
  مقاله پژوهشي 

  و فرسودگي شغلي با سالمت رواني در پزشکان اروميه يا مقابله يها سبکبررسي رابطه 
  

  ٣، حورا سودی٢يسا همدميپر، *١مان نژادياکبر سلدکتر 

  

  01/08/1390تاریخ پذیرش  08/06/1390تاریخ دریافت 

  

  دهيچک

  . صورت گرفته است هياروم و سالمت روان در پزشکان يافسردگ، يروانمقابله با فشار  يها سبکن رابطه بين ييتعبا هدف  پژوهشن يا: نه و هدفيش زميپ

از . انتخـاب شـدند   يا طبقـه  يتصـادف  يريـ روش نمونـه گ  بـا نفـر  ) عمومي پزشکنفر  ٢٣٠نفر متخصص و  ٨٣( ٣١٣ن پژوهشيانجام ا يبرا: ها روشمواد و 

  . سالمت روان گلدبرگ استفاده شد نامه پرسشمقابله الزاروس و فوولکمن و  يها سبک، مازالک يشغل يفرسودگ نامه پرسش

و  دار معنـي و سالمت روان در پزشکان رابطه  يمقابله با فشار روان يها سبکن يب. مناسبي براي سالمت روان است کنندهفرسودگي شغلي پيش بيني : ها افتهي

 پزشکانبين فرسودگي شغلي و سالمت روان . وجود دارد دار معنيابطه و فرسودگي شغلي در پزشکان ر يمقابله با فشار روان يها سبکن يب. معکوس وجود دارد

  . ستيبا توجه به جنسيت آنان متفاوت ن پزشکانمقابله با فشار روان يها سبکسالمت روان و ، فرسودگي شغلي. و معکوس وجود دارد دار معنيرابطه 

که  يکه کسان شود يم ن امکان فراهميا يدرمان يو مراکز بهداشت ها دانشگاه، يآموزش هاي يريز برنامهن پژوهش در يج ايبا به کار بردن نتا: بحث و نتيجه گيري

 . آنان فراهم شود يسالمت روان يبهتر برا يطيوه مقابله با آن آگاه شوند و شرايو ش يشغل يو فرسودگ يبا استرس شغل، آورند يم يرو يبه حرفه پزشک

  پزشکان، سالمت روان، يشغل يفرسودگ، ينفشار روا، مقابله يها سبک: ها واژهد يکل

  

  226-236ص، 1391 خرداد و تیر، 37پی در پی ، دوم شماره ، دوره دهم، دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه

  
  ٠٩١٤٤٦١١٦٣١: تلفن، يروانشناس يگروه علم ام نوريدانشگاه پ، هياروم: مکاتبهآدرس 

Email: Dr.a.solan@gmail.com 
  

                                                
  )ولئنويسنده مس(۱۹۳۹۵-۴۶۹۷کد  ،يروانشناسي نور، گروه علم اميدانشگاه پ ارياستاد١
  يعموم يارشد روانشناس يکارشناس٢
  تیيدانشجوی کارشناسی ارشد علوم ترب ٣

  همقدم

در اساسنامه سازمان جهاني بهداشت، سالمت انسـان بـه   

بـر ايـن   . معناي رفاه كامل جسمي، رواني و اجتمـاعي اسـت  

هـا، سـالمت روان   اساس، يكي از سه ركن مهم سالمت انسان

اجتمـاعي باعـث   مي باشد كه در تعامل با سالمت جسـمي و  

عوامل مهمي سالمت روان انسان . )۱(سالمت كلي مي گردد 

را به مخاطره مي اندازد، مواجه شدن او با وقايع ناخوشايندي 

ها سر و كار دارد؛ وقايعي نظير مرگ كه به طور روزمره با آن

  نزديكــان، بيمــاري، حــوادث و ســوانح، مشــكالت اقتصــادي، 

 خطاهـاي روزمـره، مشـكالت   هاي اجتماعي، انجام عدالتيبي

از اين وقايع؛ انسان را تحت فشار رواني قرار  يک، هر کارمحيط 

عصـبي بـر    -روانـي  يفشار رواني از طريق ساز وکارهـا . دهد يم

بـه   توانـد  يمـ و در دراز مـدت   گذارد يمجسم و روان انسان اثر 

در . ايجاد و تشديد اختالالت جسمي يـا روانشـناختي بينجامـد   

راد زيادي از جامعه تحت تاثير آثار ناشـي از فشـار   اف کهصورتي 

رواني باشند، به طبع آن، اين وضعيت باعث آثار سوء اجتمـاعي  

 هـاي  يوهشـ فشـار آور از   هـاي  يـت موقعافراد در . نيز خواهد شد

 ناکارآمـد بـودن يـا    کارآمـد . کنند يممتفاوتي استفاده  يا مقابله

بهزيسـتي جسـمي،   مقابله، نقش اساسي در  هاي يوهشبودن اين 

  . )۲( رواني و اجتماعي افراد دارد
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فشـار روانـي همـراه بـا هيجانـات نــامطلوب و       کـه  آنجـايي از 

