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Abstract
Background & Aim: Job burnout is defined as the response to the chronic psychological
distress caused by one’s occupation, leading to poor efficiency and loss of human resources.
The present study aimed to evaluate the rate of job burnout and its influential factors in the
midwives employed at the hospitals and health centers in Sanandaj, Iran in 2016.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 200 midwives
employed at the hospitals and health centers in Sanandaj city. The subjects were selected via
simple random sampling using a random number table. Data were collected using Maslach
burnout inventory. Data analysis was performed in SPSS version 18 using descriptive and
inferential statistics at the significance level of 0.05.
Results: In terms of job burnout dimensions, low cynicism was observed in 62 subjects
(31%), moderate cynicism was observed in 72 subjects (36%), and severe cynicism was
observed in 66 subjects (33%). Low emotional exhaustion was detected in 70 subjects (35%),
moderate emotional exhaustion was observed in 74 subjects (37%), and severe exhaustion
was reported in 56 subjects (28%). With regard to personal efficiency, high self-effectiveness
was denoted in 71 subjects (35.5%), while the level was moderate and low in 78 (39%) and
51 subjects (25.5%).
Conclusion: According to the results, the rate of job burnout was moderate among the
studied midwives. Given the importance of midwifery in health care, preventive programs are
recommended in order to promote the quality of care services and satisfaction of healthcare
professionals, as well as reducing the rate of job burnout.
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فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط ....

هانا سهرابی ،1شقایق مجذوبی ،*2روناک

شاهویی3

 -1دانشجوی کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران (نویسنده مسئول)،
تلفن - 28172527190 :ایمیلSh.majzoobi22@gmail.com :
 -2دانشیار ،گروه مامایی ،دانشکده پرستاری ومامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج ،ایران.

تاریخ دریافت87/20/22 :

تاریخ پذیرش87/20/12 :

زمینه و هدف :فرسودگی شغلی وضعیتی است که در پاسخ به فشار روانی مزمن و در ارتباط با شغل فرد به وجود میآید و منجر
به کاهش کارایی و از دست رفتن نیروی انسانی میشود .این مطالعه با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در
ماماهای مراکز بهداشتی و بیمارستانی شهر سنندج در سال  1185انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی -تحلیلی روی  222نفر از ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و بیمارستانی شهر سنندج انجام
شد .نمونهها با استفاده از جدول اعداد تصادفی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه
استاندارد فرسودگی شغلی ماسالچ استفاده شد .تجزیه وتحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  19و آزمونهای آمار
توصیفی و استنباطی انجام شد .سطح معنیداری کمتر از  2/25معنادار در نظرگرفته شد.
یافتهها :از نظر ابعاد فرسودگی شغلی ،در بعد مسخ شخصیت  02نفر ( )%11دچار مسخ شخصیت در حد خفیف 72 ،نفر ()%10
در حد متوسط 00 ،نفر ( )%11در حد شدید بودند و در بعد خستگی عاطفی  72نفر ( )%15افراد دچار خستگی عاطفی در حد
خفیف 70 ،نفر ( )%17در حد متوسط و  50نفر ( )%29در حد شدید بودند؛ و در بعد موفقیت فردی  71نفر ( )%15/5افراد احساس
موفقیت فردی در حد شدید 79 ،نفر ( )%18در حد متوسط و  51نفر ( )%25/5در حد خفیف بودند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج میزان فرسودگی شغلی در ماماهای مورد مطالعه در حد متوسط بود .با توجه به اهمیت حرفه مامایی
در حوزه سالمت ،به نظر میرسد که به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و رضایت افراد نیاز به اجرای برنامههایی جهت پیشگیری و
کاهش فرسودگی شغلی میباشد.
واژههای کلیدی :فرسودگی شغلی ،ماما ،مراکز بهداشتی

جسمی و روانی نامید که در افراد شاغل در حرفههای

فرسودگی شغلی وضعیتی است که در پاسخ به فشار

کمکرسان به وجود میآید ( .)0فرسودگی شغلی در

روانی مزمن در ارتباط با شغل فرد به وجود میآید (.)1

حال حاضر یک مشکل جدی در تمام دستگاههای

 Maslachو  Jacksonفرسودگی را واکنش عاطفی و

بهداشتی است که فراوانی دقیق آن مشخص نیست ولی

خستگی روانی ،جسمانی ،مسخ شخصیت و احساس

برخی آمارها نشان میدهند از هر  7نفر شاغل ،یک نفر

عدم موفقیت فردی تعریف میکنند ( .)2فرسودگی

دچار فرسودگی شغلی میشود .در استرالیا  12میلیون

شغلی اولین بار در سال  1870توسط Freudenberg

دالر در سال و در آمریکا نیز بیشتر از  552میلیون روز

مطرح شد ( ،)1وی این پدیده سندرم تحلیل قوای
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فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در ماماها

