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آدرس :کرمان ،انتهای بلوار  22بهمن ،دانشکده پزشکی افضلیپور ،گروه پزشکی اجتماعی

فرسودگی شغلی در دستیاران بالینی

حبیبه احمدی پور و الهه ساالری

مقدمه

( )MBI:Maslach Burnout Inventoryاس ت.

در زندگی روزمره ،بخشی از وقت هر فرد در مح یط

س اواار س ه ع املی ای ن اب زار در جمدی ته ای

کار طی میگ ردد و درو ور ی ک ه ف رد ناوان د ب ین

دانش جویی م ورد أیی د ق رار نارفا ه اس ت ( )12و

زندگی شخص ی و ش رایط مح یط ک ار و ود د اد

مؤس

برق رار کد د و ی ا زم انی ک ه ی ک ع د د اد ب ین

محدودیتهایی را در اسا اده از  MBIب رای ارزی ابی

قاضاهای محیط شغلی فرد و واناییهای وی وج ود

فرسودگی شغلی شداسایی کرد .ای ن مؤس ه پ س از

داشاه باشد ،اسارس ناشی از این عد داد می وان د

بررسیه ای ماد دد ،اب زار جدی دی را ح ت عد وان

مدجر به ایجاد فرسودگی شغلی در فرد گردد .افراد در

پرسشدامه فرسودگی شغلی کپده اگن (Copenhagen

هر شغل و هر س ححی از نظ ر حرف های در مد ر

 )Burnout Inventory :CBIطراح ی نم ود ک ه در

وحر فرسودگی شغلی قرار دارند (.)1

مقای ه با  MBIاز دقت باال ری برو وردار ب ود و در

دس ایاران پزش ی ب ا وج ه ب ه م

ه مل ی بهداش ت حرف های دانم ار ،

ولیته ای

شرایط ش غلی ما اوت قاب ل اس ا اده ب ود ( .)19در

مادددشان در زمیده مراقبت بیماران ،حجم کاری زی اد

محالدات بددی مشخص شد ک ه  CBIنی ز ب ه ج ای

وح ر فرس ودگی

اندازهگیری فرسودگی شغلی ،عمد اً و اای مزمن را

و ساعات کاری طوالنی در مدر

شغلی ه ادد که می واند بر عمل رد حرف های آنه ا
أثیرگذار باشد .بررسیهای مخالف نشان دادهان د ک ه

میسدجد (.)12
ی ی دیار از ابزاره ای ان دازهگی ری فرس ودگی

حرفهای ،وضدیت بد س لمای ،احام ا سوءمص ر

( )OLBI: Oldenburg Burnout Inventoryاس ت

مواد ،اف ردگی و اضحراب و حا ی اف ار وودکش ی

ک ه در س ا  1997وس ط  Demeroutiو هم اران

هم راه اس ت ( .)2-6فراوان ی فرس ودگی ش غلی در

طراحی شد ( )12 ،11علوه بر دداد کمار گویهها در

محالدات بین  11ا  71درود گزارش شده است (-1

 OLBIن بت به ابزاره ای قبل ی ،م ی وان از آن در

 .)9کلد ی و هم اران ،فراوان ی نش اناان فرس ودگی

کلیه موقدیتهای شغلی بدون در نظر گ رفان ماهی ت

شغلی را در دسایاران طب اورژانس و زنان و زایم ان

آن شغل اسا اده نمود ( .)12،11ویژگ ی روانس دجی

دانش ااه او هان  11درو د گ زارش کردن د (.)11

ن خه فارسی این ابزار مورد أیید ق رار گرف ت (.)12

اران در بیمارس اان کودک ان

همچدین  Mahadiو هم اران در مالزی نش ان دادن د

بوساون نشان داد 99 ،درود دسایاران کودک ان دا ار

که ن خه ماالیی این پرسشدامه ( OLBI-M: Malay

فرسودگی شغلی بودند (.)11

 ،)version of OLBIی ک اب زار مداب ر و پای ا ب رای

محالد ه  Baerو هم

ب ا وج ه ب ه اهمی ت فرس ودگی ش غلی و ل زو
شخیص آن ،ابزارهای ما او ی در این زمیده طراح ی

