
 

مه  شمارهششمسال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنا بستان /2   /   921 9911ات

 کرمان یدانشگاه علوم پزشک ینیبال ارانیدر دست یشغل یفرسودگ تیوضع یبررس 
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  چکیده

 

هاا تواند بر ابعااد متتلاس ساالمت ي ا ی و روانای  نمی ینیبال ارانیدر دست ژهیبه و یکادر درمان یاعضا انیشغلی در م یفرسودگ :مقدمه

دانشاااه علاو   ینیباال ارانیدر دست یشغل یفرسودگ تیوضع یپژوهش با هدف بررس نیها گردد. اگذاشته و باعث افت ع لکرد  ن یمنف ریثأت
 انجا  گرفت. 6991سال  کرمان در یپزشک

 یدانشاااه علاو  پزشاک ینیبال ارانینفر از دست 651 یبر رو 6991در سال  یبه صورت مقطع یلیتحل -یفیپژوهش توص نیا :بررسی روش

اولادنرر  باود. از  یشاغل یهاا  پرسشانامه فرساودگداده ی ور سان انتتاب شدند؛ انجا  گرفات. ابازار ي ا  یریگکرمان که به روش ن ونه
 21ن اته  SPSS یافازار  ماارهاا در نار شد. دادهها استفاده داده لیتحل یبرا  کیلج ت ونیرگرس و ت ت یدو   ت یکا ی مار یها زمون

 وارد شدند.

در زناان باه  انایازه و تعهاد عاد  امتیااز میااناینبود.  91/21  19/22با  ترتیب برابرانایزه  به  و تعهد ابعاد خ تای  عد  میاناین ها:یافته

ک تار  باه صاورت معناادار چهار  سال دستیاران امتیاز فرسودگی کلی و خ تای در میاناین(. =19/1Pز مردان بود )صورت معناداری بیشتر ا
 و ه ر اتای م اتقی  (=116/1P) انایازه و تعهاد عاد  امتیاز میاناین خ تای با امتیاز میاناین (. بین=16/1Pبود ) اول از دستیاران سال

 داشت.  ويود دارمعنی

و کااهش  ارانیدر دسات یمقابلاه باا اساترغ شاغل ناهیمناسب در زم یها و راهکارهایارذگاستیضرورت دارد که س :یریگجهیو نت بحث

 گردد. هئدانشااه ارا یو معاونت فرهنا یمعاونت  موزش یاش از سوکننده جادیعوامل ا

 

 ان بالینی  دانشکده پزشکیفرسودگی شغلی  عد  انایزه  خ تای  فرسودگی شغلی اولدنرر   دستیار :یدیکل واژگان
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مه  994 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال ن / 2   /  بستا  9911ات

 یالهه ساالر و پور یاحمد بهیحب
 ینیبال ارانیدر دست یشغل یفرسودگ

 مقدمه

 طیاز وقت هر فرد در مح  یمره، بخشروز یدر زندگ

 نیک ه ف رد ناوان د ب  یگ ردد و درو ور یم یکار ط

ک ار و ود  د اد   طیمح  طیو ش را یشخص  یزندگ

 نیع د   د اد  ب   کی ک  ه  یزم ان ای برق رار کد د و 

وج ود  یو یهاییفرد و  وانا یشغل طیمح ی قاضاها

  وان دیعد   داد  م نیاز ا یداشاه باشد، اسارس ناش

در فرد گردد. افراد در  یشغل یفرسودگ جادیمدجر به ا

در مد ر   یااز نظ ر حرف ه یهر شغل و هر س حح

 (.1قرار دارند ) یشغل یوحر فرسودگ

 یه  اتیا  وج  ه ب  ه م    ولب   یپزش    ارانیدس  ا    

 ادی ز یحجم کار ماران،یمراقبت ب دهیمادددشان در زم

 یدر مدر  وح ر فرس ودگ یطوالن یو ساعات کار

ه ا آن یا واند بر عمل  رد حرف هیه ادد که م یشغل

ان د ک ه مخالف نشان داده یهایباشد. بررس رگذاریثأ 

عمل  رد  دربا او ال   ارانیدر دسا یشغل یفرسودگ

 سوءمص ر احام ا   ،یبد س لما تیوضد ،یاحرفه

 یاف  ار وودکش  یو اضحراب و حا  یمواد، اف ردگ

در  یش  غل یفرس  ودگ ی(. فراوان  2-6هم  راه اس  ت )