ايـن   يا مقابله يها وهيشبودن  کارآمدلذا الزمه ، باشد يمناسازگاري 

نه تنها فشـار روانـي را    کهابراز گردد  يا وهيشهيجانات به  کهاست 

بـراي حفـظ و ارتقـاي سـالمت روان نيـز       بلکـه ، به حداقل برسـاند 

  . را داشته باشد کارآييبهترين 

ف يـ در مواجهـه بـا ط  ، پزشکان به عنـوان خـط مقـدم درمـان    

ماران بدون يب يدکننده زندگيو مخاطرات تهد ها يماريباز  يعيوس

هـا  مـاران بـوده و بـه درمـان آن    يب يرايپـذ  ينشيهر انتخاب و گز

 يفرسـودگ . سـتند يبرخـوردار ن  يکـاف  يها تيحمااما از  پردازند يم

 هـا  حرفـه ر يشـتر از سـا  يب ،رسان بـه مـردم   ياريدر مشاغل  يشغل

پرسنل شاغل در بخش بهداشت و درمان شـامل پزشـکان   . باشد يم

اران به علت مواجهه بـا عوامـل   يپرستاران و به، نامتخصص، يعموم

، يکــيزيف، يجــانيه يروانــ يمتعــدد شــامل فشــارها ياســترس زا

را بـه   يشـغل  ياز فرسـودگ  يشـتر يزان بيـ م ين فرديو ب يتيريمد

ن عوامـل اسـترس زا   يا. )۳-۸( کنند يمتجربه ر مشاغل ينسبت سا

مواجهه بـا  ، کم يت اجتماعيحما، )۵، ۹-۱۳( باال يشامل فشار کار

 فت شـبانه يکـار در شـ  ، )۱۴-۱۷( د در محـل کـار  يخشونت و تهد

 يف کاريضع يسازمانده، )۱۴( اد در محل کاريز يتقاضا، )۱۱-۹(

 يهـا  تيقعمودر  يريم گيتصم، )۱۴( و ابهام در کار يسخت، )۱۲(

م ين تصـم يـ ج ايو مواجهه بـا نتـا   يبر اساس اطالعات ناکاف يبحران

درصـد پزشـکان    ۵۰ ١اکويـ در مطالعه امبر. )۱۶( باشد يم ها يريگ

   ٢لـور يو در پـژوهش ت ) ۵(ک سـوم پرسـتاران اورژانـس   ياورژانس و 

ــوژ  ۴۱-۲۷ ــان انکول ــد  يدرصــد جراح ــا ش د يســطوح متوســط ت

ق خـود  يـ کمپـل در تحق . )۱۹( انـد  کردهرا تجربه  يشغل يفرسودگ

، يجـان يه ياز خسـتگ  يينشان داد که دو سوم جراحان سطوح باال

ت يـ درصـد کفا  ۴ت ويمسـخ شخصـ   يسطوح باال ها آندرصد  ۱۳

ش يب يبر رو يدر پژوهش. )۲۰(اند داشتهن ييرا در سطح پا يشخص

شتر احسـاس  يا بيشه و يهم ها آندرصد ۳۸، دندانپزشک ۳۵۰۰از 

                                                
1 Embriaco 
2 Taylor 

ـ  شــتر احســاس يب هــا آندرصــد ۳۴، انــد داشــته و اضــطراب ينگران

غالبـاً دچـار    هـا  آندرصـد  ۲۶داشـتند و   يو جسم يروح يخستگ

 نيتـر  مهمه يدر ترک يا مطالعهدر . )۲۰(ا کمر درد بودنديسردرد و 

 يت شـغل يو رضـا  يشـغل  يدر تمام ابعاد فرسودگ ينيش بيعامل پ

الت يهتس يت عموميالت و مالکيپزشکان به دفعات استفاده از تعط

در پزشـکان  . )۲۲(داشـت  يکارکنان در سطح گـروه بسـتگ   يرفاه

دو  يو ابـتال  ين عدم مشارکت در آموزش مداوم پزشکيدانمارک ب

به دست  يدار يرابطه معن ياز لحاظ آمار يشغل يبرابر به فرسودگ

  . )۲۳(آمد

آسـيب پـذيري روانـي در     کـه ست ا قابل توجه ديگر اين نکتة

در ايـن ميـان پزشـکان از    . باشـد  ينمـ  نيکسااقشار مختلف جامعه 

پزشکان به . باشند يمجمله اقشار آسيب پذير جامعه از لحاظ رواني 

ط کـار و نيـز   يمحـ  مشـکالت دليل دگرگوني شديد روانيِ ناشي از 

 )۲۴(حمايتي در جهت تسهيل مقابلة مـؤثر   يکارهانداشتن ساز و 

توجـه   هـا  آنبـه   کـه پذيري رواني بااليي دارند و در صورتي آسيب

 . گردد يممتزلزل  ها آنسالمت روان ، نشود

  

  کارمواد و روش 

ــوع پيمايشــي و    ــک تحقيــق توصــيفي از ن تحقيــق حاضــر ي

 پزشـکان ه يـ اين تحقيـق شـامل کل   يجامعه آمار. همبستگي است

-۱۳۸۹کـه در سـال    باشـد  يمـ عمومي و متخصص شـهر اروميـه   

از  که. اشدب يمنفر  ۱۷۰۰طبق آمار گزارش شده تعداد آنان ۱۳۸۸

متخصـص   ها آننفر از  ۴۵۳و  عمومي پزشکنفر  ۱۲۴۷اين تعداد 

از روش  کـه . باشـد  يمـ نفـر   ۳۱۳حجم نمونه اين پژوهش. هستند

در دو طبقه  ها آناز  يکبه نسبت هر  يا طبقهنمونه گيري تصادفي 

نفـر   ۸۳ کـه . شـد  متخصص و عمومي براي انتخاب نمونه اسـتفاده 

  . ومي نمونه اين تحقيق بودعم پزشکنفر  ۲۳۰متخصص و 

  قيتحق يابزارها

  GHQيسالمت عموم نامه پرسش) الف
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  ، حورا سودیپريسا همدمي نژاد،اکبر سليمان دکتر 
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ن شـده و بـه   يتـدو  ۱۹۷۲توسط گلـدبرگ در   نامه پرسشن يا