شقایق مجذوبی

دست میرود (.)1

جنبه حائز اهمیت است .اوالً فرسودگی سالمت روان را

در انگلستان  02میلیون روز کاری به دلیل
اختالالت ناشی از فرسودگی شغلی از بین میرود (.)5

تحت تأثیر قرار میدهد و باعث عالئم جسمی و روانی،
غیبت و تغییر شغل میشود .ثانیاً کیفیت خدمات ارائه

محیطی و فردی است .محیط کاری که در آن هیچ

خدمات پزشکی میشود ( .)12درمانگرهایی که

فرصتی برای رشد وجود ندارد ،فشار و حجم کار زیاد

فرسودگی شغلی را تجربه میکنند ،معموالً از لحاظ

است ،افراد حمایت کمی دریافت میکنند ،باعث

جسمانی ،عاطفی و ذهنی خسته هستند .این امر تأثیر

فرسودگی شغلی میشود .همچنین از عوامل وابسته به

قابلتوجهی در کیفیت مراقبت از بیمار بر جای

فرد میتوان ویژگیهای شخصیتی افراد ،انگیزه گزینش

میگذارد ( .)11بهای فرسودگی شغلی را در درجه اول

شغل ،انتظارات افراد از خود ،عزتنفس و مانند آنها

مددجویان میپردازند ( .)7فرسودگی شغلی میتواند

را نام برد ( .)1امروزه اهمیت و نقش سرنوشتساز شغل

همراه با فرسودگی نگرشی باشد ( .)12این افراد نسبت

در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشکار است زیرا شغل

به دیگران بدگمان و دچار سوءظن میشوند و فکر

عالوه بر تأمین هزینههای زندگی ارتباط مستقیمی با

میکنند که با سایرین مثل یک شیء رفتار کنند نه هم

سالمت جسمی و روانی فرد دارد و زمینهساز ارضای

نوع (.)11

بسیاری از نیازهای غیرمادی او نیز میباشد ( .)0اگر

بر اساس تحقیقات موجود از  112شغل مورد

استرس شغلی به نحو مطلوب شناسایی نشود و به طور

بررسی موجود در جامعه ،پرستاران رتبه  27را در

مناسب با آن برخورد نگردد ،ممکن است منجر به بروز

مراجعه به پزشک جهت مشکالت ناشی از عدم سالمت

فرسودگی شغلی شود .اگرچه استرس شغلی در تمام

روانی کسب کردهاند ( .)11اشتری و همکاران ()1199

مشاغل وجود دارد ولی در حرفههایی که با سالمتی

مطالعهای مقطعی جهت بررسی ارتباط بین فرسودگی

انسانها سروکار دارند این موضوع اهمیت بیشتری پیدا

شغلی و عملکرد کاری را جهت بررسی سالمت روانی

میکند (.)9 ،7

کارمندان در بیمارستان روانی رازی تهران انجام دادند

کارکنان حرفههای پزشکی به دلیل ماهیت و

و نتایج نشان داد بین فرسودگی شغلی و ناتوانی

خطرات عاطفی حرفهشان بیشتر در معرض فرسودگی

عملکرد شغلی ارتباط آماری معنیداری وجود دارد

قرار دارند ( .)1در سازمانهای بهداشتی توجه به نیروی

(.)10

انسانی اهمیت زیادی دارد زیرا با تالش سازمان

 Akizukiو  Fujimuraدر یک مطالعه بر روی

بهداشتی است که سالمت نیروی فعال و کارآمد سایر

ماماهای ژاپنی شاغل در بیمارستان در مورد فرسودگی

سازمانها تأمین میشود ،لذا ایجاد رضایت در نیروی

شغلی به این نتیجه رسیدند که  %10آنان دچار خستگی

درون سازمان سبب ایجاد رضایت درکل سازمان شده

عاطفی %12 ،دچار مسخ شخصیت و  %21دچار بی-

و منجر به تسهیل دسترسی به ارتقاء سطح سالمت

کفایتی شخصی بودند؛ و یافته مطالعه آنان نشان داد که

جامعه میشود ( .)8فرسودگی شغلی از عوامل مؤثر در

بین فرسودگی شغل با رضایت شغلی ارتباط وجود

کاهش کارایی ،از دست رفتن نیروی انسانی و عوارض

داشته است ( .)15از آنجائی که تاکنون مطالعهای در
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علل فرسودگی شغلی پیچیده و مرتبط با عوامل