-1) درود گزارش شده است 71 ا  11 نیمحالدات ب

 ینش اناان فرس  ودگ ی، فراوان و هم  اران ی(. کلد 9

 م انیو زنان و زا اورژانسطب  ارانیرا در دسا یشغل

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

کودک  ان  مارس  اانیو هم   اران در ب Baerمحالد  ه 

کودک ان دا ار  ارانیدرود دسا 99 ،بوساون نشان داد

 (.11) بودند یشغل یفرسودگ

و ل  زو   یش  غل یفرس  ودگ تی   وج  ه ب  ه اهم ب  ا    

 یطراح  دهیزم نیدر ا یما او  یآن، ابزارها صی شخ

ابزارها که در محالدات ماد دد  نیاز ا ی یشده است. 

اسا اده  یعلو  پزش  ژهیمخالف به و یهاو در حرفه

م  ازال   یش  غل یش  ده اس  ت، پرسش  دامه فرس  ودگ

(MBI:Maslach Burnout Inventory .اس   ت )

 یه  اتی  اب  زار در جمد نی  ا یس  ه ع  امل اارس  او

( و 12ق رار نارفا  ه اس  ت ) دی  أیم  ورد   ییدانش جو

دانم   ار ،  یابهداش   ت حرف   ه یس    ه مل   ؤم

 یابی ارز یب را MBIرا در اسا اده از  ییهاتیمحدود

س  ه پ س از ؤم نی کرد. ا ییشداسا یشغل یفرسودگ

را  ح ت عد وان  یدی ماد دد، اب زار جد یه ایبررس

 Copenhagenکپده اگن ) یشغل یودگپرسشدامه فرس

Burnout Inventory :CBI نم ود ک ه در  ی( طراح

برو وردار ب ود و در  یاز دقت باال ر MBIبا   هیمقا

(. در 19) ما  اوت قاب ل اس ا اده ب ود یش غل طیشرا

 یب ه ج ا زی ن CBIمشخص شد ک ه  یمحالدات بدد

مزمن را  یو اا عمد اً ،یشغل یفرسودگ یریگاندازه

 (.12سدجد )یم

 یفرس ودگ یری گان دازه یاز ابزاره ا ارید ی ی     

اول  دنبر   یش  غل ی، پرسش  دامه فرس  ودگیش  غل

(OLBI: Oldenburg Burnout Inventory اس ت )

و هم  اران Demerouti  وس ط  1997ک ه در س ا  

ها در هی( علوه بر  دداد کمار گو12 ،11شد ) یطراح

OLBI وان از آن در یم  ،یقبل  ین بت به ابزاره ا  

 تی بدون در نظر گ رفان ماه یشغل یهاتیموقد هیکل

 یس دجروان یژگ یو .(12،11)د آن شغل اسا اده نمو

(. 12) ق رار گرف ت دیأیابزار مورد   نیا یخه فارسن 

نش ان دادن د  یو هم اران در مالز Mahadi نیهمچد

 OLBI-M: Malayپرسشدامه ) نیا ییکه ن خه ماال

version of OLBI) ، یب را ای و پا مداب راب زار  کی 

 یپزش   انیدر دانش جو یشغل یفرسودگ یریگاندازه

 .(16است )

 انی در م یش غل یفرسودگ که اشاره شد طورهمان    

 یدیب ال ارانیدر دس ا ژهی ب ه و یک ادر درم ان یاعض ا

 واند بر ابداد مخال ف س لمت ج  می و روان ی می
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 یالهه ساالر وپور یاحمد بهیحب
  ینیبال ارانیدر دست یشغل یفرسودگ

 