 يها تيوضعکه در  به هنجارمار و ير بيافراد غ يمنظور استفاده برا

آن را  تـوان  يمـ شده اسـت و   يطراح شود يمافت يمختلف جامعه 

ـ  يهر طبقه سـن  يبرا بـه  در عملکـرد   يه منظـور کشـف نـاتوان   و ب

 يهـا  طيمحدر مراکز و  يآشفته کننده زندگ حوادثو وجود هنجار

  . مختلف استفاده کرد

  : فرسودگي شغلي نامه پرسش)ب

) ۱۹۸۵( جکسـون و  مـازالک  لهيبـه وسـ   کهاين پرسش نامه  

فرسودگي شغلي خدمات انسـاني   نامه پرسشتهيه شده است همان 

ح پزشکان جايگزين مراجعان شده است ايـن  در آن اصطال کهاست 

 گانـه  سـه  يهـا  جنبـه  کهشده است  تشکيلماده  ۲۲از  نامه پرسش

) فردي موفقيت، مسخ شخصيت، خستگي عاطفي( فرسودگي شغلي

  . سنجد يمرا 

  : مقابله يها سبک نامه پرسش)ج

ن يمقابله توسط الزاروس و فولکمن تدو يها سبک نامه پرسش

مسئله محور و  يکه سازگار باشد يمسوال  ۶۶شده است که شامل 

 . دهد يمجان محور بودن افراد را نشان يه

) ۱۳۷۶(هومن: يسالمت عموم نامه پرسشمحاسبه شده  ييروا

بـا   ياصـل  هـاي  مؤلفـه به روش  يل عاملياز تحل يين رواييجهت تع

از  ين محاسبات حـاک يجه ايماکس استفاده کرد که نتيچرخش وار

بـرآورد   يـي ز روايـ و ن مهم است دار معنير عامل اشباع تست از چها

گـزارش   ۸۲/۰را معـادل   يب همبستگيق محاسبه ضريشده از طر

ب يضـر : يسالمت عموم نامه پرسشمحاسبه شده  ييايپا. اند نموده

بـا اسـتفاده از   ) ۱۳۷۶(ز توسط هومن ين تست نيا يدرون يهمسان

 ييايـ اپ. گـزارش نمـوده اسـت    ۸۳/۰کرونبـاخ معـادل    يروش آلفا

و  مـــازالک: يشـــغل يفرســـودگ نامـــه پرســـشمحاســـبه شـــده 

محاسـبه   هـا  تستاز خرده  يکي را براي هر يپايا) ۱۹۸۱(جکسون

و مسـخ   α= ۹۰/۰ي درون بـراي خسـتگي عـاطفي    يپايـا  انـد  کرده

گـزارش   α=  ۷۱/۰و فقـدان موفقيـت فـردي     α= ۷۹/۰شخصيت 

نفـر   ۳۰ توسط محقق بر روي کهمقدماتي  همطالع يکدر . اند کرده

مسـخ شخصـيت   α/=۸۴از معلمان صورت گرفت خسـتگي عـاطفي  

۷۵=/α  ۷۴عدم موفقيت فردي=/α بدست آمد .  

اعتبـار  : مقابلـه  يهـا  سـبک  نامـه  پرسـش محاسبه شده  ييايپا

 يش ثبـات درونـ  يق آزمـا يـ از طر يا مقابلـه  هـاي  سبک نامه پرسش

 کرانبـاخ بـه دسـت    يب آلفـا يضر لهيبه وسکه  يا مقابله يها اندازه

 يا مقابلـه  يها اندازه يبرآورد ثبات درون. شده است يابيارز، ديآ يم

الزاروس . رديگ يج قرار ميقابل قبول را هدامن ينييعموماً درکران پا

ک از يـ هـر   يرا بـرا ۶۶/۰ تا ۷۹/۰ يثبات درون) ۱۹۸۸(و فولکمن 

مطالعـات متعـدد    يهـا  افتـه ي. انـد  کـرده مقابله گـزارش   يها سبک

 يابـزار  به عنوان يا مقابله هاي راه نامه پرسش براي يت روشنيحما

ر در ييسنجد و تغ يجان مدار را ميو ه مدار مسئلهکه هر دو کارکرد 

ز ين را تميک مواجهه معيمقابله چه در مواجهات متفاوت و چه در 

 هاي سبک نامه پرسشسازه  يين روايبنابرا. اند فراهم آورده، دهد يم

، مـا هماهنـگ هسـتند    ينظر يها ينيب شيکه با پ ييجاتا يا مقابله

توسـط محقـق از    هـا  نامه پرسشمحاسبه شده  ييايپا شود ميد ييتا

محاسـبه شـده مطـابق     يکـه آلفـا  ، کرانباخ محاسبه شد يآلفا فن

گفـت کـه    تـوان  يمر يج زيبدست آمد که با توجه به نتا) ۱(جدول 

 يالزم و کــاف ييايــاز پا نامــه پرســشســواالت مربــوط بــه هــر دو 

  . وردارندبرخ

  هاي مورد بررسي پايايي سؤاالت مربوط به سازه: )۱(شماره  جدول

 مقدارآلفا تعدادسؤال هر سازه يها سوال سازه

 ۹۲/۰ ۲۸ ۱-۲۸ يسالمت عموم

 ۷۳/۰ ۲۲ ۱-۲۲ يشغل يفرسودگ

  ۸۱/۰  ۶۶  ۱-۶۶  مقابله يها سبک
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  ها افتهي