اندازهگیری فرسودگی شغلی در دانش جویان پزش ی
است (.)16

شده است .ی ی از این ابزارها که در محالدات ماد دد

همانطور که اشاره شد فرسودگی ش غلی در می ان

و در حرفههای مخالف به ویژه علو پزش ی اسا اده

اعض ای ک ادر درم انی ب ه وی ژه در دس ایاران ب الیدی

ش ده اس ت ،پرسش دامه فرس ودگی ش غلی م ازال

می واند بر ابداد مخال ف س لمت ج می و روان ی
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فرسودگی شغلی در دسایاران با او ال در عمل رد

ش غلی ،پرسش دامه فرس ودگی ش غلی اول دنبر

فرسودگی شغلی در دستیاران بالینی

حبیبه احمدیپور و الهه ساالری

اای ( :)exhaustionش امل  7س ؤا

آنها أثیر مد ی گذاشاه و باعث افت عمل رد آنها و

 -2بد د و

در نهایت کاهش کی یت ودمات درمانی و حای بروز

است که نشان دهدده اح اس و اای ج می و نی از

وحاهای حرفهای گ ردد .بد ابراین ض رورت دارد ا

به اساراحت است و همچدین اسارس شدید ج می،

فراوانی و عوام ل م ؤثر ب ر ب روز فرس ودگی ش غلی

عاط ی و شداوای را اندازهگیری میکدد.

بررسی گردد ( .)1با وجه به این ک ه کلی ه محالد ات

امایازدهی به س ؤاالت پرسش دامه ب ر اس اس مقی اس

قبلی در زمیده فرسودگی شغلی در دسایاران با اسا اده

پدج ایی لی رت بود به این و ورت ک ه ب رای ک املً

انج ا ش ده اس ت ل ذا محالد ه

(پ دج امای از)

از پرسشدامه م ازال
حاضر با هد

مخ الف (ی ک امای از) و ک املً مواف

بررس ی وض دیت فرس ودگی ش غلی

اواص اد داده ش د .ب رای برو ی از س ؤاالت

دس ایاران ب الیدی دانش ااه عل و پزش ی کرم ان ب ا

( ،)1،1،1،11،19،11،11،16امایازدهی مد وس به ک ار

اسا اده از ن خه فارسی پرسشدامه فرس ودگی ش غلی

گرفاه شد .حداقل امایاز هر یک از دو بدد پرسش دامه

اولدنبر

بین  7ا  11است .نمره باال ر نشان دهدده عد انایزه

انجا شد.

و اح اس و اای بیشار است (.)12
روش بررسی

در و ور ی ک ه نم ره کل ی پرسش دامه فرس ودگی

این محالده ووی ی -حلیلی ب ه و ورت مقحد ی در

شغلی کمار از  11باشد به عدوان فرسودگی کم ،نم ره

سا  1991بر روی  111دس ایار ب الیدی ک ه در اه ار

 11ا  19به عدوان ماوسط و بیشار از  19به عدوان باال

بیمارس اان آموزش ی ح ت پوش ش دانش ااه عل و

در نظر گرفاه م یش ود ( .)7روای ی و پای ایی ن خه

پزش ی کرمان مشغو به فدالیت بودن د انج ا ش د.

فارسی پرسشدامه در محالده لرک ی و هم اران أیی د

دانشجویان مورد بررسی به روش نمون هگی ری آس ان

شد .آل ای کرونباخ کل پرسشدامه ،بدد ع د انای زه و

اناخاب شدند .مدیار ورود ب ه پ ژوهش ،مای ل آن ان

بدد و اای ب ه ر ی ب  1/11 ،1/71و  1/17گ زارش

جهت شرکت در پژوهش و مدی ار و رو از محالد ه

شد .روایی سازه ،همارا و واگ رای اب زار نی ز م ورد

شامل

میل ناقص پرسشدامهها بود .ابزار جمعآوری

أیید قرار گرفت (.)12

( )OLBIب ود ک ه در س ا  1997وس ط

سن ،جد یت ،وض دیت أه ل ،درآم د ف رد (ک ای ت

 Demeroutiطراحی شد و دارای  16سؤا و دو بدد

حق ود دس ایاری ماهیان ه) ،رش اه (جراح ی ،غی ر

عد انایزه و و اای هر یک با  7سؤا اس ت .ای ن

جراحی) و سدوات حصیل در دوره دسایاری پرسیده

پرسشدامه دو بدد دارد:

ش د .پرسش دامهه ا ب دون ن ا بودن د و همچد ین

اولدنبر

 -1بد د ع د انای زه ( :)disengagementش امل 7

امانتداری ،ح

سؤا است که ب ه فاو له گ رفان از ک ار ،هم راه ب ا

اسرار شرکتکدددگان رعایت گردید .پس از اوذ ک د

رفاارها و نارشهای مد ی و بدبیدانه در رابحه با شغل

او لد و ک ب مج وزه ای الز  ،پژوهش ار ب ه

فرد اشاره دارد.

بیمارساانهای آموزشی حت پوشش دانش ااه عل و
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دادهها ،پرسشدامه فارسیسازی شده فرسودگی ش غلی

در ابادای پرسشدامه ویژگ یه ای دموگرافی ک نظی ر

فرسودگی شغلی در دستیاران بالینی

حبیبه احمدی پور و الهه ساالری

پزش ی کرمان مراجده کرد و پرسشدامههای مذکور را
در میان شرکتکدددگان وزیع نمود.

پزش ی برابر با  7/21بود.
میاناین امایاز هر دو بدد و اای و ع د ده د و

همچدین از دسایاران وواساه شد که وانایی کار وود

انای زه در دس ایاران ب الیدی زن ب اال ر ب ود ام ا فق ط

مدی ار ( )Work Ability Indexب ین

میاناین امایاز بُدد عد دهد و انایزه از نظ ر

را از طری

و ر ا ده گزارش نماید د .و ر نش ان دهد ده ع د

اوال

آماری مددیدار بود ( .)P=1/19میاناین امایاز ه ر دو

وانایی کار و  11نشان دهدده وان ایی انج ا ک ار در

بدد پرسش دامه اول دنبر

بهارین دوره کاری بود (.)11

دسایاران رشاههای جراحی باال ر بود اما این او ال

آمارههای ووی ی درود ،می اناین و انح را

مدی ار

محاسبه ش دند .از آزم ونه ای آم اری کولم وگرو

ب ه و ورت مدد یداری در

از نظر آماری مددیدار نبود ( .)P<1/11نا ایج آزم ون
ی م اقل نشان داد ک ه می اناین امای از ه ر دو بد د

ت و رگرسیون لج ایک

و اای ( )P=1/11و عد دهد و انای زه ()P=1/17

برای حلیل دادهها اسا اده ش د .دادهه ا در ن ر اف زار

در دسایاران مجرد باال ر از دسایاران ماأه ل ب ود ام ا

آماری  SPSSن خه  21وارد شدند .سحح مدد یداری

این اوال

از نظر آم اری مدد یدار مح وب نش د

کمار از  1/11در نظر گرفاه شد.

(جدو  .)2ناایج آزم ون حلی ل واری انس نش ان داد

اسمیرنو  ،کای دو ،ی

میاناین هر دو بدد و اای ( )P=1/11و ع د ده د
یافتهها

و انایزه ( )P=1/11در دسایاران پزش ی طب سدوات

از مجم و  111دس ایار 11/9 ،درو د زن و 19/9

حصیلی ما اوت بود اما آزمون دقیب ی وکی نش ان

درود ماأهل بودن د .می اناین س ن دس ایاران ±2/96

داد که دها اوال

 91/19سا بود (حداقل  26سا و حداکثر  11سا ).

