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قرار دهد. اين  تأثيرتواند وضعيت فيزيكي و ذهني پرسنل را تحت  خطرات شغلي است كه مي از يكيسندرم فرسودگي شغلي : زمينه و هدف
  حال افزايش  در پرستاران در  سترسدليل باال بودن سطوح اه عنوان يك اختالل اساسي در پرسنل مراقبت بهداشتي شناخته شده و به معضل ب

هاي دولتي استان  خي عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بيمارستانو بر ف بررسي وضعيت فرسودگي شغلي. پژوهش حاضر با هداست
 لرستان صورت گرفته است.

هاي دولتي استان لرستان بودند.  جامعه پژوهش كليه پرسنل پرستاري شاغل در بيمارستان ،مقطعيتوصيفي  در اين مطالعه: ها مواد و روش
هاي شغلي و  اي تصادفي به مطالعه وارد شدند. از پرسشنامه اطالعات دموگرافيك و ويژگي لهنفر بود كه به روش چند مرح 297حجم نمونه 

ها استفاده  آوري داده جمعكه ابزاري روا و پاياست جهت MBI ( Maslach Burnout Inventoryپرسشنامه فرسودگي شغلي ماسالچ (
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 16نسخه  SPSSافزار  هاي حاصل با نرم دادهگرديد. 

شدت و دفعات فرسودگي شغلي در بعد احساس عدم كفايت شخصي، سطح متوسطي از  اكثر واحدهاي مورد پژوهش سطح بااليي از: يافته ها
فرسودگي شغلي  دفعات فرسودگي شغلي در بعد مسخ شخصيت و سطح پائيني از دفعات فرسودگي شغلي در بعد خستگي عاطفي داشتند. بين

دار  معني هاي شغلي از قبيل سن، جنس، سمت شغلي، سابقه كاري و ميزان ساعات كاري ارتباط آماري هاي دموگرافيك و ويژگي با برخي ويژگي
  مشاهده گرديد.

موارد تناقض در رابطه با نتايج تحقيقات متعدد حاكي از شيوع باالي فرسودگي شغلي در پرستاران و نيز تفاوت و حتي در برخي : گيري نتيجه
ها با توجه به عوامل  هاي كاري مختلف است. به همين جهت ضرورت دارد كه مديران سازمان عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي در محيط

  اي صورت دهند. و رفع اين عوامل اقدامات مجدانه ساز فرسودگي شغلي در سازمان خود در جهت شناسايي زمينه
 ودگي شغلي، استرس، پرستارفرس: هاي كليدي واژه

 چكيده

  ييماما و يپرستار دانشكدهاهواز،شاپوريجنديپزشكعلومدانشگاهاهواز،مكاتبه:آدرس
  Fatemegoudarzi75@yahoo.comي: كيالكترون پست
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   مقدمه
روانـي   -سندرم فرسـودگي شـغلي يـك سـندرم جسـماني     

مرتبط با شغل است كه در اثر استرس شغلي طوالني مـدت رخ  
داده و به صورت تخليه هيجـاني و احساسـي نـامطلوب و عـدم     

). فرسودگي شـغلي اولـين   2و1نمايد ( بروز ميسازگاري با شغل 
ــط   ــار توس ــال  Freudennbergerب ــوان   1974در س ــه عن ب

تفاوتي و كاهش موفقيت فردي  سندرمي از خستگي عاطفي، بي
 & Maslach). طبـق تعريـف مرسـوم    3تعريـف شـده اسـت (   

Jakson    سندرم فرسودگي شغلي متشكل از سه بعـد خسـتگي
باشد  دم كفايت شخصي ميعاطفي، مسخ شخصيت و احساس ع

). فرسودگي شغلي در بعد خستگي عاطفي خـود را بـه   4، 1،2(
ــاطفي در بر   ــدازه و خســتگي ع ــيش از ان ــر صــورت ضــعف ب اب

دهد، در بعد مسـخ شخصـيت    مددجويان و محيط كار نشان مي
تفـاوتي   عالقگـي و بـي   شـكل بـي  ه هاي منفي ب به صورت نگرش

كفايت شخصـي بـه    نسبت به مددجويان و در بعد احساس عدم
صورت كاهش ميزان احساس شايستگي در رسيدن به موفقيـت  

و  2نمايـد (  فرد شاغل در ارتباط با مراقبت از مدجويان بروز مي
). اين اختالل در ميان كاركنان انواع مشاغل يـاري رسـان بـه    5

مردم نظير مـددكاران اجتمـاعي، پزشـكان، پلـيس، پرسـتاران،      
دانان، كارگران  )، حقوق8ها ( نشان تش)، معلمان و آ7و 6ماماها (

كودكان، پرسنل زندان  شناسان، مراقبين خدمات اجتماعي، روان
ها پرسنل نگران مددجويانشان هستند  و ساير مشاغلي كه در آن

). فرسـودگي شـغلي   9گردد ( و استرس دارند بيشتر مشاهده مي
مشـاغل  آيد و در  وجود ميه هاي مداوم ب در واقع در اثر استرس

خدمات انساني كه از استرس بيشـتري برخوردارنـد غيـر قابـل     
). نتايج تحقيقـات بـه عمـل آمـده حـاكي از      10اجتناب است (

ميزان بـاالي فرسـودگي شـغلي در ميـان پرسـنل بهداشـتي و       
). نتايج 11باشد ( درماني اعم از پرستاران، پزشكان و بهياران مي

ص ميزان فرسـودگي  در خصو  الزماني و همكاران مطالعه صاحب
هـاي اجتمـاعي، نشـان     شغلي پرستاران و ارتباط آن با حمايـت 

درصد پرسـتاران بـه ترتيـب داراي     5/64و  9/69داده است كه 
). 3( ميزان متوسطي از دفعات و شدت فرسودگي شـغلي بودنـد  

 6/45هاي مطالعه اشتري و همكارانش نيـز نشـان داد كـه     يافته
درصـد   3/17سـطحي بـاال،   درصد از واحـدهاي تحـت مطالعـه    

درصـد سـطحي متوسـط از فرسـودگي      6/33سطحي پـائين و  
). شــايان ذكــر اســت كــه عوامــل 12شــغلي را تجربــه كردنــد (

تواند بر دفعات و شـدت ابعـاد مختلـف فرسـودگي      متعددي مي
توان بـه سـختي    ها مي شغلي تأثير داشته باشند كه از جمله آن