ها و گذاشاه و باعث افت عمل رد آن یمد  ریثأها  آن

بروز  یو حا یودمات درمان تی یکاهش ک تیدر نها

دارد   ا  تض رور نیگ ردد. بد ابرا یاحرفه یوحاها

 یش غل یثر ب ر ب روز فرس ودگؤو عوام ل م  یفراوان

محالد ات  هی کل ک ه نی(. با  وجه به ا1گردد ) یبررس

با اسا اده  ارانیدر دسا یشغل یفرسودگ دهیدر زم یقبل

انج ا  ش ده اس ت ل ذا محالد ه م ازال  از پرسشدامه 

 یش غل یفرس ودگ تیوض د یحاضر با هد  بررس 

کرم  ان ب  ا  یدانش  ااه عل  و  پزش    یدیب  ال ارانیدس  ا

 یش غل یپرسشدامه فرس ودگ یاسا اده از ن خه فارس

 اولدنبر  انجا  شد. 

 

 یبررس روش

در  یب ه و ورت مقحد  یلی حل -ی یمحالده  وو نیا

ک ه در اه ار  یدیب ال اریدس ا 111 یبر رو 1991سا  

 ح  ت پوش  ش دانش  ااه عل  و   یآموزش   مارس  اانیب

بودن د  انج ا  ش د.  تیکرمان مشغو  به فدال یپزش 

آس ان  یری گبه روش نمون ه یمورد بررس انیدانشجو

ل آن ان ی ورود ب ه پ ژوهش،  ما اریاناخاب شدند. مد

و رو  از محالد ه  اری جهت شرکت در پژوهش و مد

 یآورها بود. ابزار جمعناقص پرسشدامه لیشامل   م

 یش غل یشده فرسودگ یسازیها، پرسشدامه فارسداده

  وس ط  1997(  ب ود ک ه در س ا  OLBI) اولدنبر 

Demerouti ا  و دو بدد ؤس 16 یشد و دارا یطراح

 نی ا  اس ت. اؤس 7با  کیهر  یو و اا زهیعد  انا

 پرسشدامه دو بدد دارد:

 7(: ش  امل disengagement) زهی  بد  د ع  د  انا -1

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

در رابحه با شغل  دانهیو بدب یمد  یهارفاارها و نارش

 ره دارد.فرد اشا

ا  ؤس   7(: ش  امل exhaustion)  یبد  د و   اا -2

 ازی و ن یج م یاست که نشان دهدده اح اس و اا

 ،یج  م دیاسارس شد نیبه اساراحت است و همچد

 کدد.  یم یریگرا اندازه یو شداوا یعاط 

 اسی االت پرسش دامه ب ر اس اس مقؤبه س  یازدهیاما

 ملًک ا یو ورت ک ه ب را نیبود به ا  رتیل یی اپدج

( ازی  )پ  دج اما مواف   ( و ک  املًازی اما کی  ) مخ الف

االت ؤاز س    یبرو    یاواص  اد داده ش   د.  ب  را

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

 پرسش دامهاز دو بدد  کیهر  ازیگرفاه شد. حداقل اما

 زهیاست. نمره باال ر نشان دهدده عد  انا 11 ا  7 نیب

 (.12) ستا شاریب یو اح اس و اا

 یپرسش دامه فرس  ودگ یک  ه نم ره کل   یو ور  در   

، نم ره کم یباشد به عدوان فرسودگ 11کمار از  یشغل

به عدوان باال  19از  شاریبه عدوان ماوسط و ب 19 ا  11

ن  خه  ییای و پا ی ی(. روا7ش ود )یدر نظر گرفاه م 

 دی أی  و هم  اران یپرسشدامه در محالده لرک  یفارس

و  زهی بدد ع د  انا امه،اخ کل پرسشدکرونب یشد. آل ا

گ زارش  17/1و  11/1، 71/1 بی ب ه  ر  یبدد و اا

م ورد  زی اب زار  ن یسازه، همارا و واگ را ییشد. روا

 (.  12قرار گرفت ) دأیی 

 ری نظ کی دموگراف یه ایژگ یپرسشدامه و یابادا در

 تی ه ل، درآم د ف رد )ک اأ  تیوض د ت،یسن، جد 

 ری  غ ،یجراح  اه )(، رش  ان  هیماه یاریحق  ود دس  ا

 دهیپرس یاریدر دوره دسا لی( و سدوات  حصیجراح

 نیه  ا ب  دون ن  ا  بودن  د و همچد  ش  د. پرسش  دامه

 یاز افش ا یریح    اطلع ات و جل وگ ،یدارامانت

. پس از اوذ ک د دیگرد تیکدددگان رعاشرکت راسرا

الز ، پژوهش  ار ب  ه  یه  ازاو  لد  و ک   ب مج  و

دانش ااه عل و    حت پوشش یآموزش یهامارساانیب
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مه  992 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال ن / 2   /  بستا  9911ات

 یالهه ساالر و پور یاحمد بهیحب
 ینیبال ارانیدر دست یشغل یفرسودگ

مذکور را  یهاکرمان مراجده کرد و پرسشدامه یپزش 

 نمود.  عیکدددگان  وزشرکت انیدر م

کار وود  ییکه  وانا وواساه شد ارانیاز دسا نیهمچد

 نی( ب  Work Ability Index) اری  مد  ی  را از طر

. و  ر نش ان دهد ده ع د  د دیو ر  ا ده گزارش نما

انج ا  ک ار در  یی وان انشان دهدده  11کار و  یی وانا

 (.11) بود یدوره کار نیبهار

 اری و انح را  مد نیانای درود، م ی ی وو یهاآماره

کولم وگرو   یآم ار یه امحاسبه ش دند. از آزم ون

  کیلج  ا ونی  ت و رگرس یدو،   یکا رنو ،یاسم

اف زار ه ا در ن ر ش د. دادهها اسا اده داده لی حل یبرا

 یداریمدد شدند. سحح وارد  21ن خه  SPSS یآمار

 در نظر گرفاه شد. 11/1کمار از 

 

 ها افتهی

 9/19زن و  درو   د 9/11، اریدس   ا 111مجم   و   از

 ±96/2 ارانیهل بودن د. می اناین س ن دس اأدرود ما

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

ب اور بودن د ک ه حق ود  نی کدددگان بر ااکثر شرکت

 باش دینم  یکاف یمخار  زندگ یابر یاریدسا انهیماه

 ینشان داد که نمره کل یآزمون آمار جی(. ناا1)جدو  

 عی وز زهیو عد   دهد و انا یابداد و اا ،یفرسودگ

از    هیمقا ی( لذا در ادامه ب را<11/1Pنرما  داشادد )