شده به بیماران را کاهش و موجب نارضایتی از
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کاری به دلیل مشکالت مرتبط با فرسودگی شغلی از

جسمانی نیروهای انسانی میباشد و در کارکنان از دو

فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط ....

انجام نشده و به دلیل تبعات ناگوار فرسودگی شغلی بر

عاطفی ،موفقیت فردی و مسخ شخصیت) را میسنجد.

عملکرد ماماها این مطالعه با هدف تعیین میزان

سؤاالت ( )1،2،1،0،9،11،10،10،22مربوط به خرده

فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در مراکز

مقیاس

سؤاالت

بهداشتی و بیمارستانی شهر سنندج انجام شد.

( )5،12،11،15،22نیز مربوط به خرده مقیاس مسخ

خستگی

شخصیت
مواد و روشها

عاطفی

میباشند

و

میباشند.
همچنین

سؤاالت

( )0،7،8،12،17،19،18،21مربوط به خرده مقیاس

جامعهی مورد مطالعه شامل کلیه ماماهای شاغل در

این آزمون بدین صورت میباشد که به هرگز امتیاز ،2

مراکز بهداشتی و بیمارستانی شهر سنندج در سال 1185

خیلی کم امتیاز  ،1کم امتیاز  ،2متوسط امتیاز ،1

میباشد؛ که معیار ورود شامل داشتن حداقل یک سال

متوسط به باال امتیاز  ،0زیاد امتیاز  5و خیلی زیاد امتیاز

سابقه کار و تمایل به شرکت در مطالعه خواهد بود و

0

سؤاالت

معیار خروج شامل داشتن سابقه بیماریهای جسمی و

( )1،2،1،5،0،9،12،11،11،10،15،10این پرسشنامه

روحی بود .حجم نمونه بر اساس مطالعه قبلی ( )10و با

جهت امتیازبندی به صورت معکوس و سؤاالت

در نظرگرفتن انحراف معیار فرسودگی ( )s=17.46و

( )0،7،8،12،17،19،18،21به صورت مستقیم محاسبه

میزان دقت ( )d=2.5و سطح اطمینان  ،%85حجم نمونه

میشوند .در ایران روایی و پایایی این پرسشنامه توسط

برابر  185نفر برآورد شد که به منظور افزایش دقت

مطالعات مختلف تائید شده است ( .)10ماسالچ و

 222نفر مورد بررسی قرارگرفتند .برای انتخاب جمعیت

جاکسون پایایی درونی را برای هریک از خرده

مورد مطالعه با در دست داشتن اسامی ماماها

آزمونها محاسبه کردند که پایایی درونی پرسشنامه با

(چهارچوب نمونهگیری) و استفاده از جدول اعداد

ضریب آلفای کرونباخ  2/71تا  2/82و ضریب

تصادفی به روش تصادفی ساده نمونههای مورد نیاز

بازآزمایی آن  2/02تا  2/92گزارش شده است و پایایی

انتخاب شدند.

درونی برای هر یک از خرده آزمونها برای خستگی

داده

میشود.

البته

بعد از تصویب طرح توسط معاونت پژوهشی

هیجانی  ،r=2/82مسخ شخصیت  r=2/78و کفایت

دانشگاه ،کمیته اخالق و اخذ معرفینامه جهت مراکز

شخصی  r=2/71بود ،هم چنین افراد مذکور اعتبار این

بهداشتی و بیمارستانی سنندج با ماماهای واجد شرایط

آزمون را طی بررسیهای مختلف ارزیابی کردند.

صحبت شد و در صورت تمایل به شرکت در مطالعه

نجفی ( )2222پایایی این آزمون را از طریق ضریب

پرسشنامه در اختیار آنان قرار داده شد .ابزار گردآوری

آلفای کرونباخ برابر با  2/ 90به دست آورد (.)11

اطالعات در این مطالعه پرسشنامه بود قسمت اول شامل

پس از جمعآوری اطالعات با استفاده از نرمافزار

ویژگیهای دموگرافیک و قسمت دوم پرسشنامه

 SPSSنسخه  19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از

ماسالچ بود .به هنگام مطالعه این پرسشنامه توسط

آزمونهای آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر

آزمودنی ،شخص احساس خود را با توجه به گزینههای

استفاده شد.