جم كار، فشـارهاي روانـي   شرايط كار، تجربه كاري، باال بودن ح
)، خصوصيات فردي پرستاران، حمايت اجتماعي مـديران و  13(

). مطالعات متعددي نيز در داخـل و  14گروهان اشاره نمود ( هم
ثر بر فرسودگي شغلي صورت در زمينه عوامل مؤخارج از كشور 

وتي گرفته است اما در مطالعات مختلف نتـايج گونـاگون و متفـا   
و  Iglesiaهـاي مطالعـه    كـه يافتـه   طـوري  هحاصل شده است، ب

سال  10همكاران نشان داده است كه بين سابقه كاري بيشتر از 
 و فرســودگي شــغلي در بعــد خســتگي عــاطفي ارتبــاط آمــاري

كـه در   حـالي ) در15و مسـتقيم وجـود داشـته اسـت (    دار  معني
هـا حـاكي از آن بـوده كـه      زاده و همكاران يافتـه  بررسي خاقاني
ي در ابعاد خستگي عاطفي  و مسخ شخصيت در فرسودگي شغل

سـال بيشـتر از پرسـنل بـا      10پرسنل با سابقه كاري كمتـر از  
). بـه عـالوه در   10سال بـوده اسـت (   10سابقه كاري بيشتر از 

) معلوم شد كـه پرسـتاران بـا    1385تحقيق ستوده و همكاران (
سال از فرسودگي شغلي بيشتري نسبت  5سابقه كاري كمتر از 

  ).7سال برخوردار بودند ( 5رستاران با سابقه بيشتر از به پ
در خصوص ارتباط بين جنس و فرسودگي شغلي نيز نتـايج  
مطالعه مقيميان و همكاران وي رابطه آماري معنـي داري بـين   

كه در مطالعه  حالي) در16فرسودگي شغلي نشان نداد ( جنس و
ـ       ان اسفندياري شـدت فرسـودگي شـغلي در مـردان بـاالتر از زن

ــده اســت (  ــزارش ش ــه 11گ ــاران  Iglesia) و در مطالع و همك
ها حاكي از باالتر بـودن فرسـودگي شـغلي در بعـد مسـخ       يافته

  ). 15شخصيت در مردان بوده است (
شايان ذكر است كه فرسودگي شغلي در پرستاران نسبت به 

تـر اسـت كـه در تحقيـق      ساير شاغلين حـرف بهداشـتي شـايع   
Klersy ) 30) يافته ها نشان داده اسـت كـه   2007و همكاران  

ي شـغلي در بعـد خسـتگي عـاطفي     درصد پرسـتاران فرسـودگ  
درصـد پزشـكان فرسـودگي     18ست كه  حالياند و اين در داشته

ـ 17شغلي در اين بعد را تجربه كردند ( دليـل بـاال   ه ). به عالوه ب
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بودن سطوح استرس در پرستاران، اين اختالل در حال افـزايش  
  ).18است (

فرسودگي شغلي اثـرات نـامطلوب زيـادي هـم بـر سـالمت       
). در پرستاري 10كند ( جسمي و هم سالمت رواني فرد وارد مي

شدت بـر  ه تواند ب كه وظيفه مراقبت از بيمار را به عهده دارد مي
كيفيت ارائه خدمات از سوي ايشان به بيماران تأثير سوء داشته 

ان نيز تأثير گذارده و باشد و متعاقب آن بر عملكرد سازماني ايش
باعث افزايش موارد غيبت و ترك خـدمت، تأخيرهـاي متـوالي،    

) و 13و10تغيير شغل و تعارضات بين فردي با همكاران گردد (
هاي پرسنلي و درماني را به شدت تحـت تـأثير    در نهايت هزينه

قرار خواهد داد و باعث كاهش كيفيت مراقبت از بيماران خواهد 
  ).19شد (

ل وجود نتايج متفاوت و گاهي متنـاقض در مطالعـات   به دلي
متعدد انجام شده در زمينه فرسودگي شغلي پرستاران و عوامـل  

هاي مختلـف، مطالعـه حاضـر بـا هـدف       مرتبط با آن در محيط
ــاغل در     " ــتاران ش ــغلي پرس ــودگي ش ــعيت فرس ــي وض بررس

انجـام شـد. اميـد اسـت       "هاي دولتي استان لرستان بيمارستان
تحقيق بتواند گامي هر چنـد انـدك در جهـت ارتقـاء      نتايج اين

  كيفيت خدمات پرستاري باشد.
  

  روش بررسي 
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقطعي است كـه محـيط   

هاي دولتي استان لرستان بودند. جامعـه   پژوهش آن بيمارستان
پژوهش، كليه پرسنل رسـته پرسـتاري (اعـم از بهيـار، پرسـتار      

ها، پرسـتاران   ي مختلف، مسئولين بخشباليني با سطوح تحصيل
هـا، سـوپروايزرها و متـرون) شـاغل در      جانشين مسـئول بخـش  

 هاي دولتي استان لرستان بودند.  بيمارستان

هـاي   از آنجا كه تعداد كل پرسـتاران شـاغل در بيمارسـتان   
 1300دولتي استان لرستان بنا به گزارش دفتر پرستاري استان 

نفر مي باشد، حداكثر حجـم نمونـه محاسـبه شـده بـر اسـاس       
گيـري از   نفـر بـود. نمونـه    Morgan 297و   Kerjcieفرمول 

اي تصـادفي صـورت    جامعه مورد پژوهش به روش چنـد مرحلـه  
صورت كه بسته به اينكه پرستاران هـر بيمارسـتان    گرفت، بدين

دادنـد، همـان    چه درصدي از كل پرستاران استان را تشكيل مي

درصد از حجم نمونه محاسبه شده به آن بيمارستان اختصـاص  
داده شد سپس نمونه اختصاص داده شده به آن بيمارستان بين 

گيـري در   نمونههاي آن بيمارستان تقسيم گرديد و  تعداد بخش
  هر بخش به صورت تصادفي انجام شد.