 يهـا  سـبک ، يشـغل  يفرسـودگ ، سـالمت روان  يرهـا يمتغف يتوص

  پزشکان يقابله با فشار روانم

 يمـورد بررسـ   يرهايمتغ يفيتوص هاي آمارهشامل ) ۲(دول ج

انگن ســالمت روان يــم شــود يمــکــه مشــاهده  طــور همــان. اســت

سه يکه در مقا باشد يم ۷۲۲۳۵/۶ و انحراف استاندارد آن ۶۲۶۲/۲۲

از  تـر  نييپابوده و نمره  ۲۳که نقطه برش آن  نامه پرسش ريبا تفس

شـتر از  يدارد و ب ياز سالمت روان پزشکان در حالت کلـ نشان  ۲۳

و انحراف  ۹۴/۴۸ يشغل ين فرسودگيانگيم. نشانه اختالل است ۲۳

 يکه مقدار بدست آمـده در حالـت کلـ   ، باشد يم ۹۷۴/۱۴ار آنيمع

زان با توجه به برخورد پزشکان ين ميکه ا باشد يمن ييمتوسط به پا

 يمقابلـه بـا فشـار روانـ     يهـا  کسبن يانگيم. باشد يممار يبا افراد ب

بدست آمده است که مقـدار   ۲۹۰/۷۰ار آن يو انحراف مع ۵۶/۱۰۵

 ياز مساله مدار بودن سبک مقابلـه بـا فشـارها    يناشآمده دست هب

  . باشد يمدر پزشکان  يروان

  مقابله با فشار پزشکان يها سبکو  يشغل يفرسودگ، سالمت روان يفيتوص يها شاخص):۲(جدول شماره 

انحراف   نيانگيم  ريتغم

  اريمع

دامنه   حداقل  نيانگيانحراف از م يخطا

  راتييتغ

  يدگيکش  يچولگ

  سالمت روان

  يشغل يفرسودگ

  مقابله با فشار يها سبک

۶۲۶۲/۲۲  

۹۴/۴۸  

۵۶/۱۰۵  

۷۲۲۳۵/۶  

۹۷۴/۱۴  

۲۹۰/۷۰  

۳۷۹۹۷/۰  

۸۴۷/۰  

۲۵۹۹۴/۱  

۱۰  

۱۰  

۲۵  

۳۳  

۸۰  

۱۲۹  

۱۳۸/۰  

۰۴۱/۰  

۳۸۷/۱-  

۳۱۶/۰-  

۲۷۲/۰-  

۰۹۲/۲ 
 يفرسودگ هاي مولفهک از يپزشکان بر حسب هر يع فراوانيوزت

آمـده   ۳جـدول   ن درييمتوسط و پـا ، ک سطوح بااليبه تفک يشغل

 ياز پزشـکان دارا  درصـد  ۴/۶ شود يکه مشاهده م طور همان. است

 يعاطف يخستگ ياز پزشکان دارا درصد۱/۴۳، باال يعاطف يخستگ

، نييپــا ياطفعـ  يخســتگ يدرصــداز پزشـکان دارا ۵/۵۰، متوسـط 

از درصـد   ۶/۲۵، ت بـاال يمسخ شخص يدارااز پزشکان  درصد۹/۷۱

درصـد از پزشـکان    ۶/۲، ت متوسـط يمسـخ شخصـ   يپزشکان دارا

عـدم   ياز پزشـکان دارا درصـد   ۲۳، نييت پـا يمسخ شخصـ  يدارا

ت يـ عـدم موفق  يدرصد از پزشـکان دارا  ۳/۱۶، باال يت فرديموفق

 يت فـرد يعدم موفق يادار درصد از پزشکان ۹/۶۰متوسط و يفرد

  . ندن هستييپا

  

  پزشکان يشغل يفرسودگ يمولفه ها يع فراوانيتوز):۳(جدول شماره 

  يت فرديفقدان موفق  تيمسخ شخص  يعاطف يخستگ  رسطحيمتغ

  يباال تعداددرصد فراوان
۲۰  

۴/۶  

۲۲۵  

۹/۷۱  

۷۲  

۰/۲۳  

  تعداددرصد از کل متوسط
۱۳۵  

۱/۴۳  

۸۰  

۶/۲۵  

۵۱  

۳/۱۶  

 از کلتعداددرصد  نييپا
۱۵۸  

۵/۵۰  

۸  

۶/۲  

۱۹۰  

۷/۶۰  

  درصد کل مجموع
۳۱۳  

۰/۱۰۰  

۳۱۳  

۰/۱۰۰  

۳۱۳  

۰/۱۰۰  
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و سـالمت   يبا فشـار روانـ   يا مقابله يها سبکن يب: ه اوليفرض