تحت اختیار بیان میکند .پرسشنامه شامل  22ماده است
17
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این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد.

فقدان موفقیت فردی میباشند .امتیازبندی گزینههای
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خصوص فرسودگی شغلی ماماهای شاغل در سنندج

که جنبههای سهگانه فرسودگی شغلی (خستگی

شقایق مجذوبی

این مطالعه با مشارکت  222نفر از ماماهای شاغل

کاری نسبت به حرفهی خود بودند 101 .نفر ()%91/5

در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و بیمارستانی شهر

استرس و اضطراب شغلی را تجربه کردهاند 115 .نفر از

سنندج انجام شد .اکثر ماماهای شرکتکننده در این

ماماها ( )%07/5ورزش نمیکردند .اطالعات بیشتر در

مطالعه متأهل ( ،)%72در محدوده سنی  18 -12سال

جدول  1گزارش شده است.

( )%10/5و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ()%91
بودند.

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.4.67

یافتهها

مورد مطالعه  100نفر ( )%92دارای عالقه و انگیزه

 172نفر ( )%90از ماماها هیچگونه سابقه بیماری
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نداشتند و  122نفر ( )%51فرزند نداشتند .اکثر ماماهای
جدول  :1مشخصات دموگرافیک واحدهای موردپژوهش
متغیر

سابقه کار

شیفت کاری

محل کار

فراوانی
کمتر از  5سال

72

10

 0تا  12سال

11

15/5

 11تا  15سال

11

15/5

بیش از  15سال

00

11

صبح کار ثابت

128

50/5

عصر کار ثابت

1

2 /5

شیفت در گردش

82

05

بخش الکتیو

25

12/5

بخش بعد از زایمان

22

11

بلوک زایمان

50

27

سایر بخشها

8

0 /5

82

05

تا  192ساعت

100

72

 192تا  202ساعت

09

20

 202تا  122ساعت

9

0

رسمی

91

01/5

پیمانی

10

9

قراردادی

01

21/5

طرحی

52

25

9

0

کم

80

09

متوسط

89

08

خوب

0

1

مراکز بهداشتی
درمانی
ساعات کاری در ماه

وضعیت استخدامی

طرح بهداشت
خانواده
میزان درآمد

درصد
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فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط ....

شغلی با مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد

بیماری ( ،)p=2/201داشتن عالقه و انگیزه کاری

پژوهش در هر یک از ابعاد انجام شد که نتایج نشان داد

( ،)p=2/221داشتن استرس و اضطراب شغلی

سن ( ،)p=2/220سابقهکاری ( ،)p=2/220شیفت

( )p=2/221و انجام ورزش ( )p=2/221با بعد خستگی

کاری ( ،)p=2/221محل کار ( ،)p=2/221وضعیت

عاطفی ارتباط آماری معنیداری داشتند .در صورتی

استخدامی ( ،)p=2/221داشتن عالقه و انگیزه کاری

که هیچ ارتباط معنیداری بین مدرک تحصیلی،

( )p=2/221با بعد مسخ شخصیت ارتباط معنیداری

ساعات کاری ،درآمد ،داشتن فرزند با فرسودگی شغلی

دارد .محل کار با بعد موفقیت فردی ()p=2/222

و ابعاد آن یافت نشد.

جدول  :2میزان فرسودگی شغلی در واحدهای موردپژوهش بر اساس حیطههای مختلف
میزان فرسودگی