حصـول اطمينـان از دارا   پس از اخذ مجوز انجام پـژوهش و  
آگاهانـه از  نامـه   ورود به مطالعه و كسب رضايت بودن معيارهاي

ــ هــا بــه مطالعــه وارد شــدند.  هواحــدهاي مــورد پــژوهش، نمون
هايي به مطالعه وارد شدند كـه حـداقل مـدرك تحصـيلي      نمونه

ديپلم بهياري داشتند، حداقل يك سال سابقه كـار تمـام وقـت    
داشتند، طي شش ماه گذشته استرس شديد و نـاراحتي روانـي   
(اعم از مرگ نزديكان، طالق، تصادفات شديد، وجود فرد معتـاد  
در خــانواده) را تجربــه نكــرده بودنــد، ســابقه مصــرف داروهــاي 

نداشـتند، خـود   به اخـتالالت روانـي    ابتالءبخش به واسطه  آرام
پرستار و اعضاي درجه يـك خـانواده وي (پـدر، مـادر، خـواهر،      

هـاي مـزمن و العـالج يـا      برادر، همسر و فرزنـدان) بـه بيمـاري   
معلوليت جسمي و رواني مبتال نبودند، معلوليـت و نقـص عضـو    
نداشتند، اخيراً مشكالت مالي سنگين متحمـل نشـده بودنـد و    

  بودند. اين پرسشنامه را پر نكرده قبالً
ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه اطالعـات دموگرافيـك و   

بـود.  (MBI) شغلي و پرسشـنامه فرسـودگي شـغلي ماسـالچ     
ــات شــغلي حــاوي    ــات دموگرافيــك و اطالع پرسشــنامه اطالع
اطالعاتي در رابطه با سن، جنس، مدرك تحصيلي، سـابقه كـار،   
وضعيت استخدامي، نوع مسـئوليت، بخـش محـل كـار، ميـزان      

القه به شغل، درآمد ماهانه، ساعات كار در هفته و نوع شـيفت  ع
بود. پرسشـنامه فرسـودگي شـغلي ماسـالچ اولـين بـار توسـط        

Maslach و  Jakson بكار بـرده شـده اسـت.     1981در سال
ماسالچ و همكارش شكل كنوني اين ابزار را با مقيـاس ليكـرت   

غلي گانـه فرسـودگي شـ    ارزيابي فراواني و شدت ابعاد سـه  جهت
گيـري   تـرين ابـزار انـدازه    طراحي نموده اند. اين پرسشنامه رايج

 سـوال تشـكيل شـده كـه در      22فرسودگي شـغلي اسـت و از   
پرسـش ابتـدايي    9برگيرنده سه بعد فرسـودگي شـغلي اسـت.    

دهنـدگان اجـازه    مربوط به خسـتگي عـاطفي اسـت (بـه پاسـخ     
دهد احساسات مربوط به ضـعف بـيش از انـدازه و خسـتگي      مي

 5عاطفي در برابر مـددجويان و محـيط كـار را بيـان نماينـد)،      
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دهد  پرسش بعدي مربوط به مسخ شخصيت است (كه اجازه مي
تفـاوتي نسـبت بـه     عالقگي و بـي  هاي خود را به شكل بي نگرش

پرسـش آخـر مربـوط بـه احسـاس       8مددجويان بيان نمايد) و 
كفايت شخصـي اسـت (كـه اجـازه مـي دهـد ميـزان احسـاس         

ــا مراقبــت از   شايســتگ ــاط ب ــه موفقيــت در ارتب ي و رســيدن ب
بندي دفعات اين احساسـات   مددجويان خود را بيان نمايد). رتبه

(هرگز، چند بار در سال، يكبار در ماه، چنـد بـار در    6از صفر تا 
بنـدي   ماه، يك بار در هفته، چند بار در هفته و هر روز) و رتبـه 

لي كم، كم، گـاهي،  (هرگز، خي 7شدت اين احساسات از صفر تا 
ـ   وسط، اغلب، زياد و خيلي زياد) ميمت دسـت   هباشد. زير نمـره ب

 & Maslachآمده در هر يك از سه بعد بر پايـه نمـره مرجـع    

Jakson گيـرد. در   هاي پايين، متوسط و باال قـرار مـي   در دسته
بنـدي فرسـودگي شـغلي بـه شـديد، متوسـط و        رابطه با تقسيم

هـاي زيـادي    آزمون را روي گروهضعيف، ماسالچ و جكسون اين 
بندي و نقطه برش بـه   اند كه طبقه از مشاغل گوناگون اجرا كرده

) 1هاي آزمون در جدول شماره ( دست آمده براي خرده مقياس
  آورده شده است.

طـي   Maslach & Jaksonپايايي دروني اين ابـزار توسـط   
هاي مختلف سنجيده شده است و ضريب آلفاي كرونباخ  بررسي

بـراي آن گـزارش    8/0تـا   6/0و ضريب بازآزمـايي   9/0تا  71/0
) 1371). در ايران نيز اولين بـار فيليـان (  10و 7گرديده است (

پرسشنامه ماسالچ را به فارسي برگرداند و روايي و پايـايي آن را  
هاي مطالعه وي حاكي از روايـي   مورد سنجش قرار داد كه يافته

ضمن اينكه در آزمون مجدد ضريب  و پايايي باالي اين ابزار بود،
  ).5براي آن گزارش گرديد ( 78/0پايايي 

آوري شده از واحدهاي تحـت   هاي جمع تجزيه و تحليل داده
انجـام شـد و از    16نسخه  SPSSافزار  مطالعه با استفاده از نرم

هـاي   آمار توصيفي (رسم جداول و نمودارها و محاسبه شـاخص 
ميزان شدت و دفعـات ابعـاد   مركزي و پراكندگي) جهت تعيين 

هـاي تـي    سه گانه فرسودگي شـغلي و از آمـار تحليلـي (تسـت    
مستقل، كاي اسكوئر، همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يك 
طرفه) براي تعيين ارتباط ميزان فرسودگي شغلي پرسـتاران بـا   

 ها استفاده شد. هاي شغلي آن ويژگي هاي دموگرافيك و ويژگي

  

  ها يافته
نفر بود، اما  297محاسبه شده براي اين مطالعه  حجم نمونه

هـا پرسشـنامه بـود و يكـي از      آوري داده از آنجا كه ابـزار جمـع  
اشكاالت پرسشنامه احتمال عـدم عـودت و نيـز ناكامـل بـودن      

پرسشنامه بين  400پرسشنامه هاي عودت داده شده مي باشد، 
يـع  هاي دولتي اسـتان توز  پرسنل پرستاري شاغل در بيمارستان