دس ایاران س ا اه ار و س ا او از نظ ر آم اری

اکثر شرکتکدددگان بر ای ن ب اور بودن د ک ه حق ود

مدد یدار ب ود (( )P=1/11ج دو  .)2نا ایج آزم ون

ماهیانه دسایاری برای مخار زندگی کافی نم یباش د

همب اای پیرسون نشان داد بین میاناین امایاز دو بدد

(جدو  .)1ناایج آزمون آماری نشان داد که نمره کلی

و اای و عد دهد و انایزه ،همب اای م اقیم و

فرسودگی ،ابداد و اای و عد دهد و انایزه وزیع

مدد یدار وج ود داش ت (.)r=1/17 ،P=1/111

نرما داشادد ( )P>1/11لذا در ادامه ب رای مقای ه از

همب اای مد ی و مددیدار ب ین می اناین امای از کل ی

آزمونهای پاراماری اس ا اده گردی د .می اناین امای از

فرس ودگی ( ،)r=-1/19 ،P=1/111بد د و

کل ی فرس ودگی براب ر ب ا ( 19/6ح داقل نم ره  16و

( )r=-1/11 ،P=1/111و بد د ع د ده د و انای زه

حداکثر  )11بود .بر این اساس  11/9درود دس ایاران

( ،)r=-1/19 ،P=1/111با میاناین نمره وان ایی ک ار

فرس ودگی ک م 19/9 ،درو د فرس ودگی ماوس ط و

کردن ( )Work Abilityدسایار دیده شد.

 11/7درود فرسودگی باال داشادد.

در رگرسیون لج ایک انجا شده ،دها سن دس ایاران

میاناین امایاز بدد و اای برابر ب ا  22/69و می اناین

به وورت مددیدار احاما فرسودگی ماوسط /ب اال را

امایاز بدد عد ده د و انای زه در دس ایاران براب ر ب ا

در دسایاران پیشبید ی ک رد .ب ه ازای ه ر ی ک س ا

 21/91بود .میاناین امایاز وانایی کار کردن دس ایاران

افزایش سن ،ش انس فرس ودگی ماوس ط /ب اال1/92 ،
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میاناین امایاز بد د و اای ب ین

فرسودگی شغلی در دستیاران بالینی

حبیبه احمدیپور و الهه ساالری

.)P=1/111

براب ر م یگ ردد (،OR=1/92 ،CI95%=1/17-1/61

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آماره توصیفی
ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

تعداد (درصد)

آماره توصیفی
ویژگیهای دموگرافیک

تعداد (درصد)

زن

)33/9(39

اول

)23/3(93

مرد

)00/3(63

دوم

)24/9(94

متأهل

)39/9(994

سوم

)20/3(93

مجرد

)26/3(04

چهارم

)23/2(02

کفایت حقوق ماهیانه

بله

)4/3(9

پنجم

)9/0(2

(درآمد)

خیر

)11/9(903

وضعیت تأهل

سنوات تحصیلی (سال)

جدول  :2مقایسه میانگین امتیاز ابعاد خستگی و عدم تعهد بر اساس ویژگیهای دموگرافیک دستیاران پزشکی
ابعاد مورد بررسی
ویژگیهای دموگرافیک