شخصیت زدایی

خستگی عاطفی

موفقیت شخصی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

خفیف

02

11

72

15

51

25/5

متوسط

72

10

70

17

79

18

شدید

00

11

50

29

71

15/5

مسخ شخصیت متوسطی را دارا هستند که از این نظر
بحث و نتیجهگیری

همراستا با مطالعه حاضر میباشد ( .)19مطالعه حاضر

فرسودگی شغلی یکی از چالشهایی است که

میزان فرسودگی شغلی را در هر  1بعد در حد متوسط

ماماها را به نوعی از انجام فعالیت انگیزشی دور نگه

نشان داد در حالی که مطالعه ثناگو و همکاران ()2210

داشته است مؤلفههای آن شامل مسخ شخصیت،

میزان مسخ شخصیت و موفقیت فردی را در سطح

خستگی عاطفی و موفقیت فردی میباشد ( .)9بر اساس

شدید و خستگی عاطفی را در سطح خفیف نشان داد

نتایج این مطالعه  %10افراد دچار مسخ شخصیت در حد

( .)12که با مطالعه حاضر مغایرت دارد .در این مطالعه

متوسط %17 ،افراد دچار خستگی عاطفی در حد

بین سن با بعد مسخ شخصیت رابطه معناداری وجود

متوسط و  %18افراد احساس موفقیت شخصی را در حد

داشت به گونهای که با افزایش سن میزان مسخ

متوسط گزارش کرده بودند که با مطالعه Spooner

شخصیت کمتر میشود که با پژوهش بهبودی مقدم و

که با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی بر روی 271

همکاران مطابقت داشت ( .)1مسخ شخصیت به معنای

پرستار شاغل در بیمارستانهای دولتی جنوب شرقی

جدایی روانی فرد از شغلش و در نتیجه واکنش منفی و

کوئینزلند استرالیا انجام شد همخوانی داشت (.)17

عاری از احساس وتوام بابی اعتنایی مفرط نسبت به

همچنین با نتایج مطالعه Akizukiو Fujimura

گیرندگان خدمت تعریف میشود (.)15

همخوانی داشت ( .)15در مطالعه طالیی و همکاران نیز
مشخص شد که افراد مورد مطالعه خستگی عاطفی و

17
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ارتباط معنیداری داشت.
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بررسی در خصوص ارتباط حیطههای فرسودگی

همچنین متغیرهای محل کار ( ،)p=2/225سابقه

فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط ....