  . روان در پزشکان رابطه وجود دارد

و  يبـا فشـار روانـ    يا مقابلـه  يها سبکن يرابطه ب يبررس يبرا

رمن ياسـپ  يمبسـتگ ب هيسالمت روان در پزشکان از آزمـون ضـر  

ب يشـود ضـر   يمالحظـه مـ  ۴که در جـدول  طور همان. استفاده شد

و سـالمت روان   يبا فشـار روانـ   يا مقابله يها سبکن يب يهمبستگ

مقابلـه بـا    يهـا  سـبک ن يگفت که ب توان يمن ياست بنابرا-۱۴۷/۰

بر . و معکوس وجود دارد دار معنيو سالمت روان رابطه  يفشار روان

  . گردد يد ميه تائيضفرن ين اساس ايا

  و سالمت روان يبا فشار روان يا مقابله يها سبکن يرمن بياسپ يج آزمون همبستگينتا): ۴(جدول شماره 

  سالمت روان

۱۴۷/۰-  

۰۰۹/۰  

۳۱۳ 

  رمنياسپ يهمبستگ

  داري معنيسطح 

 تعداد

 يبا فشار روان يا مقابله يها سبک

و فرسودگي  يوانبا فشار ر يا مقابله يها سبکن يب: ه دوميفرض

  . شغلي در پزشکان رابطه وجود دارد

و  يبـا فشـار روانـ    يا مقابلـه  يها سبکن يرابطه ب يبررس يبرا

رمن ياسـپ  يب همبستگيفرسودگي شغلي در پزشکان از آزمون ضر

ب يشـود ضـر   يمالحظه مـ  ۵که در جدول  طور همان. استفاده شد

فرسـودگي  و  يبـا فشـار روانـ    يا مقابلـه  يها سبکن يب يهمبستگ

 يهـا  سـبک ن يگفـت کـه بـ    تـوان  يمـ ن يبنابرا. است۱۱۵/۰شغلي 

وجـود   داري معنـي و فرسودگي شغلي رابطه  يبا فشار روان يا مقابله

  . گردد يد ميه دوم تائيدارد و فرض

  و فرسودگي شغلي يبا فشار روان يا مقابله يها سبکن يرمن بياسپ يج آزمون همبستگينتا):۵(جدول شماره 

  غليفرسودگي ش

۱۱۵/۰  

۰۴۲/۰  

۳۱۳ 

  رمنياسپ يهمبستگ

  داري معنيسطح 

 تعداد

 يبا فشار روان يا مقابله يها سبک

ن فرسودگي شغلي و سالمت روان در پزشـکان  يب: ه سوميفرض

  . رابطه وجود دارد

ـ  يبررس يبرا ن فرسـودگي شـغلي و سـالمت روان در    يرابطه ب

ــ يپ يب همبســتگيپزشــکان از آزمــون ضــر . درســون اســتفاده ش

ـ  يب همبستگيشود ضر يمالحظه م ۶ که در جدول طور همان ن يب

 تـوان  يمـ ن يبنـابرا . اسـت -۸۲۲/۰فرسودگي شغلي و سالمت روان 

 داري معنـي ن فرسودگي شـغلي و سـالمت روان رابطـه    يگفت که ب

  . گردد يد ميه سوم تائيوجود دارد و فرض

  

  شغلي و سالمت روان ن فرسودگييرسون بيپ يج آزمون همبستگينتا):۶(جدول شماره 

  سالمت روان

۸۲۲/۰-  

۰۰۰/۰  

۳۱۳ 

  رسونيپ يهمبستگ

  داري معنيسطح 

 تعداد

 فرسودگي شغلي

با توجه بـه جنسـيت    پزشکانفرسودگي شغلي : ه چهارميفرض

مسـتقل   آزمـون تـي  از ، هين فرضيآزمون ا يبرا. آنان متفاوت است

ي فرسـودگي شـغل   يآمـار  يها شاخص۷در جدول . دياستفاده گرد

  . ت آمده استيک جنسيبه تفک، پزشکان
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  تيک جنسيبه تفک پزشکانفرسودگي شغلي  يآمار يها شاخص):۷(جدول شماره 

  نيانگيار ميمع يخطا  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد  تيجنس

  مرد

  زن

۲۵۰  

۶۳  

۸۶/۴۸  

۲۷/۴۹  

۴۳۹/۱۵  

۰۹۹/۱۳  

۹۷۶/۰  

۶۵۰/۱  
  . ستيمتفاوت ن ها آنت يتوجه به جنس با پزشکاناست که فرسودگي شغلي  يحاک ۸ جدول يبررس

  تيک جنسيبه تفک پزشکانن فرسودگي شغلي يانگيسه ميمقا يمستقل برا tآزمون ):۸(جدول شماره 

  
  نيانگيم يبرابر يبرا tآزمون   انسيدو وار يبرابر يآزمون لون برا

  دو طرفه داري معنيسطح   يدرجه آزاد  t  داري معنيسطح   Fنسبت 

  ۸۴۵/۰  ۳۱۱  -۱۹۶/۰  ۲۵۹/۰  ۲۷۹/۱  انسيروا يبا فرض برابر

  . با توجه به جنسيت آنان متفاوت است پزشکانسالمت روان : ه پنجميفرض

ت يبـا توجـه بـه جنسـ     پزشکانن است که سالمت روان ينشانگر ا ۹ج جدول ينتا. ديمستقل استفاده گرد tاز آزمون ، هين فرضيآزمون ا يبرا

  . ستيمتفاوت ن ها آن

  تيک جنسيبه تفک پزشکانن سالمت روان يانگيسه ميمقا يمستقل برا tآزمون ):۹(جدول شماره 

  نيانگيم يبرابر يبرا tآزمون   انسيدو وار يبرابر يآزمون لون برا  

  دو طرفه داري معنيسطح   يدرجه آزاد  t  داري معنيسطح   Fنسبت 

  انسيوار يبا فرض برابر

  انسيوار يبا فرض نابرابر
۶۵۴/۶  

۰۱۰/۰  

  