(انحراف معیار) میانگین

جنسیت

دستیاری

(انحراف معیار) میانگین

مذکر

(29/39)6/09

مؤنث

(29/99)3/06

مجرد

(29/92)3/69

متأهل

(22/93)6/30

سال اول

(23/06)6/13

(22/33)3/63

سال دوم

(20/96)3/44

(29/93)3/43

سال سوم

(29/44)6/21

(91/63)6/32

سال چهارم

(24/90)3/44

سال پنجم

(24/44)2/32

غیر جراحی

(22/94)3/91

جراحی

(22/12)6/39

وضعیت تأهل

سنوات تحصیلی

خستگی

P-Value

عدم تعهد و انگیزه

4 /93
4/03

4/49

(91/33)6/39
(22/99)3/29
(29/39)3/63
(24/34)6/33

(91/24)6/94

P-Value
4/49
4/03

4/40

(93/44)3/43
4/03

(24/32)3/44
(29/09)3/94

4/64

نا ایج پ ژوهش حاض ر نش ان داد ک ه  11درو د از

که عمده این محالدات از ابزار م ازال ب رای بررس ی

دسایاران دانش ااه عل و پزش ی کرم ان فرس ودگی

فرسودگی اسا اده نمودند .محالده  Tipaدر رومانی با

ش غلی ماوس ط و زی اد داش ادد .محالد ات قبل ی

اسا اده از پرسش دامه اول دنبر  ،فراوان ی فرس ودگی

فرسودگی شغلی در دسایاران را  11ا  71درو د (،7

ب اال ،ماوس ط و ک م را در دس ایاران روانپزش ی ب ه

 )1و محالده کلدی و هم اران در ایران فراوان ی آن را

ر ی ب  22/1درو د 11/1 ،و  21/9درو د گ زارش
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بحث و نتیجهگیری

 11درود گزارش نمود ( .)11الباه باید وجه داش ت

فرسودگی شغلی در دستیاران بالینی

حبیبه احمدی پور و الهه ساالری

ک رد ( )7ک ه در مقای ه ب ا محالد ه حاض ر ،می زان

ایج اد اس ارس م داو در ای ن دس ایاران و ب روز

فرسودگی شغلی ماوسط و زیاد باال ر ( 11/6درو د)

فرسودگی شغلی میگردد.

اوته ای

جوادی و هم اران در محالده وود اظه ار داش ادد

بود .علت این او ال

را م ی وان در

فردی و فرهدای ،شرایط کاری ما اوت و حای درآمد

که اجرای طرح حو نظا سلمت در کش ور مدج ر

ما اوت دسایاران در این دو محالده ج اجو ک رد .در

ب ه اف زایش د داد بیم اران مراجد ه کدد ده ب ه

محالده حاضر قریباً همه دسایاران اظه ار داش ادد ک ه

بیمارساانهای آموزشی و به بع آن افزایش حجم کار

حقود ماهیانه آنها برای هزیدهه ا و مخ ار مدم و

درمانی آنه ا ش د ک ه دس ایاران را بیش ار از گذش اه

زندگی کافی نی ت در حالی که  Tipaو هم اران در

درگیر درمان بیماران کرده است که ای ن ام ر کی ی ت

محالده وود نشان دادند ک ه اکث ر دس ایاران از درآم د

آموزش آنها را حت أثیرگذاش اه اس ت ( .)19بای د

وود رضایت دارند (.)7

در نظر داشت که علوه بر ک اهش کی ی ت آم وزش،

محالده حاضر نشان داد و اای و ع د ده د و

این امر می واند مدجر به بروز اسارس در دس ایاران و

انایزه در دسایاران زن باال ر بود که با محالده کلد ی و

در نهایت فرسودگی شغلی و بدات ناشی از آن گردد

هم اران در او هان وزیری و هم اران در دانش ااه

که در حا حاضر در جامده شاهد بدات این اسارس

عل و پزش

ی ای ران ،س پهرمدش و هم

اران و

مداو در بین دسایاران ه ایم.

 Altannirو هم اران در عرب اان همخ وانی دارد
(.)1 ،1،11 ،17

اکثر محالدات انجا ش ده در وص ود فرس ودگی
شغلی در دسایاران نش ان دهد ده وض دیت نامداس ب

حلیل ادد ماغیره در محالده حاضر نش ان داد ک ه

سلمت روان آنها است ( )1 ،11که سبب نارض ایای

با اف زایش س ن ،احام ا فرس ودگی ماوس ط و ب اال

ش غلی ،او ال در رواب ط و انوادگی و اجام اعی،

افزایش مییابد که ب ا محالد ات  Tipaو وزی ری (،7

کاهش کی یت مراقبت بیمار و بروز وحاهای پزش ی،

 )1همخوانی داشت .در محالد ه س پهرم دش و کلد ی

ر

حصیل ،اف ردگی و حای وودکش ی م یگ ردد

( )1 ،11رابحهای بین س ن و فرس ودگی یاف ت نش د.