افراد با سابقه کاری کمتر از  5سال دارای بیشترین

کار و شیفتهای شبانه میتواند میزان فرسودگی شغلی

شدت مسخ شخصیت میباشند و با افزایش سابقه کاری

را افزایش دهد ( .)1رفیعی و همکاران در مطالعهای که

میزان مسخ شخصیت کمتر میشود که با مطالعه رفیعی

بر روی پرستاران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که

همخوانی داشت ( .)18در مطالعه پیامی بوساری

در مراکز آموزشی و درمانی به دلیل برخورد کادر با

رابطهی معنیداری بین سابقه کاری با مسخ شخصیت

بیماران مختلف به خاطر وجود استرس و سختی کار

یافت نشد که با مطالعه حاضر مغایر است ( .)22در این

میزان فرسودگی شغلی آنها به مراتب از گروههای

مطالعه بین شیفتکاری و مسخ شخصیت ارتباط

دیگر مانند معلمان مدارس یا کارکنان یک مرکز

معناداری وجود داشت به گونهای که حدود نیمی از

تحقیقاتی بیشتر است که با گزارش سازمان بهداشت

ماماهایی که شیفت در گردش دارند دچار مسخ

جهانی مبنی بر باال بودن فرسودگی شغلی در کارکنان

شخصیت شدید میباشند که با مطالعه نیکبخت

واحدهای بهداشتی  -درمانی و پایین بودن آن در

نصرآبادی و همکاران ( )2210همخوانی داشت (.)5

ادارات عمومی ،دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی

احتماالً شیفت درگردش دارای ماهیتی تنشزا در افراد

همخوانی دارد ()0؛ که نتایج این مطالعه با مطالعه

شاغل در بیمارستان است و مختل شدن الگوی خواب

حاضر همخوانی داشت .نتایج این مطالعه نشان داد که

در این افراد مخصوصاً در شیفت شب و اختالل در

محل کار میتواند تأثیر به سزایی در میزان فرسودگی

تعادل بیولوژیک بدن ،تنش زیاد ،فشار کاری و عدم

شغلی ایفا کند که با مطالعه شهناز دوست و همکاران

رضایت شغلی میتواند بر میزان فرسودگی شغلی مؤثر

که ارتباط بین مسخ شخصیت و محل کار را تائید می-

باشد و باعث مسخ شخصیت در این افراد شود که این

کند همخوانی دارد در حالی که در دو بعد دیگر با

امر منجر به ارائه مراقبت از بیمار بدون وجود هیچگونه

مطالعه ما همخوانی نداشت ( .)7با توجه به این که

احساسی نسبت به وی میشود و این گونه افراد ممکن

فرسودگی شغلی ،جنبههای روانی و شخصیتی افراد را

است با بیماران به صورت یک شی بیجان رفتارکنند و

متأثر میسازد تأثیر عوامل مختلف محیطی بر وضعیت

در واقع هیچگونه احساسی نسبت به آنها نداشته باشند

فرسودگی شغلی شاغالن در هر نوع کاری یکسان

(.)5

نیست (.)0

در این مطالعه بین محل کار با هر سه بعد از ابعاد

در مطالعه حاضر بین وضعیت استخدامی با بعد مسخ

فرسودگی شغلی رابطهی معنادار وجود داشت؛ به

شخصیت رابطهی معناداری وجود داشت به گونهای

گونهای که افراد شاغل در بیمارستان دارای بیشترین

که  %02افراد طرحی دچار مسخ شخصیت در حد

میزان فرسودگی شغلی بودند .به نظر میرسد این یافته

شدید بودند که با مطالعه نیکبخت نصرآبادی و

به تفاوتهای قابل توجه در فشار کاری و ارائه خدمات

همکاران ( )2210همخوانی نداشت ( .)5در این مطالعه

به مراجعین در مراکز بهداشتی نسبت به بیمارستانها و

بین سابقه بیماری در افراد شرکتکننده با بعد خستگی

کوچک بودن مراکز و ارتباط نزدیکتر کارکنان با هم

عاطفی رابطهی معناداری وجود داشت .به طوری که

و با مسئولین و سر و کار داشتن با مراجعین سالم و

افراد مبتال به بیماریهای قلبی بیشترین میزان فرسودگی
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شخصیت رابطه معنیداری وجود داشت .بهگونهای که

اشتغال در بیمارستان به خاطر وجود استرس و سختی
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در این مطالعه بین سابقه کاری با بعد مسخ

کارکردن تنها در شیفت صبح مربوط میباشد .از طرفی

فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط ....

اند .در این رابطه در مطالعات گذشته و مشابه موردی

میرسد که ورزش و فعالیتهای بدنی از طریق کاهش

یافت نشد.

فشارهای روانی و استرس میتواند باعث کاهش

شغل با ابعاد مسخ شخصیت و خستگی عاطفی رابطهی

حسینی و همکاران همخوانی داشت ( ،)22ولی با

معناداری وجود داشت؛ که با مطالعه  Toralو

مطالعه بهبودی مقدم و همکاران همخوانی نداشت (.)1

همکاران هم سواست ،داشتن عالقه به شغل باعث

نکته حائز اهمیت در مطالعه حاضر حجم نمونه

افزایش کارایی فرد و اعتماد به نفس در فرد شده و

بیشتر و نمونهگیری از هر دو بخش بیمارستان و مراکز

باعث میشود افراد آرامش روحی بیشتری داشته و

بهداشتی بود که میتواند در افزایش صحت نتایج مؤثر

کمتر دچار فرسودگی شغلی میشوند (.)21

باشد .در این مطالعه میزان فرسودگی شغلی در ماماهای

در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین داشتن

مورد مطالعه در حد متوسط بود .با توجه به اهمیت

استرس و اضطراب و بعد خستگی عاطفی وجود

حرفه مامایی در حوزه سالمت ،مسئولین ذیربط

داشت ،به گونهای که افرادی که استرس و اضطراب را

میبایست به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و رضایت

تجربه کردهاند بیشتر دچار خستگی عاطفی شدهاند ،این

افراد برنامههایی جهت پیشگیری و کاهش فرسودگی

یافته با مطالعه پیامی همسو میباشد وجود استرس و

شغلی به اجرا درآورند.

اضطراب در شخصیت ،شخص را مستعد نموده تا در
برابر موقعیتهایی که خطری ندارد مضطرب شود .در
چنین شرایطی فرد قادر به واکنش مناسب در برابر
عوامل استرسآور برونزا نبوده بنابراین عوامل موجب
تشدید استرس و بیزاری از حرفه شده که به شکل
فرسودگی شغلی تظاهر مییابد (.)22
در مطالعه حاضر ارتباط آماری معناداری بین انجام
ورزش با فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی

تشکر و قدردانی
این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه
علوم پزشکی کردستان با شماره  10/72912/0112میباشد.
بدینوسیله از حمایت معاونت محترم و شورای محترم
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،ماماهای شرکت-
کننده در مطالعه و مسئولین بیمارستانها و درمانگاهها و کلیه
کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودهاند
صمیمانه قدردانی به عمل میآید.
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