا: )۳( شکل

  
بر اساس  يکاردرصد سازه اهمال ٢٥ بر اساس شکل فوق در حدود

شامل  يگريگر را ابعاد ديدرصد د ٧٥ن شده و ييتب يابعاد فرسودگ
 )GoFار (يمع ق محاسبهيز از طرين مدل يبرازش کلشود. يم

ا را ب يبرازش مدل کل دييتأآن جهيقرار گرفت که نت موردبررسي
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همگرا  ييو روا١ر جدول فورنل الرکر ينشان داد. مقاد ۵۰۴/۰مقدار 
 ل گشت. در ادامه با توجه به شکليها تعدشاخص يز با حذف برخين
ق يت مدل تحقشود که در آن به سؤاالي) حاصل م۲جدول ( )۳و  ۲(

  : پاسخ گفته شده است
تنها بعد مسخ  يشغل يان ابعاد فرسودگياز م) ۱(بر اساس جدول 

عوامل  گريق نبوده و ديبر سازه تحق يدارمعني ريتأث يت دارايشخص
) ٣جدول (باشند. در يم ميرابطه مستق يدارا ريتأثضمن داشتن 

 يابعاد فرسودگ يتمام يودنت براياست -Tج حاصل از آزمون ينتا
بر . خالصه آورده شده است صورتبه، %٩٥نان يدر سطح اطم يشغل

در خصوص سازه  يت مطلوبياساس جدول فوق پرستاران در وضع

 ارائه شده يهاافتهيقرار دارند. بنابر  يو ابعاد فرسودگ ياهمال کار
 ها در رابطه باانسيوار يبا در نظر گرفتن فرض برابر، )٤در جدول (

، )٠٥/٠<  ٠٠٤/٠( يدارمعنيبا توجه به سطح ، تير جنسيمتغ
اس را بر اس يکاراهمالتوان ين مي. بنابراشودينم تأييدفرض صفر 

شتر ين بيانگيبا توجه به م ديگربيانبهن کرد. ييت تبير جنسيمتغ
 توانيمدرصد  ٩٥نان يبا اطم، در مردان نسبت به زنان يکاراهمال
ن موضوع در يتر است. اشيمردان از زنان ب يکاراهمالزان يم، گفت

شد و تفاوت  يبررس يت شناختيعل جمگر عواميخصوص د
  افت نشد.ي موردبررسي يهاگروهدر  يدارمعني

  
  در پرستاران يکارو اهمال يشغل يابعاد فرسودگ يبرا يب همبستگيضرا )١جدول (

  يکاراهمال

  يدارمعنيسطح   نرمياسپ يب همبستگيضر  يشغل يابعاد فرسودگ
  ۰۰۰  **۴۲۸/۰  يعاطف يخستگ

  ۰۱۶/۰  *۲۳۰/۰  تيمسخ شخص

  ۰۱۹/۰  *۲۱۰/۰  يت فرديکاهش موفق
  

  يکارو اهمال يشغل يرابطه ابعاد فرسودگ )٢جدول (
  ريتأث  جهت رابطه  نتجه آزمون  سؤاالت

  دييتأ  ميمستق  يعاطف يخستگ                       يکاراهمال  ۱
  رد  ميرمستقيغ  تيمسخ شخص                      يکاراهمال  ۲
  دييتأ  ميمستق  يت فرديموفقکاهش                       يکاراهمال         ۳

  
  يشغل يودنت ابعاد فرسودگياست -Tآزمون : )۳جدول (

 يابعاد فرسودگ
  يشغل

T  Df  Sig  ن يانگيم
  انحرافات

    حد باال  نييحد پا
  دييتأمورد  آماره

  H0  -۸۰۶۹/۰  -۰۶۹۹/۱  -۹۳۸۳/۰  ۰۰/۰  ۱۰۹  -۱۴/۱۴۳  يعاطف يخستگ
  H0  -۱۲۸۱/۱  -۳۳۷۳/۱  -۲۳۲۷/۱  ۰۰/۰  ۱۰۹  -۲۳/۳۵۶  تيمسخ شخص
ت يکاهش موفق