۳۶۵/۰-  

۴۲۱/۰  

۳۱۱  

۵۹۶/۱۱۷  

۸۴۵/۰  

۶۷۵/۰  
با توجـه بـه جنسـيت     پزشکانمقابله  يها سبک: ه ششميفرض

 . آنان متفاوت است

و ر يـ اس متعيـ با توجه به نـوع و مق ، ششمه يآزمون فرض يبرا

استفاده  يتنيو يومناز آزمون  يا مقابله يها سبکعدم نرمال بودن 

  . ت آمده استيبرحسب جنس ها رتبهن يانگيم۱۰در جدول. ديگرد

  يتنيو يومنک يانجام آزمون ناپارامتر يبرا ها رتبهن يانگيم):۱۰(جدول شماره 

  ها رتبهمجموع   ها رتبهميانگين   تعداد  تيجنس  رهايمتغ

با فشار  مقابله يها سبک

  و جنسيت پزشکان

  ۳۸۶۴۲  ۵۷/۱۵۴  ۲۵۰  مرد

  ۱۰۴۹۹  ۶۵/۱۶۶  ۶۳  زن

  

پزشکان  با فشار مقابله يها سبک يها رتبه يج آزمون برابرينتا

  . آمده است ۱۱مرد و زن در جدول 

ـ  يعنـ يگردد يمرد ه يفرض نيا، ن اساسيبر ا  يهـا  سـبک ن يب

 داري معنـي تفـاوت  ها آنت يبا توجه به جنسـ با فشارپزشکان  مقابله

  . وجود ندارد

سه يمقا يبرا يتنيو يومنآزمون  جينتا):۱۱(جدول شماره 

  تيک جنسيبه تفکشار با ف مقابله يها سبک يها رتبه

  با فشار مقابله يها سبک  ريمتغ

  ۷۲۶۷  يتنيو يومنآماره 

  -z ۲۰۸/۱آماره 

  ۲۲۷/۰  داري معنيسطح 
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مقابلـه و   يهـا  سـبک از مولفـه هـاي    کـداميک : سوال پژوهش

مناسـبي بـراي سـالمت روان     کننـده فرسودگي شغلي پيش بينـي  

 هستند؟

 يهـا  سـبک  يارهـ يسالمت روان براساس متغ به منظور تبيين

نتـر  يمقابله و فرسـودگي شـغلي از رگرسـيون چندگانـه بـه روش ا     

ضريب ) ۱۲(در نهايت طبق اطالعات جدول شماره کهاستفاده شد 

با ضريب تبيينـي برابـر    R= ۸۲۳/۰برابر  ها آنهمبستگي چندگانه 

۶۷۸/۰=2R    2=۶۷۶/۰و ضريب تبيين خـالص برابـر
R  باشـند  مـي .

 ۶۷حـدود   کـه مقدار بدست آمده از اين ضـريب بيـانگر آن اسـت    

درصد از واريانس سالمت روان توسط متغيرهاي مستقل موجود در 

رگرسيوني تبيين  شکلهمچنين . گردد رگرسيوني تبيين مي شکل

، )آزمون تحليل واريانس انجام شـده ( )۴-۱۴(شده براساس جدول 

داري اثـر   بـراي تعيـين معنـي    Fن خطي اسـت زيـرا مقـدار آزمـو    

بـا سـطح    F= ۷۹۷/۳۲۵متغيرهاي مستقل بر سـالمت روان برابـر   

  . باشد مي ۰۰۰/۰داري  معني

  ضريب همبستگي چندگانه براي تبيين ميزان سالمت روان: )۱۲(جدول شماره

 ن واتسونيآماره دورب  اشتباه معيار برآورد  ضريب تبيين خالص  ضريب تبيين  ضريب همبستگي چندگانه  شکل

۱  ۸۲۳/۰  ۶۷۸/۰  ۶۷۶/۰  ۸۲۹۱۵/۳  ۶۷۷/۱  

  رگرسيوني شکلداري  تحليل واريانس براي آزمون معني: )۱۳(جدول شماره

  داري سطح معني  Fمقدار   ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  شکل

  رگرسيون

  مانده باقي

  کل

۹۲۹/۹۵۵۳  

۳۳۷/۴۵۴۵  

۲۶۵/۱۴۰۹۹  

۲  

۳۱۰  

۳۱۲  

۹۶۴/۴۷۷۶  

۶۶۲/۱۴  

  

۷۹۷/۳۲۵  ۰۰۰/۰  

  

  نتريرگرسيوني به روش ا شکلضرايب متغيرهاي مستقل باقيمانده در : )۱۴(جدول شماره 

P . t  
ترتيب ورود متغيرهاي مستقل در  ضرايب خام ضرايب استانداردشده

  Beta Std. Error B شکل

  مقدار ثابت ۷۹۸/۴۰ ۷۴۵/۰  ۷۶۸/۵۴ ۰۰۰/۰

 يفرسودگ -۳۶۷/۰ ۰۱۵/۰ -۸۱۷/۰ -۲۶۲/۲۵ ۰۰۰/۰
  مقابله يها سبک -۷۶۰/۰ ۴۸۰/۰ -۰۵۱/۰ -۵۸۴/۱ ۱۱۴/۰