 ازی اما نیانای . مدی اس ا اده گرد یپارامار یهاآزمون

و  16قل نم  ره )ح دا 6/19براب ر ب ا  یفرس ودگ یکل 

 ارانیس ادرود د 9/11اساس  نی( بود. بر ا11حداکثر 

ماوس  ط و  یدرو  د فرس  ودگ 9/19ک  م،  یفرس  ودگ

 باال داشادد.  یدرود فرسودگ 7/11

 نیانای و م 69/22برابر ب ا  یبدد و اا ازیاما نیانایم

براب ر ب ا   ارانیدر دس ا زهی بدد عد   ده د و انا ازیاما

 ارانیکار کردن دس ا یی وانا ازیاما نیانایبود. م 91/21

 بود.  21/7برابر با  یپزش 

و ع د   ده د و  یهر دو بدد و  اا ازیاما نیانایم   

زن ب اال ر ب  ود ام  ا فق  ط  یدیب  ال ارانیدر دس  ا زهی انا

از نظ ر  زهیبُدد عد   دهد و انا ازیاما نیانایاوال  م

ه ر دو  ازیاما نیانای(. مP=19/1) دار بودیمدد یآمار

در  یدارید پرسش دامه اول دنبر  ب ه و ورت مدد بد

او ال   نیباال ر بود اما ا یراحج یهارشاه ارانیدسا

آزم ون  جی(. نا اP>11/1) دار نبودیمدد یاز نظر آمار

ه ر دو بد د  ازی اما نیانای م اقل نشان داد ک ه م ی 

( P=17/1) زهی ( و عد   دهد و اناP=11/1) یو اا

ه ل ب ود ام ا أما ارانیاز دسامجرد باال ر  ارانیدر دسا

نش د  مح  وبدار یمدد  یاوال  از نظر آم ار نیا

نش ان داد  انسی وار لی آزم ون  حل جی(. ناا2 )جدو 

( و ع د   ده د P=11/1) یهر دو بدد و اا نیانایم

طب  سدوات  یپزش  ارانی( در دساP=11/1) زهیو انا

نش ان  ی  وک یب یما اوت بود اما آزمون  دق یلی حص

 نیب  یبد د و  اا ازیاما نیانایه  دها اوال  مداد ک

 یو س  ا  او  از نظ  ر آم  ار ه  ار س  ا  ا ارانیدس  ا

آزم  ون  جی(. نا  ا2 ( )ج  دو P=11/1)دار ب  ود یمدد  

دو بدد  ازیاما نیانایم نینشان داد ب رسونیپ یهمب اا

و  میم  اق یهمب  اا زه،یو عد   دهد و انا یو اا

(. P ،17/1=r=111/1دار وج    ود داش    ت )یمدد    

 یکل  ازی اما نیانای م نیدار ب یو مدد یمد  یهمب اا

 ی، بد   د و    اا(P ،19/1-=r=111/1) یفرس   ودگ

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

(111/1=P ،19/1-=r)، ک ار  یینمره  وان ا نیانایبا م

 شد. دهید اری( دساWork Ability) کردن

   ارانیها سن دس اانجا  شده،  د کیلج ا ونیرگرس در

/ ب اال را ماوسط یدار احاما  فرسودگیبه وورت مدد

س ا   کی ه ر  یک رد. ب ه ازا ید یبشیپ ارانیدر دسا

 92/1، / ب االماوس ط یسن، ش انس فرس ودگ شیافزا
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 (.CI95% ،92/1=OR ،111/1=P=17/1-61/1) گ  رددیبراب  ر م  

 

 
 ان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرماندستیاردموگرافیک های گیژویتوزیع فراوانی  :1جدول 

 آماره توصیفی

  های دموگرافیکویژگی
 درصد(تعداد )

 آماره توصیفی

 های دموگرافیکویژگی
 درصد(تعداد )

  (9/33)39 زن جنسیت

 

 سنوات تحصیلی )سال(

 (3/23)93 اول 

 (9/24)94 دوم (3/00)63 مرد

 (3/20)93 سوم (9/39)994 متأهل هلأوضعیت ت

 (2/23)02 چهارم (3/26)04 ردمج

 کفایت حقوق ماهیانه 

 )درآمد(

 (0/9)2 پنجم (3/4)9 بله

 (9/11)903 خیر

 

 های دموگرافیک دستیاران پزشکیو عدم تعهد بر اساس ویژگیخستگی  ابعاد مقایسه میانگین امتیاز :2جدول 

 

 