هـا را   ) نفـر پرسشـنامه  75/95( 383گرديد كـه از ايـن تعـداد    
 52/32ها با ميانگين سـني   تكميل شده عودت نمودند. آزمودني

درصد)، با ميزان  9/62درصد)، متأهل ( 2/76سال، اكثريت زن (
 4/35درصــد)، اســتخدام رســمي ( 3/75تحصــيالت ليســانس (

درصد)، بـا   3/70درصد)، در سمت شغلي پرستار باليني بخش (
درصد)، با متوسـط سـابقه كـاري     5/83نوع شيفت در گردش (

سـاعت در هفتـه، بـا     44سال، بـا متوسـط سـاعت كـاري      8/8
سـاعت در مـاه، بـدون شـغل دوم      53/51متوسط اضافه كـاري  

درصــد) بودنــد.  3/48منــد بــه شــغل ( هدرصــد) و عالقــ 5/94(
وهش اطالعات دموگرافيك و اطالعات شغلي واحدهاي مورد پـژ 

 ) آورده شده است.3) و (2در جداول شماره (

شـود اكثـر    مشـاهده مـي   4ور كه در جدول شـماره  ط همان
درصـد) سـطح بـااليي از دفعـات     7/97واحدهاي مورد پژوهش (

 9/54فرسودگي شغلي در بعد احساس عـدم كفايـت شخصـي،    
درصد سطح متوسطي از دفعات فرسودگي شغلي در بعد مسـخ  

ســطح پــائيني از دفعــات فرســودگي درصــد  7/60شخصــيت و 
   شغلي در بعد خستگي عاطفي داشتند.

همچنين نتايج نشان داد اكثريت واحـدهاي مـورد پـژوهش    
درصد) سطح بااليي از دفعات فرسـودگي شـغلي در بعـد    3/98(

درصـد سـطح متوسـطي از     1/68احساس عدم كفايت شخصي، 
درصـد   5/74دفعات فرسودگي شغلي در بعد مسخ شخصـيت و  

ح پائيني از دفعات فرسودگي شغلي در بعد خستگي عاطفي سط
  )5داشتند. (جدول شماره 

هــاي دموگرافيــك و مشخصــات  در بررســي ارتبــاط ويژگــي
شغلي واحدهاي مورد پـژوهش بـا دفعـات و شـدت فرسـودگي      
شغلي در ابعاد خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و احساس عدم 

ـ       كفايت شخصي يافته ا شـدت  هـا حـاكي از آن بـود كـه سـن ب
فرسودگي شغلي در بعد احساس عدم كفايـت شخصـي ارتبـاط    
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)، ρ= -11/0و =p 05/0دار امـا معكـوس داشـته (    آماري معنـي 
معني كه با افزايش سن، شدت فرسـودگي شـغلي در بعـد     بدين

احساس عدم كفايت شخصي كاهش مي يابد ولي در ساير موارد 
از  ديـد. ارتباطي بين ابعاد فرسودگي شغلي با سن مشـاهده نگر 

نفـر   90درصـد) زن و   2/76نفـر (  293واحدهاي مورد پژوهش 
درصد) مرد بودنـد. در بررسـي ارتبـاط ابعـاد فرسـودگي       2/23(

هاي حاصل از آزمون تي مسـتقل نشـان    شغلي و جنسيت، يافته
داد كه دفعـات فرسـودگي شـغلي در بعـد مسـخ شخصـيت در       

و در سـاير   )=034/0pطور بارزي بيشتر از زنان بـود (  همردان ب
دار بين نمرات زنان و  ابعاد فرسودگي شغلي، تفاوت آماري معني

  مردان وجود نداشت.
در بررسي ارتباط دفعات و شدت فرسودگي شغلي با سـمت  
شغلي، آزمون آماري كاي اسكوئر نشان داد كه فرسودگي شغلي 

دار  در بعد خستگي عاطفي با سمت شغلي ارتباط آمـاري معنـي  

معنـي كـه پرسـتاران     ). بـدين =p=972/11χ ,035/0داشـت ( 
جانشين مسئول بخش بيشترين ميزان فرسودگي شغلي در بعد 
خستگي عاطفي را تجربه كردند اما بـين فرسـودگي شـغلي در    

دار مشاهده نشـد.   ساير ابعاد و سمت شغلي ارتباط آماري معني
داري بين سـطوح   آزمون آماري كاي اسكوئر ارتباط آماري معني

دفعات و شدت فرسـودگي شـغلي در ابعـاد مختلـف     تحصيلي و 
هاي آمـاري تحليـل    هاي حاصل از انجام آزمون نشان نداد. يافته

واريانس يك طرفه و كروسكال واليس نشان داد كه بين دفعـات  
و شدت فرسودگي شغلي بـا انـواع اسـتخدامي (اعـم از رسـمي،      

دار  پيماني، قراردادي، طرحي و شـركتي) ارتبـاط آمـاري معنـي    
وجود نداشت و بين نوع استخدامي و دفعات و شدت فرسودگي 

  شغلي ارتباط وجود ندارد.
  

  
  هاي ابزار فرسودگي شغلي ماسالچ بندي خرده مقياس چگونگي امتياز بندي و طبقه - 1جدول 

  

 فرسودگي شغليسطح                                
 ابعاد فرسودگي شغلي

 (شديد) باال متوسط (خفيف) كم

  
 دفعات

 و باالتر 30نمره  18-29نمره  و كمتر17نمره خستگي عاطفي

 و  باالتر 12نمره  6-11نمره  و كمتر5نمره مسخ شخصيت

 و باالتر 40نمره   34-39نمره  و كمتر33نمره احساس عدم كفايت شخصي

  
 شدت

 و باالتر 40نمره  26-39نمره   و كمتر25نمره خستگي عاطفي

 و  باالتر 15نمره  7-14نمره  و كمتر6نمره مسخ شخصيت

 و باالتر 44نمره  37-43نمره  و كمتر36نمره احساس عدم كفايت شخصي

  

 مشخصات دموگرافيك واحدهاي مورد پژوهش -2جدول 
  

  فراواني                                                                                         
 اطالعات دموگرافيك

 درصد تعداد

 جنس
 2/76 293 زن

 6/23 90 مرد

 هلوضعيت تأ

 8/35 136 مجرد

 9/62 239 متاهل

 3/1 5 ساير موارد

 ميزان تحصيالت

 1 4 فوق ليسانس

 3/75 286 ليسانس

 5/14 55 فوق ديپلم

 2/9 35 ديپلم
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 اطالعات شغلي واحدهاي مورد پژوهش -3جدول 
  