از متغيرهـا   کداممقدار ثابت و سهم هر ) ۱۴(در جدول شماره 

مالحظـه   کهطور همان. شود بيني سالمت روان مشاهده مي در پيش

دار بوده امـا مقـدار    معني يشغل يفرسودگ βمقدار ثابت و ،گردد مي

β ي رگرسـيون  بنـابراين معادلـه  . نيستدار  مقابله معني يها سبک 

و  يشـغل  يفرسـودگ  سـالمت روان از روي متغيرهـاي  ) بيني پيش(

  . به صورت زير خواهد بودمقابله  يها سبک

KXKXXX bbbbb +++++ ...332211 =ỹ  

  ỹ= ۷۹۸/۴۰)+-۳۶۷/۰×يشغل يفرسودگ) + (-۷۶۰/۰×مقابله يها سبک(

  يريجه گيبحث و نت

و  ۶۲۶۲/۲۲پزشکان  ينن سالمت روايانگيدر پژوهش حاضر م

ر  يسـه بـا تفسـ   يکه در مقا باشد يم ۷۲۲۳۵/۶انحراف استاندارد آن 

نشان  ۲۳از  تر نييپابوده و نمره  ۲۳که نقطه برش آن  نامه پرسش

نشـانه   ۲۳شـتر از  يدارد و ب ياز سالمت روان پزشکان در حالت کل

 ار آنيو انحراف مع ۹۴/۴۸ يشغل ين فرسودگيانگيم. اختالل است

متوسط بـه   يکه مقدار بدست آمده در حالت کل باشد يم ۹۷۴/۱۴
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زان با توجه به برخورد پزشـکان بـا افـراد    ين ميکه ا باشد يمن ييپا

نسـبت بـه    يل متعدديسالمت روان پزشکان به دال. باشد يممار يب

 توان يمل ين داليا نيتر مهمر اقشار جامعه در خطر است که از يسا

مواجـه شـدن بـا    ، يفشـار کـار  ، رفـه ن حيا يت استرس زايبه ماه

و عوامل  يعوامل سازمان، يکار يها نوبت، ر مترقبهيغ يها تيموقع

 . اشاره کرد يفرد

و انحـراف   ۵۶/۱۰۵ يمقابله با فشـار روانـ   يها سبکن يانگيم 

از مساله مدار بـودن   يبدست آمده است که ناش ۲۹۰/۷۰ار آن يمع

ـ  يسبک مقابلـه بـا فشـارها    ل يـ تحل. باشـد  يمـ در پزشـکان   يروان

و سالمت  يمقابله با فشار روان يها سبکن ياطالعات نشان دادکه ب

 نتيجـه گيـري اخيـر را    توان يم. وجود دارد يدار يروان رابطه معن

و مـؤثرترين   نيدتريمف، مقابلة مسأله دار که که کرداينگونه تفسير 

، برخـي از پژوهشـگران عقيـده دارنـد     ليکن و است يا مقابلهپاسخ 

 سـبک  يـک له مساله مـدار عمومـًآ توسـط مـردان بـه عنـوان       مقاب

عموماً ، زنان براي مقابله و رديگ يمثر مورد استفاده قرار ؤم يا مقابله

 کننـد  يمبر عواطف و تخليه هيجاني دارند و سعي  تمرکزتمايل به 

دهند  کاهشعاطفي خود را  يها پاسخاز راهبردهايي بهره گيرند تا 

  . )۲۹،۲۸( کنند کنترلو آن را 

و فرسـودگي شـغلي    يبـا فشـار روانـ    يا مقابلـه  يها سبکن يب

ک عامـل فشـارزا   يـ که  يهنگام) ۳۰( وجود دارد يدار يرابطه معن

 يمقابله متمرکز بر مسـاله بـا افسـردگ   ، شود يم يابير ارزييقابل تغ

 شـتر رابطـه دارد  يب يجان بـا افسـردگ  يکمتر و مقابله متمرکز بر ه

ـ . )۳۱( ، کــه در افـراد افســرده  دهـد  يمــنشـان   هــا افتـه ين يهمچن

رابطـه دارنـد    يافسردگ يها نشانه يمقابله با سطوح باال يها سبک

 باشـند  يمـ ق همسـو  يـ ن تحقيـ ا يها افتهيج بدست آمده با يکه نتا

)۳۲( . 