  يفرد
۳۳۶/۷-  ۱۰۹  ۰۰/۰  ۴۲۸۷/۰-  ۵۴۴۲/۰-  ۳۱۲۷/۰-  

H0  

Test Vaue=۳ 
 

  ت استخدام...يوضع، ليت نحصيوضع، تأهلت يوضع، تيجنس يرهاييمتغ ريتأث يبررس: )۴جدول (
  رييمتغ  نيانگيم ± اريمعانحراف  تعداد  درصد  جه آزمونينت

T= ۹۸۴/۲  

P = ۰/۰۰۴ 

 تيجنس 

 مرد ۹۰۱۰/۲±۵۴۱۴۵/۰ ۴۲ ۲/۳۸

 زن ۴۱۱۷/۲ ۴۷۲۸۴/۰± ۶۸ ۹/۶۰

                                                             
1 Fornell & Larcker 
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  رييمتغ  نيانگيم ± اريمعانحراف  تعداد  درصد  جه آزمونينت

T= ۲۶۲/۰  

P= ۷۹۴/۰  

 تأهلت يوضع 

 مجرد ۵۴۲۴/۲±۵۳۵۷۲/۰ ۳۲ ۱/۲۹

 متأهل ۵۱۳۸/۲±۵۱۲۹۰/۰ ۷۸ ۹/۷۰

T= ۵۶۹/۰  

P= ۶۳۷/۰  

 يت استخدام ساعتيوضع ۵۱۲۲/۲±۵۵۱۲۱/۰ ۲۲ ۱۰

 يرسم ۵۸۹۱/۲±۵۳۳۱۲/۰ ۵۴ ۶/۵۳

 يمانيپ ۵۰۱۱/۲±۴۷۰۱۲/۰ ۱۸ ۱/۹

 يقرارداد ۵۱۱۱/۲±۵۰۹۴۱/۰ ۱۶ ۳/۲۷

T= - ۰۴۰/۰  

P= ۰/۸۶۹ 

 ليت تحصيوضع 

 ياز کارشناس ترکم ۵۱۸۲/۲±۱۱۱۸۹/۰ ۲۲ ۹/۱۹

 يشتر از کارشناسيب ۵۲۳۱/۲±۵۵۲۷/۰ ۸۸ ۱/۸۰

T= ۹۵۶/۱  

P= ۷۵۵/۰  

 سابقه کار 

 از ده سال ترکم ۶۱۲۴/۲±۰۶۴۲۰/۰ ۵۸ ۷/۴۲

 شتر از ده ساليب ۴۲۱۵/۲±۰۷۴۰۷/۰ ۵۲ ۳/۵۷

T= - ۶۷/۱  

P= ۲۰۳/۰  

 مارستانينوع ب 

 يخصوص ۴۲۷۲/۲±۰۸۱۲۷/۰ ۴۷ ۷/۴۲

 يدولت ۵۹۳۰/۲±۰۶۰۱۹/۰ ۶۳ ۳/۵۷

  
  گيرينتيجهبحث و 

 يکاربر اهمال آن ريتأثو  يشغل يفرسودگ زانيمدر پژوهش حاضر 
 نين پژوهش رابطه بيدر ا پرستاران مورد آزمون قرار گرفته است.

 موردبررسي يسازمان يکارو اهمال يشغل يفرسودگ يهااسير مقيز
ر يه غب هاآنن يارتباط مثبت ب يدارمعنيجه حاصله يقرار گرفته و نت
 شياست که با افزا ين بدان معنينمود که ا دييتأت را ياز مسخ شخص

 طور کهافت. همانيش خواهد يز افزاين يشغل يفرسودگ، يکاراهمال
 ريب مسيبا ضر يعاطف يبعد خستگ، شودي) مشاهده م٢( در شکل

 يبر رو ١٨٨/٠ر يب مسيبا ضر يت فرديکاهش موفق، ٣٩٢/٠
در  گريه ديتوج، ن موضوعيبر ا عالوه .داشته است ريتأث يکاراهمال

دهد يقات گذشته نشان ميتحقن ارتباط آن است که يخصوص ا
گر بر شدت و ليک عامل تعدي عنوانبهتوان يت افراد ميشخص
ان يمثال رسول عنوانبهبگذارد.  ريتأثحاضر  رابطه يدارمعني