  

  

 فراواني مطلق و نسبي دفعات فرسودگي شغلي واحدهاي مورد پژوهش در ابعاد مختلف  - 4جدول 
  

 شغليدفعات فرسودگي                   
  

 ابعاد فرسودگي شغلي

 پائين متوسط باال

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 7/60 215 9/29 106 3/9 33 خستگي عاطفي

 3/14 51 9/54 196 8/30 110 مسخ شخصيت

 6/0 2 7/1 6 7/97 346 احساس عدم كفايت فردي

  
  

 فراواني مطلق و نسبي شدت فرسودگي شغلي واحدهاي مورد پژوهش در ابعاد مختلف - 5جدول شماره 
  

 دفعات فرسودگي شغلي                            
  

 ابعاد فرسودگي شغلي

 پائين متوسط باال

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5/74 263 2/21 75 2/4 15 خستگي عاطفي

 4/9 34 1/68 245 5/22 81 مسخ شخصيت

 3/0 1 4/1 5 3/98 339 احساس عدم كفايت فردي

  

  فراواني                                                                                                          
 اطالعات شغلي 

 درصد تعداد

 نوع استخدام

 4/35 135 رسمي

 5/31 120 پيماني

 6/12 48 قراردادي

 9/18 72 طرحي

 6/1 6 شركتي

 سمت شغلي

 
 
 

 6/2 10 مترون

 3/5 20 سوپروايزر

 9/8 34 سرپرستار

 6/1 6 جانشين مسئول بخش

 3/70 267 پرستار بالين

 3/11 43 بهيار

 نوع شيفت

 5/16 63 ثابت صبح

 1/7 27 دو نوبتي

 4/76 291 در گردش

 شغل دوم
 5/5 21 دارد

 5/94 360 ندارد
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هاي آماري آناليز واريانس و كروسكال واليس نشـان   آزمون 
نـوع شـيفت ارتبـاط    داد كه دفعات و شدت فرسودگي شغلي با 

دار نداشت. شدت فرسودگي شغلي در بعد احساس  آماري معني
امـا  دار  معنـي  عدم كفايت شخصي با سابقه كـار ارتبـاط آمـاري   

)، بـدين معنـي كـه بـا     -=p= ،11/0ρ  49/0معكوس داشـت ( 
افزايش سابقه كار واحـدهاي مـورد پـژوهش شـدت فرسـودگي      

هـا كـاهش    شغلي در بعد احساس عدم كفايـت شخصـي در آن  
يافت ولي در ساير ابعاد فرسودگي شغلي با سابقه كار ارتباط  مي

مشاهده نشد. دفعات فرسودگي شـغلي در بعـد   دار  معني آماري
دار  معنـي  خستگي عاطفي با ميزان ساعات كاري ارتباط آمـاري 

معني كه با افزايش ساعات  ) بدين=45/0p= , 107/0ρداشت (
بعد خستگي عاطفي افـزايش  كاري، دفعات فرسودگي شغلي در 

مطالعه حاضر بود ولي بين ساير ابعاد فرسودگي شغلي با ساعات 
وجـود نداشـت. شـدت فرسـودگي     دار  معنـي  كار ارتباط آمـاري 

شغلي در بعد احساس عدم كفايـت شخصـي بـا ميـزان درآمـد      
،  =036/0pاما معكوس داشـت ( دار  معني ماهيانه ارتباط آماري

113/0ρ= - كه با افزايش درآمـد ماهيانـه شـدت    ). بدين معني
فرسودگي شغلي در بعد احساس عدم كفايـت شخصـي كـاهش    
مي يابد ولي بين ساير ابعاد فرسودگي شغلي بـا ميـزان درآمـد    

  وجود نداشت.دار  معني ماهيانه ارتباط آماري
درصـد) شـغل دوم    5/5نفر ( 21از واحدهاي مورد پژوهش 

نفر زن بودنـد. آزمـون    8و نفر مرد  13داشتند كه از اين تعداد 
هـاي   داري بين ميـانگين  آماري تي مستقل اختالف آماري معني

نمرات شدت فرسودگي شـغلي در بعـد احسـاس عـدم كفايـت      
شخصي و نيـز شـدت كلـي فرسـودگي شـغلي آشـكار سـاخت        

)002/0p=  به عبارتي افراد داراي شغل دوم شدت فرسـودگي .(
كفايـت فـردي    شغلي بيشتري در كل و در بعـد احسـاس عـدم   

   تجربه كردند.
  

  گيري هبحث و نتيج
ــغلي    ــودگي ش ــدت فرس ــات و ش ــر، دفع ــژوهش حاض در پ
پرستاران در ابعاد خستگي عاطفي، مسخ شخصـيت و احسـاس   

لي در ابعاد مختلـف  عدم كفايت شخصي و ارتباط فرسودگي شغ
هاي دموگرافيك و مشخصات شغلي مورد بررسي قـرار   با ويژگي

هـاي پـژوهش بـر اسـاس اهـداف       ل يافتـه تجزيه و تحلي گرفت.
پژوهش حاكي از آن بود كه اكثريت واحدهاي مورد پـژوهش از  
نظر دفعات و شـدت فرسـودگي شـغلي در بعـد احسـاس عـدم       
كفايت شخصي در سطح باال، در بعد مسخ شخصـيت در سـطح   
متوسط و در بعد خستگي عاطفي در سطح پائين قرار داشـتند.  