ن فرسـودگي  يوجود رابطه معکوس ب، گريجه بدست آمده دينت

در ) ۳۳-۴۲( يهـا  پـژوهش نتـايج  . باشـد  يمشغلي و سالمت روان 

  . باشند يمه ين فرضيا يها افتهيد يتائ

، يعـوارض مختلـف روانـ    يشـغل  ين که فرسودگيبا توجه به ا 

 ين عـامل ين چنـ يبنـابرا ، کنـد  يمجاد يدر فرد ا يجانيو ه يجسمان

هـر چـه   . در سالمت روان فرد به همراه خواهد داشـت  يادير زيتاث

زان از يـ مبه همـان  ، برخوردار باشد يباالتر يشغل يفرد از فرسودگ

  . شود يماو کاسته  يسالمت روان

بـا   پزشکانو سالمت روان  پزشکانن فرسودگي شغلي يهمچن

  . متفاوت نبود ها آنت يتوجه به جنس

در  پژوهش خـود بـه ايـن نتيجـه     ) ۱۵به نقل از ( کرچميلر و 

نياز به تحقيق و ، يا مقابلهموضوع رابطة جنس با رفتار  کهرسيدند 

موجـود   يهـا  پـژوهش  کـه نشـان دادنـد    ها آن. بررسي بيشتر دارد

متفاوتي در خصوص مقابله با استرس در مردان و زنان  يها گزارش

مـردان   کـه  دهد يماين پژوهشگران نشان  يها افتهي. کنند يمبيان 

شـوند؛ در   متمرکـز اسـترس زا   مشکلتمايل دارند بر روي عامل و 

 يهـا  پاسخند تا بهره گير ييراهبردهازنان تمايل دارند از  کهحالي 

البته اين تمـايالت  . کنند کنترلآن را ، داده کاهشعاطفي خود را 

به ( به عنوان مثال؛ بن زور و زيدنر. کنند يمدر برخي شرايط تغيير 

در شرايط استرس زا زنان بيشتر تمايل  که کردندبيان ) ۱۶نقل از 

أله بر مسـ  کهمردان تمايل دارند  کهدر حالي ، فعال باشند کهدارند 

زنـان بيشـتر بـر     کـه همچنين گزارش شـده اسـت   . شوند متمرکز

  . )۱۵( هستند متمرکزعواطف و احساسات 

، يعـوارض مختلـف روانـ    يشـغل  ين که فرسودگيبا توجه به ا

 ين عـامل ين چنـ يبنـابرا ، کنـد  يمجاد يدر فرد ا يجانيو ه يجسمان

هـر چـه   . در سالمت روان فرد به همراه خواهد داشـت  يادير زيتاث

زان از يـ به همـان م ، برخوردار باشد يباالتر يشغل يرد از فرسودگف

 پزشکانن فرسودگي شغلي يهمچن. شود يماو کاسته  يسالمت روان

  . متفاوت نبود ها آنت يبا توجه به جنس پزشکانو سالمت روان 

در پژوهش خـود بـه ايـن نتيجـه     ) ۱۵به نقل از ( کرچميلر و 

نياز به تحقيق و ، يا مقابلهار موضوع رابطة جنس با رفت کهرسيدند 

موجـود   يهـا  پـژوهش  کـه نشـان دادنـد    ها آن. بررسي بيشتر دارد
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متفاوتي در خصوص مقابله با استرس در مردان و زنان  يها گزارش

مـردان   کـه  دهد يماين پژوهشگران نشان  يها افتهي. کنند يمبيان 

 شـوند؛ در  متمرکـز  زا اسـترس  مشـکل تمايل دارند بر روي عامل و 

 يهـا  پاسخبهره گيرند تا  ييراهبردهازنان تمايل دارند از  کهحالي 

البته اين تمـايالت  . کنند کنترلآن را ، داده کاهشعاطفي خود را 

به ( به عنوان مثال؛ بن زور و زيدنر. کنند يمدر برخي شرايط تغيير 

زنان بيشتر تمايـل   زا استرسدر شرايط  که کردندبيان ) ۱۶نقل از 

بر مسـأله   کهمردان تمايل دارند  کهدر حالي ، عال باشندف کهدارند 

زنـان بيشـتر بـر     کـه همچنين گزارش شـده اسـت   . شوند متمرکز

  . )۱۵( هستند متمرکزعواطف و احساسات 

مقابلـه   کـه  انـد  دهيرسـ پژوهشگران ديگري نيز به اين نتيجـه  

موثر  يا مقابله سبک يکمساله مدار عمومًآ توسط مردان به عنوان 

عمومـاً تمايـل بـه    ، وزنان بـراي مقابلـه   رديگ يماستفاده قرار  مورد

از  کننـد  يمـ بـر عواطـف و تخليـه هيجـاني دارنـد و سـعي        تمرکز

دهند و  کاهشعاطفي خود را  يها پاسخراهبردهايي بهره گيرند تا 

   ).۲۹،۲۸( کنند کنترلآن را 

در زمينه تفـاوت جـنس نشـان داده    ) ۳۰( نتايج مطالعه ماتود

و  کامـل ، يا مقابلهحاصل از رابطة جنسيت با رفتار  يها فتهاياست؛ 

ن يـ د ايـ در تائ) ۳۴( همکاراننجفي و  نتايج پژوهش. جامع نيستند

   .باشند يمه يفرض

  شنهادهايپ

، نانيهمراه با احساس اطم ييفضا، مسئوالن و دست اندرکاران

ان يدر م يستگين احساس شايو همچن يو دوست يهمدرد، اعتماد

گر را يکـد يهمکاران  يطين محيرا در چنيآورند ز به وجود پزشکان

و کنند ميگر ابراز يکديو محبت را به  ين دوستيو ا دارند يمدوست 

 و به تبـع آن  پردازند يمف خود يل و رغبت به انجام دادن وظايبا م

 . سالمت روان پزشکان موثر خواهد بود بر

پزشـکان   يياآشـن  يرابرا  يمسئوالن و دست اندرکاران امکانات

ــ يابيــخــود ارز يهــا مهــارتبــا  آمــوزش ، يو بهبــود ســالمت روان

و شناخت عوامـل اسـترس زا و تـداوم بخـش      يا مقابله يها مهارت

ن يـ ان برداشـتن ا يرا به منظور از م ياسترس فراهم کنند و اقدامات

 . عوامل به عمل آورند

نـه  يقـات انجـام گرفتـه در زم   يج تحقيبا انتشار مقـاالت و نتـا  

بـا سـالمت روان    يشغل يو فرسودگ يمقابله با فشار روان يها سبک

ت يـ پزشکان را بـه اهم ، ير منابع مطالعاتيو سا ها مجلهپزشکان در 

با سـالمت   يشغل يو فرسودگ يمقابله با فشار روان يها سبکرابطه 

 . روان پزشکان آگاه سازند
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