  )٢١ن موضوع را نشان دادند (يا ١)٢٠٠٧( ک و سادگوساد، )١٣٩١(
ن ييقدرت تبزان يشود مي) مشاهده م٢(در ادامه بر اساس شکل  

 باشديدرصد م ٢٥/٠در حدود  يکاراز سازه اهمال يسازه فرسودگ
 ريتأثتحت  يکاررا اهمالين موضوع خارج از انتظار نبوده است زيو ا

 زين يراد کاياعت، يشغل يختگيبر انگ، يمانند استرس شغل يعوامل
 يداريدهد تفاوت معنيق نشان ميج تحقين نتايهمچن باشد.يم

                                                             
1 Sadock, B. J. & Sadock 
2 Rothblum,E.D.,& Mann,L 

سن و ، ن پرستاران با سابقه خدمتيدر ب يکارزان اهماليم ازنظر
ت است که در ير جنسيوجود ندارد. تنها متغ، الت متفاوتيتحص

زان يدهد ميها نشان مافتهيگذار است. تأثير يکارزان اهماليم
علت ن امر را بتوان به يد ايشتر است. شايب مرداندر  يکاراهمال

انتظار و برداشت ، سرپرست خانوار بودن و حقوق کم پرستاران مرد
 زنان، شناساناز نقش مرد در جامعه برداشت نمود. طبق گفته روان

ردان سه با ميشوند و در مقايخته ميبر انگ يذات طوربهدر انجام کارها 
تر از زنان شيجه مردان بيکنند در نتيتوجه م يرونيط بيبه شرا ترکم

 ياهافتهين پژوهش با يج ايالبته نتا .شونديم يکاربه دچار اهمال
) ۱۳۹۰( يفاتح ٣، )۲۰۰۶س (يبالک، ٢)۱۹۸۸( و همکاران راث بلوم

 ).٢٢-٢٤دند مشابه است يجه رسين نتيقات خود به ايکه در تحق

 يهاشتر به نقشيها بن تفاوتي) ا۲۰۰۹( ٤و دورو سيطبق گفته بالک
-ز اهماليقات نيتحق يدر برخ ت.يگردد نه خود جنسيدو جنس برم

زنان  يکاراهمال، زيگر نيد يو در برخ )٢٥( زنان و مردان برابر يکار
زان ين پژوهش ميدر ا). ٢٦شتر از مردان گزارش شده است (يب ياندک

 ،التيزان تحصيم، تأهلت يمانند وضع ييرهايبا متغ يکاراهمال
بودن  يا دولتي يو خصوص يسابقه کار، يت استخداميوضع

ن پژوهش يج اين نتايهمچن .نداشت يدارمعنيرابطه  هابيمارستان
زان يد که ميجه رسين نتيق خود به ايکه در تحق ياضيافته فيبا 

3 Balkis, M 
4 Balkis& duru 
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ا مجرد ي متأهلمانند  ييرهايبا متغ يدارمعنيرابطه  يکاراهمال
 ،ندارد يسابقه کار، يت استخداميوضع، التيزان تحصيم، بودن

  ).۲۷( دارد خوانيهم
ذشته قات گياز تحق ياريبس د بر خالفيج مشخص گرديبر اساس نتا
 ياسبمن نسبتاًت يم در وضعين مفاهيدر ا موردمطالعه يهابيمارستان

زان يدر مشخص کردن م ين امر تا حديل اي). دل٨، ٧قرار دارند (
و  يبا توجه به مشکالت فرهنگ درواقعباشد. ي) م٣آزمون (مقدار 

 ريبروز مقادشاهد ، ينين چنيم ايعدم ارائه شفاف اطالعات در مفاه
  م.يها هستن سازهيپاسخ دهندگان در ا ياز سو يآلدهيا نسبتاً

 يگکاهش فرسود يشود برايشنهاد ميپ هابيمارستانبه سرپرستان 
، نموده يريزان تنش و فشار وارد شده به افراد جلوگياز م يشغل

تواند عملکرد يز مين يبازآموز يهامثبت و برنامه يهاجاد نگرشيا
ا يمهار  منظوربهن يش دهد. همچنيرا افزا هابيمارستان يورو بهره