و خارجي كه در زمينه فرسودگي  هاي متعدد داخلي در پژوهش
شغلي پرستاران انجام شده است، نتايج متفاوتي گزارش گرديده 

همسـو بـا نتـايج     زاده و همكاران هاي مطالعه خاقاني است. يافته
هـا   مطالعه حاضر نشان داد كه اكثر واحدهاي مورد پـژوهش آن 

نيز از نظر دفعات و شدت فرسودگي شغلي در بعد احساس عدم 
هـاي   ). يافتـه 10شخصي در سطح بااليي قرار داشـتند ( كفايت 

هـاي مطالعـه    مطالعه سليماني و همكارانش نيز همسو بـا يافتـه  
درصـد)   6/53حاضر حـاكي از آن بـود كـه بيشـتر پرسـتاران (     

فرسودگي شغلي در بعد احساس عدم كفايت شخصي در سـطح  
 7/50درصــد مســخ شخصــيت درســطح متوســط و  4/59بــاال، 

طاليـي و   .)20هيجاني در سطح پائين داشتند (درصد خستگي 
نيز شدت فرسودگي شـغلي را در بعـد احسـاس عـدم      همكاران

كفايت شخصي در سطح باال و در بعد خستگي عاطفي و مسـخ  
). سـتوده اصـل و   4شخصيت در سطح متوسط گزارش نمودند (

هـاي مطالعـه خـود، دفعـات فرسـودگي       همكارش در بيان يافته
ان و ماماهـا در بعـد احسـاس عـدم كفايـت      شغلي اكثر پرسـتار 

درصـد) را در   2/93درصد) و خستگي عـاطفي (  1/93شخصي (
 1/94سطح متوسط و فرسودگي شغلي در بعد مسخ شخصيت (

). خزاعي و 7ها را در سطح پائين گزارش نمودند ( درصد) در آن
همكاران نيز همسو با مطالعه حاضر اظهـار داشـتند كـه بيشـتر     

بااليي از فرسودگي شغلي در بعد احساس عـدم  پرستاران سطح 
درصـد)   2/54درصد) و مسخ شخصيت ( 5/37كفايت شخصي (

درصـد)   3/53داشتند اما سـطح پـائيني از خسـتگي عـاطفي (    
) گـزارش كردنـد كـه    1386). طاليي و همكـاران ( 13داشتند (

بيشتر كاركنان مراكز بهداشتي و درمـاني مشـهد شـدت سـطح     
غلي در ابعاد احساس عدم كفايت شخصي پائيني از فرسودگي ش

درصد) و مسخ شخصـيت   2/50درصد)، خستگي عاطفي ( 7/6(
همكاران در مطالعه فرسودگي  وBressi  .درصد) داشتند 2/97(

هاي هماتوانكولوژي در ايتاليا دريافتنـد كـه    شغلي پرسنل بخش



1393زمستان پاييز و ، 9و 8منديش، دوره پنجم، شماره 

 گودرزي و همكاران...فرسودگي شغلي و برخي عوامل مرتبط با آن در پرستاران
 

54 

 

ها سطح پائيني از فرسودگي شـغلي در   اكثر پرستاران اين بخش
اس عـدم كفايـت   تگي عاطفي، مسخ شخصيت و احسـ ابعاد خس

و همكـاران نيـز در مطالعـه     Klersy  ).8( شخصي را دارا بودند
هاي دياليز در مقايسه بـا هنجـار    فرسودگي شغلي پرسنل بخش

جامعه در ايتاليا، سـطوح پـائيني از فرسـودگي شـغلي در ابعـاد      
عدم كفايت شخصي  خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و احساس

در مطالعه فرسودگي  ). اشتري و همكاران17(ش نمودند را گزار
هــاي روانــي دريافتنــد كــه اكثريــت  شــغلي در پرســنل بخــش

شان دفعات فرسودگي شـغلي   واحدهاي مورد پژوهش در مطالعه
 7/44در بعد احساس عدم كفايت شخصي را در سـطح پـائين (  

درصـد) و   7/34درصد)، خسـتگي عـاطفي در سـطح متوسـط (    
). 12درصد) تجربه كردنـد (  5/65سطح باال ( مسخ شخصيت در

در بررسي ارتباط دفعات و شدت فرسودگي شغلي با متغيرهـاي  
هـاي   دموگرافيك و متغيرهاي شغلي، در مطالعات مختلف يافته

هاي مطالعـه   متفاوت و گاهي متناقضي گزارش شده است. يافته
و معكـوس بـين شـدت    دار  معنـي  حاضر حاكي از ارتباط آماري

فرسودگي شغلي در بعد احساس عدم كفايت شخصـي بـا سـن    
معني كه با افزايش سن، شـدت فرسـودگي شـغلي در     بود، بدين

هـاي   بعد احساس عدم كفايت شخصي كاهش مـي يابـد. يافتـه   
باشد  هاي مطالعه حاضر مي مطالعه طاليي و همكاران مويد يافته

شغلي دريافتند كه بين سن و فرسودگي  ). طاليي و همكاران4(
وجـود  دار  معنـي  در احساس عدم كفايت شخصي رابطه آمـاري 

ندارد ولـي بـا افـزايش سـن ميـزان خسـتگي عـاطفي و مسـخ         
هاي مطالعات متعـددي نيـز    ). يافته6يابد ( شخصيت كاهش مي

بين سن و ابعاد مختلـف  دار  معني حاكي از فقدان ارتباط آماري
ان بـه  تـو  فرسودگي شـغلي بودنـد از جملـه ايـن مطالعـات مـي      

اشاره نمود  Bratisو  Bressiزاده،  مطالعات ستوده اصل، ميراب
). در اين پژوهش، دفعات فرسودگي شغلي در بعد 21و 8، 2، 7(

مسخ شخصيت در مردان بطور بارزي بيشتر از زنان بود. همسـو  
هاي اين مطالعـه، نتـايج مطالعـات سـليماني ، طاليـي،       با يافته
Bressi ،Klersy  وBratis ي از آن بود كه مـردان نسـبت   حاك

به زنان فرسودگي شغلي در بعد مسخ شخصيت را بيشتر تجربه 
كه مطالعه طاليي و همكارانش  حاليدر). 21،20،17،8،4( كردند

در زمينه فرسودگي شغلي كاركنان مراكز بهداشـتي مشـهد در   

هاي اين مطالعه حاكي از آن بود كـه فرسـودگي    تناقض با يافته
سخ شخصيت و خستگي هيجاني در زنان بيشتر شغلي در بعد م

زاده و همكـاران   ). به عالوه مطالعه ميراب6از مردان بوده است (
) دريافتند كه زنان نسبت بـه مـردان فرسـودگي شـغلي     1386(

زاده و  هاي مطالعـات خاقـاني   ). يافته2بيشتري را تجربه كردند (
خزاعــي نيــز  نشــان داد كــه فرســودگي شــغلي در بعــد مســخ 

خصيت و خستگي عاطفي در مردان بيشتر از زنان بوده اسـت  ش
). شايان ذكـر اسـت كـه سـتوده اصـل و همكـارانش       13و  10(
) ارتباط آماري معناداري بين فرسودگي شغلي و جـنس  1385(