   یریگجهیبحث و نت

درو  د از  11پ  ژوهش حاض  ر نش  ان داد ک  ه  جینا ا 

 یکرم ان فرس ودگ یدانش ااه عل و  پزش   ارانیدسا

 یداش  ادد. محالد  ات قبل   ادی  ماوس  ط و ز یش  غل

 ،7) درو د 71 ا  11را  ارانیدر دسا یشغل یفرسودگ

آن را  یراوان ف رانیدر ا و هم اران ی( و محالده کلد1

 وجه داش ت  دی(. الباه با11) درود گزارش نمود 11

 یبررس  یب رام ازال  محالدات از ابزار  نیا عمدهکه 

با  یدر رومان Tipaاسا اده نمودند. محالده  یفرسودگ

 یفرس ودگ یاسا اده از پرسش دامه اول دنبر ، فراوان 

ب  ه  یروانپزش    ارانیب اال، ماوس  ط و ک  م را در دس ا

درو  د گ  زارش  9/21و  1/11، درو  د 1/22 بی   ر 

 ابعاد مورد بررسی

 های دموگرافیکویژگی

 خستگی
P-Value 

 هد و انگیزهعدم تع
P-Value 

 میانگین ()انحراف معیار )انحراف معیار( میانگین

 39/29(09/6)  مذکر جنسیت
93/ 4 

(39/6)33/91 
49/4 

 99/22(29/3) 99/29(06/3)  نثؤم

 هلأوضعیت ت
 92/29(69/3)  مجرد

03/4 
(63/3)39/29 

03/4 
 34/24(33/6) 93/22(30/6)  هلأمت

 

 

 سنوات تحصیلی

 06/23(13/6)  اول الس

 

 

49/4 

(63/3)33/22 
 

 

40/4 

 

 93/29(43/3) 96/20(44/3)  دوم سال

 63/91(32/6) 44/29(21/6)  سوم سال

 24/91(94/6) 90/24(44/3)  چهارم سال

 44/93(43/3) 44/24(32/2)  پنجم سال

 دستیاری
 94/22(91/3) غیر جراحی

03/4 
(44/3)32/24 

64/4 
 09/29(94/3) 12/22(39/6) حیجرا
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 زانی  محالد  ه حاض  ر، م ب  ا    هی( ک  ه در مقا7) ک  رد

درو د(  6/11باال ر ) ادیماوسط و ز یشغل یفرسودگ

 یه ا  وان در    اوتیاو ال  را م  نیبود. علت ا

درآمد  یما اوت و حا یکار طیشرا ،یو فرهدا یفرد

دو محالده ج اجو ک رد. در  نیدر ا ارانیما اوت دسا

اظه ار داش ادد ک ه  ارانیهمه دسا باًیمحالده حاضر  قر

ه ا و مخ ار  مدم و  دهیهز یها براآن انهیحقود ماه

و هم اران در  Tipaکه  یدر حال  تین یکاف یزندگ

از درآم د  ارانیمحالده وود نشان دادند ک ه اکث ر دس ا

 (. 7دارند ) تیوود رضا

و ع د   ده د و  یداد و  اا حاضر نشان محالده    

 و یزن باال ر بود که با محالده کلد  ارانیدر دسا زهیانا

در دانش ااه  و هم  اران یریدر او هان وزهم اران 

 هم   اران و  س  پهرمدش و ،رانی  ا یعل  و  پزش   

Altannir  دارد  یدر عرب   اان  همخ  وانو هم   اران

(17، 1،11، 1  .) 

نش ان داد ک ه  در محالده حاضر رهیادد ماغ لی حل    

ماوس ط و ب اال  ی، احام ا  فرس ودگنس  شیبا اف زا

 ،7) یری و وز Tipaکه ب ا  محالد ات  ابدییم شیافزا

 یم دش و کلد داشت. در محالد ه س پهر ی( همخوان1

نش د.  اف تی یس ن و فرس ودگ نیب یا( رابحه1 ،11)