سطح دانش ، ط الزميبا فراهم نمودن شرا يکاراهمال يريشگيپ
عوامل آن و ... با آموزش الزم در ، يکارکنان خود نسبت به اهمالکار

ن با در نطر گرفتن عوامل يارتقا دهد. همچن يآموزش يهاقالب دوره
ترس از ، ترس از شکست، قبول زحمتل به ي(عدم تما يشيگرا

شنهاد يپ يکاردر اهمال مؤثر) يافسردگ، عزت نفس کم، تيموفق
کارگاه  صورتبه يو جلسات گروه ييادوره يهاشود مشاورهيم

نده کنط خستهين با توجه به محيکنند. همچن ريزيبرنامه يآموزش
، داص، امکانات نور ازنظر يط کاريشود محيشنهاد ميمارستان پيب

. نديروز نماو به ه مناسب و ... مجهزيسبز و تهو يفضا، يتکنولوژ
، ساستر، يمانند خستگ ين با در نظر گرفتن عوامل جسمانيهمچن

نهاد شيمارستان پيران بيف شب به مديدر ش مخصوصاً يفشار کار
کارکنان خود  يسالمت جسم، ارتقا يدر راستا ييهاشود برنامهيم

  ند.ينما يطراح
  

  پژوهش يهاتيمحدود
سفانه در ان است که متيموضوع پژوهش ا هردربا توجهقابلنکته 

وجود  يم منفيو مقاومت درباره موضوعات و مفاه، انيرانيفرهنگ ا
و ...  يافسردگ، تعلل، يچون فرسودگ يميدارد و همواره به مفاه

 ن امر باعثيشود. هميسته مينگر ر معموليکه موضوع غي عنوانبه
ق يج تحقينداشته باشند و نتا يواضح يشود افراد خود افشاگريم

ر ب عالوهقات مشابه در خارج گزارش شود. ياز حد انتظار و تحق ترکم
ده يد ناديز نبايگذار را نتأثيرر عوامل يو سا يتفاوت فرهنگ، نيا

که پرستاران در  ينامه در ساعاتپرسش يآورن جمعيهمچن گرفت.
  کرد.يمواجه م ريتأخ يکم شب بودند روند کار را با يف هايش
  

  يتشکر و قدردان
رده نام ب يو خصوص يدولت يهابيمارستانپرستاران محترم  ياز تمام
ان نظرات ارزشمند خود ما را در يزد که با بيدر استان ، قيدر تحق
  م.يرا دار يکمال تشکر و قدردان، کردند يارين پژوهش يانجام ا
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Abstract 
Background & Aims: Job burnout is recognized as one of the common problems in different jobs 
nowadays; especially in nursing. Job burnout is one of the main factors in reducing the efficiency and 
causing physical and psychological issues. This may lead to remissness that some of the consequences 
of which are stalling for time and deliberately delaying. The aim of this study is to evaluate the effect of 
job burnout on nurses' remissness. 
Material & Methods: This study is cross-sectional. It was conducted on 110 nurses working in Yazd, 
who had been selected using simple random classified sampling. Burnout and remissness surveys were 
conducted to acquire data and validity and reliability of the surveys were confirmed by logical validity 
test and Cronbach's alpha. This data was analyzed by descriptive and inferential statistics, using 22nd 
version of SPSS and structural equation modeling, using PLS. 
Results: Although the result showed a significant association between aspects of job burnout and 
remissness, depersonalization doesn’t have any effects on remissness. Emotional exhaustion and failure 
in success, however, have the greatest impact on it. Also job burnout aspects are accounted for only 
about 0.25 of the remissness structures and male nurses are more remiss than female nurses. Situation 
of hospitals in all aspects and structures are in a relatively appropriate condition. 
Conclusion: Considering a structure as the variable of remissness, the offered amount (0.25) is 
significant and managers can help to lower job burnout by using arrangements such as strengthening 
motivation, increasing job satisfaction, reducing environmental stress and tension, and on-job training 
programs to improve the performance of organization. 
Keywords: Job Burnout, Remissness, Nursing, Hospital 
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