هـاي اكثـر    طور كه ذكر آن رفت تقريباً يافتـه  ). همان7نيافتند (
ردان نسبت مطالعات حاكي از باالتر بودن فرسودگي شغلي در م

خصوص در بعد مسخ شخصيت است كه شـايد بتـوان    هبه زنان ب
اجتماعي ناشـي از  -ساعات كاري بيشتر مردان و فشارهاي رواني

كننده اين ارتبـاط   هاي بيشتر مردان را از داليل توجيه مسئوليت
هاي پژوهش حاضر حـاكي از عـدم وجـود ارتبـاط      دانست. يافته

ت فرسودگي شغلي بـا ميـزان   بين دفعات و شددار  معني آماري
ها با نتايج مطالعات خزاعي و طاليي  تحصيالت بود كه اين يافته

دار  معنـي  ). سليماني و همكاران ارتباط آماري6و13همسو بود (
اما معكوسي بين سطح تحصيالت و فرسـودگي شـغلي در بعـد    

هاي مطالعه طاليـي   ). يافته20خستگي عاطفي گزارش نمودند (
بود كـه فرسـودگي شـغلي در بعـد احسـاس عـدم       حاكي از آن 

كفايت شخصي در پرسنل بيمارستاني با سطوح تحصيلي بـاالتر  
). 4(ي كمتـر از تحصـيالت زيـر ديـپلم بـود      از ديپلم بطور بارز

بيشترين ميزان فرسودگي شغلي را پرستاران جانشـين مسـئول   
ها در بعد خستگي عاطفي تجربه كردند اما بين ساير ابعاد  بخش

داري  سـودگي شــغلي و سـمت شــغلي ارتبـاط آمــاري معنــي   فر
) ارتباط آمـاري  1385مشاهده نگرديد. ستوده اصل و همكاران (

داري بين سمت شغلي و ابعاد فرسـودگي شـغلي گـزارش     معني
نشان داد كه هاي مطالعه سليماني و همكاران  ته). ياف7نكردند (

باالتري در پرستاران در مقايسه با دستياران از فرسودگي شغلي 
بعد احساس عـدم كفايـت شخصـي برخـوردار بودنـد امـا بـين        

داري وجـود   پرستاران و كاركنان خدماتي اختالف آماري معنـي 
دريافتنـد كـه كارمنـدان    زاده و همكـاران   ). ميـراب 20داشت (ن

واحدهاي درماني در مقايسه بـا كارمنـدان واحـدهاي اداري در    
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شخصي فرسودگي  ابعاد خستگي عاطفي و احساس عدم كفايت
). شايد علت بـاالتر بـودن فرسـودگي    2شغلي بيشتري داشتند (

شغلي در بعد خستگي عـاطفي در پرسـنل درمـاني نسـبت بـه      
پرسنل اداري و نيز در پرستاران نسبت بـه دسـتياران، سـاعات    

هـاي برخـي    تر تماس با بيماران باشـد. در ضـمن يافتـه    طوالني
كنترل بر رخدادهاي شغلي مطالعات نشان داده است كه توانايي 

ي بر احساس كفايـت شخصـي بـوده و فقـدان     مؤثرعامل بسيار 
) و 22شود ( كنترل كافي باعث احساس عدم كفايت شخصي مي

ممكن اسـت پرسـتاران و كاركنـان خـدماتي كمتـر خـود را در       
گيري براي بيمار سهيم دانسته و اين امر باعـث افـزايش    تصميم

هـا شـده اسـت. بـر اسـاس       احساس عدم كفايت شخصي در آن
داري بـين   گونه ارتباط آماري معنـي  هاي اين مطالعه، هيچ يافته

نوع استخدامي و ابعاد مختلف فرسودگي شغلي مشـاهده نشـد.   
هاي مطالعه طاليي و همكاران نشـان داد كـه كاركنـان     اما يافته

رسمي نسبت به كاركنان پيماني و شـركتي فرسـودگي شـغلي    
شخصيت داشتند اما احساس عدم كفايـت  باالتري در بعد مسخ 

شخصي در كاركنان شركتي بيشتر از كاركنان رسمي، پيماني و 
). از سـوي ديگـر طاليـي و همكـاران در مطالعـه      4طرحي بود (

اركنـان  ديگري گزارش نمودند كه كاركنان طرحي نسبت بـه ك 
از فرسودگي شغلي در بعد مسخ رسمي و شركتي سطح باالتري 

). در پـژوهش حاضـر بـين ابعـاد مختلـف      6شخصيت داشـتند ( 
دار  معني فرسودگي شغلي با نوع شيفت پرستاران ارتباط آماري

) 1385ست كـه خزاعـي و همكـاران (   ا ديده نشد. اين در حالي
اظهار داشتند كه پرستاران با شيفت كاري ثابت شب فرسودگي 
شــغلي بــاالتري در ابعــاد مســخ شخصــيت و خســتگي عــاطفي 

) حــاكي از 1370هــاي مطالعــه فيليــان ( افتــه). ي13داشــتند (
فرسودگي شغلي بيشتر در بعد مسخ شخصيت در پرسـتاران بـا   

). شـايد بتـوان علـت فرسـودگي     5شيفت كاري در گردش بود (
شغلي باالي پرستاران با شيفت كاري در گـردش را اخـتالل در   
تعادل بيولوژيك ناشي از نوبت كاري دانست. نتايج اين مطالعـه  

اد كه با افزايش سابقه كاري، شدت فرسودگي شـغلي در  نشان د
بعد احساس عدم كفايت شخصـي كـاهش يافتـه و بـا افـزايش      

ن سابقه كاري افراد احساس كفايت شخصي بيشتري داشتند. اي
هـاي   ). يافتـه 4باشـد (  همسـو مـي  يافته با نتايج مطالعه طاليي 

يش زاده و همكـاران حـاكي از آن بـود كـه افـزا      مطالعه خاقـاني 
سابقه كار باعث كاهش شدت و دفعات فرسودگي شغلي در بعد 
مسخ شخصيت و نيز شدت فرسودگي شـغلي در بعـد خسـتگي    

). يافته هاي مطالعه طاليي و همكاران نيـز  10شود ( عاطفي مي
معكوس بين سابقه كار با دار  معني حاكي از وجود ارتباط آماري

اطفي بود فرسودگي شغلي در ابعاد مسخ شخصيت و خستگي ع
). خزاعي و همكاران دريافتند كـه سـابقه كـار بـا فرسـودگي      6(