( .)21این م له زمانی جدی ر م یش ود ک ه ب دانیم

دلیل پایین ر بودن فرسودگی ش غلی در س دین پ ایین

پزش ان به علل مخال ف اغل ب ب ه مش لت و ود

شاید مدیریت بهار و مؤثر ر اسارسهای محیط کاری

وجه کافی ندارند و مدموالً نشان نمیدهدد که ح ت

وسط دسایاران جوان ر باشد (.)7

اسارس قرار دارند ( .)11بدابراین از وظایف مه م ه ر

انایزه در دسایاران مجرد و سا او باال ر بود که ب ا

مداسب برای دسایاران ب الیدی در وص ود م دیریت

محالده  Njimدر کامرون ( )9و محالده سپهرم دش و

اسارس ،برنامهای در جهت شداسایی عوامل مر بط ب ا

هم اران ( )1همخوانی داش ت .حج م ک اری ب اال و

فرسودگی شغلی آنها و لش در جه ت رف ع و ی ا

ساعات کاری طوالنی در دسایاران سا او قریباً در

حداقل ک اهش ای ن عوام ل انج ا ده د و همچد ین

ما رشاهها به ویژه رشاهه ای جراح ی و داول ی از

راه ارهایی جهت ارزیابی دورهای دس ایاران از نظ ر

یک طر
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محالده حاضر نشان داد فرسودگی و ع د ده د و

سی ام آموزشی این است که علوه بر آم وزشه ای

فرسودگی شغلی در دستیاران بالینی

حبیبه احمدیپور و الهه ساالری

سپاسگزاری

 به موقع،سلمت روان جهت انجا مداولت مداسب

مقاله حاول از پایاننام ه ب رای او ذ درج ه پزش ی

.و اثربخش ارائه نماید

عم ومی در دانش ده پزش ی ب ا عد وان «بررس ی
وضدیت اسارس ش غلی در دس ایاران دانش ااه عل و
ی کرم ان» اس ت ک ه ب ا ک د اولق ی

پیشنهادها

پزش

با وجه به نقش دسایاران پزش ی در ارائ ه و دمات

. ثب ت گردی دIR.KMU.AH.REC.1396.2072

درمانی در بیمارس اانه ای آموزش ی دانش ااه عل و

نوی ددگان از کلیه دس ایاران ش رکتکددده در محالد ه

 سی ام آموزشی دانش ااه بای د ب ا وج ه ب ه،پزش ی

که با هم اری آنها ام ان انج ا ای ن محالد ه ف راهم

عوامل مؤثر در بروز فرسودگی شغلی لش نماید ا

. کما ش ر و قدردانی را دارند،شد

با ارائه مداولت مداسب همچون جل ات آموزش ی
 ارزی ابی دورهای س لمت روان،م دیریت اس ارس

تضاد منافع

دسایاران و بازناری در کارانههای دریافای آنان س دی

.هیچگونه ضاد مدافدی وجود ندارد

نماید ا بار ناشی از فرسودگی ش غلی و بد ات آن را
.کاهش دهد

[ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-10 ]
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Abstract
Background & Objectives: Burnout can negatively affect various aspects of the physical and
mental health of medical staff especially medical residents and cause a decline in their
performance. The objective of this study was to investigate burnout among medical residents
of Kerman University of Medical Sciences in 2018.
Methods: This was a descriptive-analytical cross-sectional study carried out in 2018 on 150
medical residents of Kerman University of Medical Sciences selected by convenience
sampling. The data were collected using the Oldenburg Burnout Inventory. The data were
analyzed via SPSS20 software using Chi-square, independent t-test, and logistic regression.
Results: The means of exhaustion and disengagement subscales were 22.63 and 20.97,
respectively. The mean of disengagement was significantly higher in females than in males (P
=0.03). The means of burnout and exhaustion were significantly lower in fourth-year residents
than in first-year residents (P=0.01). Moreover, there was a positive and significant
correlation between the mean of disengagement and the mean of exhaustion (P= 0.001).
Conclusion: It is necessary for the university’s vice-chancellor for education and culture to
adopt appropriate policies and strategies to deal with job stress and its leading factors in
medical residents.
Keywords: Burnout, Disengagement, Exhaustion, Oldenburg Burnout Inventory, Medical
Residents, Faculty of Medicine
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