 نییپ ا نیس د در یش غل ی ر بودن فرسودگنییپا لیدل

 یکار طیمح یهاثر ر اسارسؤبهار و م تیریمد دیشا

 (.7 ر باشد )جوان ارانی وسط دسا

و ع د   ده د و  یحاضر نشان داد فرسودگ محالده    

مجرد و سا  او  باال ر بود که ب ا  ارانیدر دسا زهیانا

و  م دش ( و محالده سپهر9در کامرون ) Njimمحالده 

ب اال و  یداش ت. حج م ک ار ی( همخوان1)هم اران 

در  باًیسا  او   قر ارانیدر دسا یوالنط یساعات کار

از  یو داول  یاح جر یه ارشاه ژهیها به و ما  رشاه

باعث  مارانیدر قبا  ب ارانیدسا تیطر  و م  ول کی

و ب  روز  ارانیدس  ا نی  اس  ارس م  داو  در ا ج  ادیا

 گردد.یم یشغل یفرسودگ

و هم اران در محالده وود اظه ار داش ادد  یجواد    

و  نظا  سلمت در کش ور مدج ر طرح  ح یکه اجرا

مراجد  ه کدد  ده ب  ه  م  ارانی د  داد ب شیب  ه اف  زا

حجم کار  شیو به  بع آن افزا یآموزش هایمارساانیب

از گذش اه  ش اریرا ب ارانیه ا ش د ک ه دس اآن یدرمان

 تی  یام ر ک نی که ا استکرده  مارانیدرمان ب ریدرگ

 دی (. با19) اس ت رگذاش اهیثأحت   ها را آموزش آن

، آم وزش تی  ینظر داشت که علوه بر ک اهش کدر 

و  ارانی واند مدجر به بروز اسارس در دس ایامر م نیا

از آن گردد  یو  بدات ناش یشغل یفرسودگ تیدر نها

اسارس  نیکه در حا  حاضر در جامده شاهد  بدات ا

 .میه ا ارانیدسا نیب رمداو  د

 یمحالدات انجا  ش ده در وص ود فرس ودگ اکثر   

نامداس ب  تینش ان دهد ده وض د ارانیدر دسا یشغل

 یای( که سبب نارض ا1 ،11) ها استسلمت روان آن

، یو اجام  اع یاو  ال  در رواب  ط و  انوادگ ،یش  غل

، یپزش  یو بروز وحاها ماریمراقبت ب تی یکاهش ک

 گ رددیم  یوودکش  یو حا ی، اف ردگلی ر   حص

 میش ود ک ه ب دانی ر م یجد یه زمان لم  نی(. ا21)

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

دهدد که  ح ت ینشان نم ندارند و مدموالً ی وجه کاف

مه م ه ر  فیاز وظا نی(. بدابرا11) اسارس قرار دارند

 یه اآم وزشاست که علوه بر  نیا یآموزش  امیس

 تیریدر وص ود م د یدیب ال ارانیدسا یمداسب برا

امل مر بط ب ا عو ییدر جهت شداسا یا، برنامهاسارس

 ای ها و   لش در جه ت رف ع و آن یشغل یفرسودگ

 نیعوام ل انج ا  ده د و همچد  نی حداقل ک اهش ا

از نظ ر  ارانیدس ا یادوره یابیجهت ارز ییراه ارها
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موقع ه سلمت روان جهت انجا  مداولت مداسب، ب

 .دیو اثربخش ارائه نما

 

 هاشنهادیپ

ئ ه و دمات در ارا یپزش  ارانیبا  وجه به نقش دسا 

دانش ااه عل و   یآموزش  یه امارس اانیدر ب یدرمان

ب ا  وج ه ب ه  دی دانش ااه با یآموزش  امیس ،یپزش 

  ا  دی لش نما یشغل یثر در بروز فرسودگؤعوامل م

 یبا ارائه مداولت مداسب همچون جل  ات آموزش 

روان  تس  لم یادوره یابی  اس  ارس، ارز تیریم  د

 یآنان س د یافایدر یاهدر کارانه یو بازنار ارانیدسا

و  بد ات آن را  یش غل یاز فرسودگ ی ا بار ناش دینما

 کاهش دهد. 

   یسپاسگزار

 یاو ذ درج ه پزش   ینام ه ب راانیحاول از پا مقاله

 یبررس  »ب  ا عد  وان  یدر دانش   ده پزش    یعم  وم

دانش ااه عل و   ارانیدر دس ا یاسارس ش غل تیوضد

 یاس   ت ک   ه ب   ا ک   د اولق    «کرم   ان یپزش    

1396.2072.IR.KMU.AH.REC دی   ثب   ت گرد .

در محالد ه  کدددهش رکت ارانیدس ا هیاز کل  ددگانینو

محالد ه ف راهم  نی ها ام ان انج ا  اآن یکه با هم ار

 را دارند.  یشد، کما   ش ر و قدردان

 

 منافع  تضاد

 وجود ندارد. یگونه  ضاد مدافدچیه
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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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