دار و مستقيم   شغلي در بعد خستگي عاطفي ارتباط آماري معني
ها نشـان داد كـه بـا افـزايش ميـزان       دارد. در اين پژوهش يافته

ساعات كاري، دفعات فرسودگي شغلي در بعد خستگي عـاطفي  
ان نيز اظهار داشتند افـرادي  افزايش مي يابد. سليماني و همكار

كه ساعات كاري بيشتري داشتند فرسودگي شغلي بيشـتري در  
). از آنجـا كـه اسـترس    20بعد مسخ شخصيت را تجربه كردند (

بر بروز فرسودگي شغلي است و پرسـتاران   مؤثرترين عامل  مهم
هـاي موقعيـت شـغلي در مواجهـه بـا عوامـل        به واسطه ويژگـي 

ناپذيري قرار دارنـد لـذا فرسـودگي     اجتنابزاي متعدد و  استرس
شغلي در حرفه پرستاري از شيوع بااليي برخوردار است كه اين 
امر به وضوح در نتايج حاصل از مطالعات متعدد مشـهود اسـت.   
شايان ذكر است كه فرسودگي شغلي بـا تغييراتـي كـه در فـرد     

كند باعث خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و احسـاس   ايجاد مي
شـود و ايـن اخـتالالت عواقـب سـوء و       يت شخصي ميعدم كفا
تـوان   كند كه از آن جمله مـي  هايي بر سازمان تحميل مي هزينه

هاي فراوان، ترك شغل، افت كمـي   هاي مكرر، مرخصي به غيبت
و كيفي خدمات و روي آوري پرسنل به سوء مصرف مواد اشـاره  

يـت  نمود. در نهايت اين امور باعث آثار سوئي بـر كميـت و كيف  
طور كـه مشـهود اسـت     مراقبت از بيماران خواهد شد. لذا همان

مطالعــات توصــيفي و مقطعــي متعــددي در خصــوص ارزيــابي  
وضعيت فرسودگي شغلي و عوامـل مـرتبط بـا آن در پرسـتاران     
صورت گرفته كه نتايج اين تحقيقات حاكي از تفاوت و حتي در 

ودگي برخي موارد تناقض در رابطـه بـا عوامـل مـرتبط بـا فرسـ      
رسـد    هاي كاري مختلف است، كه به نظـر مـي   شغلي در محيط

ها و تناقضات  هاي كاري باعث بروز اين تفاوت هاي محيط تفاوت
ها با توجه  شده است. به همين ضرورت دارد كه مديران سازمان

به عوامل زمينه ساز فرسودگي شغلي در سـازمان خودشـان در   
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اي صـورت   مجدانـه  جهت شناسايي و رفع اين عوامـل اقـدامات  
ها در ايـن پـژوهش    آوري داده دهند. شايان ذكر است ابزار جمع

هاي حاصل از اين ابزار خودگزارشي  پرسشنامه بوده است و داده
هاي حاصل تداخل  بوده است. اين امر ممكن است با صحت داده

باشد  ه فرسودگي شغلي يك مفهوم ذهني مينمايد اما از آنجا ك
گزارشــي اســت.  از آن همــان روش خــود بهتــرين منبــع اطــالع

پـژوهش مقطعـي اسـت لـذا      محدوديت ديگر اين مطالعه روش
هـا از   شود مطالعه يا مطالعات ديگري با سـاير روش  پيشنهاد مي

جمله يـك مطالعـه كيفـي در ايـن خصـوص صـورت گيـرد يـا         
اي طراحي شود كه در آن فرسودگي شغلي پرستاران بـا   العهمط

. ضمناً، از آنجا كه مطالعات توصـيفي و  ساير حرف مقايسه گردد
مقطعي متعددي در داخل كشور در خصوص فرسـودگي شـغلي   

نــون زمــان آنســت كــه مطالعــات پرســتاران صــورت گرفتــه اك
اي در خصوص ارزيابي راهكارهـاي پيشـگيري و كـاهش     مداخله

كـاهش سـاعت    تـأثير فرسودگي شغلي پرستاران مثـل بررسـي   

هـا صـورت گيـرد.     ودگي شغلي آنكاري پرستاران بر ميزان فرس
توانـد بسـتر    اين مطالعه و ساير مطالعات مشابه انجام شـده مـي  

مناسبي جهت انجام مطالعـاتي در خصـوص ارزيـابي اثربخشـي     
   كاهنده فرسودگي شغلي پرستاران باشد. مداخالت پيشگيرانه و

  
  تشكر و قدرداني  

دانشگاه در  1200اين مقاله حاصل طرح پژوهشي به شماره 
از معاونـت پژوهشـي   وسيله  باشد. بدين ميعلوم پزشكي لرستان 

دانشگاه علوم پزشكي لرستان بواسطه حمايت مالي در به انجـام  
نماييم. سـالمت و توفيـق    ي تشكر مياترساندن اين طرح تحقيق

روزافــزون پرســتاران خــدوم را در خــدمت بــه اقشــار جامعــه از 
يه عزيزاني كه در اجراي اين خداوند بزرگ مسئلت داريم و از كل

  پژوهش ما را ياري رساندند كمال تشكر و امتنان را داريم.
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Abstract 

Background & Aim: Job burnout as occupational risk can affect physical and mental situations’ 
staff. This problem has known as an important disorder between health care staff and it is growing 
because of being high level of stress in these staves .This survey was designed to evaluate burnout 
rate and its related factors in nurses working in governmental hospitals in Lorestan.   
Material & Methods: In this cross sectional descriptive study, research population was total nurses 
working in governmental hospital in Lorestan province. 297 nurses was selected for studying by 
randomized multi-stage sampling. Data was collected using the demographic and characteristic 
questionnaire and Maslach Burnout Inventory (MBI) that is valuable and reliable questionnaire. 
Data was analyzed by 16 SPSS software. 
Results: Most of sample had high level of frequency and intensity of job burnout in sense of 
personal non-accomplishment dimension, moderate level in depersonalization dimension and low 
level of emotional exhaustion dimension. In addition there is a significant relation between job 
burnout with some demographic and job characteristics such as age, gender, job situation, work 
experience and work hours in month.    
Conclusion: Results of various researches showed that nurses have high prevalence of job burnout 
and there are differences and conflictions between results of researches in related factors with job 
burnout. Because of that, managers should identify and remove these factors.   
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