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مقدمه

 سازمان، با مسائل هیسرما نیبه عنوان ارزشمندتر یانسان یروین وزهامر

ان شناسو روان تیریروبرو است. لذا کارشناسان مد یادهیو مشکالت عد

ن انسا ییکاهش کارآ ای شیکه در افزا یتوجه خود را به عوامل یسازمان

 ملعوا نیا ییبا شناسا کنندیمعطوف داشته و تالش م گذارد،یم ریتأث

عوامل مثبت افزوده و از نقش عوامل  ریالزم بر تأث داتیتمه یریکارگو به

 یامدهایبه کار است که پ ادیعوامل اعت نیاز ا یکی. (1)بکاهند  یمنف

 ادیطالح اعت. اص(0)دنبال دارد را به یشغل یهایدگیاز جمله تن یمنف

شناس و روان شیکش Oatesتوسط  1191بار در سال  نیبه کار اول

. در نظر (3)معتاد به کار عنوان شد  کیتحت عنوان اعترافات  ییکایآمر

ها به حدی زیاد وی معتادان به کار افرادی هستند که نیاز به کار در آن

و افراطی است که ممکن است خطری جدی برای سالمتی، شادی 

ها بوجود های اجتماعی آنفردی، روابط درون فردی و وظایف و نقش

 ،ی. تنش شغل(1)به کار تنش شغلی است  ادیاعت یمنف یامدهایآورد از پ

 یفرد یهایژگیکار و و طیشرا نیاست که در آن کنش متقابل ب یتنش

 جهیکار و در نت طیکه خواست مح کهیطور دیآیشاغل به وجود م

. دیاز آن است که فرد بتواند از عهده آن برآ شیمرتبط با آن ب یفشارها

 نیو مداوم را به دنبال دارد. ا یطوالن یهاکار، تنش طیمح ن،یبنابرا

که خود را غرق  یهنگام رسان،یاری یهاموارد در افراد شاغل در حرفه

 .(4)است  شتریب ند،ینمایاحساس م گرانیدر مشکالت د

 یخود سازد، پرستار ریفرد را درگ تواندیجمله مشاغل پر تنش که م از

چهار  و ستیب شیاست، مسئول کنترل و پا یاست، چرا که پرستار فرد

 زا قرارو طبعأ بطور مستمر در معرض عوامل متعدد تنش ماریساعته ب

از  یشغل یدگیتن نهیصورت گرفته در زم یهای. در بررس(5) ردیگیم

 جهینبودن تعداد پرستاران و در نت یبه علت کاف یپرستار فهحر ربازید

حسوب م یدگیمنبع تن نیخود به منزله نخست یکار به خود یفشار باال

 یپرستار کا،یدر آمر یاحرفه یمنیا یانجمن مل نی. همچن(6) شودیم

مربوط به تنش  یهایماریب یباال وعیش یحرفه دارا 43را در رأس 

درصد پرستاران در  4/9. بر اساس شواهد (9)کرده است  یمعرف یشغل

 چکیده

 یاریبس یو جسم یروان یمشکالت منف تواندیبه کار م ادی. اعتپردازندیم ماریو مراقبت از ب تیرا به فعال یادیپرستاران زمان ز :مقدمه

 تاران انجام شد.پرس یشغل یو فرسودگ یبه کار با تنش شغل ادیاعت نیب یهمبستگ نییرا بدنبال داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تع

 یهامارستانیپرستار شاغل در ب 352تعداد  یاطبقه-یتصادف یریگاست که به روش نمونه یهمبستگ -یفیمطالعه توص نیا :روش کار

 Workaholism) "به کار ادیپرسشنامه اعت"ها با استفاده از مورد مطالعه قرار گرفتند. داده 1313شهر زاهدان در سال  یآموزش

Questionnaire ،)"یشغل یپرسشنامه تنش زا ها" (Job Stressors Questionnaire و )"ماسالچ یفرسودگ اههیس" 

(Maslach Burnout Inventoryجمع آور )لیشده است. تحل دییابزارها در مطالعات داخل کشور تأ ییو پاپا یی. روادیگرد ی 

 انجام شد. 19اس اس نسخه  یاس پ یها با استفاده از نرم افزار آمارداده

 < r، 221/2 = 93/2) یشغل ی( و فرسودگr، 221/2 > P = 915/2) یبه کار با تنش شغل ادینمره اعت نینشان داد ب جینتا ها:افتهی

Pوان به کار ت ادینشان داد که مؤلفه اعت زیهمزمان ن ونیرگرس لیتحل جیوجود دارد. نتا یدار یمثبت و معن یهمبستگ ( پرستاران

 (.P < 221/2پرستاران را دارند ) یشغل یفرسودگ زیو ن یتنش شغل ینیبشیپ

با  شودیم شنهادیوجود دارد. پ میمثبت و مستق یپرستاران همبستگ یشغل یو فرسودگ یبه کار، تنش شغل ادیاعت نیب :یریجه گینت

 ها آشنا شوند.و نحوه کنترل آن یشغل یبه کار، تنش، فرسودگ ادیاعت دهیپرستاران با پد یآموزش یهاکالس یبرگزار

 پرستاران ،یشغل یبه کار، تنش، فرسودگ ادیاعت واژگان کلیدی:

http://dx.doi.org/10.21859/jhpm-06044
http://www.jhpm.ir/
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 بتیغ یناتوانی ناشی از تنش شغل ای یرفتگ لیهر هفته، به علت تحل

ای است های حرفهگروه ریاز سا شتریدرصد ب 21 زانیم نیکنند که امی

 یکار طیکه پرستاران به علت شرا دیمشخص گرد یا. در مطالعه(2)

 گر،ی. از طرف د(1)موعد داشتند  ززودتر ا یبه بازنشستگ لیسخت، تما

کار پرستاران  ییجابه جا زانیم کا،یطبق گزارش انجمن استخدام آمر

که  یدرصد است؛ به طور 11ترک خدمت در آنان  زانیدرصد و م 33

 کندیمپرستار شغل خود را ترک  کیپرستار،  12هر  یهر سال به ازا

(12). 

در  عملکرد پرستاران تیفیبا ک ،یکه شدت تنش شغل نیتوجه به ا با

مشکالت  ،یدر ارتباط است و کاهش عملکرد شغل مارانیمراقبت از ب

رو  نی، از ا(11) آوردیپرستاران به بار م یرا برا یفراوان یو روان یجسم

به کار با تنش و  ادیاعت یهمبستگ نییمطالعه حاضر با هدف تع

 پرستاران انجام گرفت. یشغل یفرسودگ

 راکروش

مطالعه را  نیا یاست. جامعه آمار یهمبستگ-یفیپژوهش حاضر توص

 1313شهر زاهدان در سال  یآموزش یهامارستانیپرستاران شاغل در ب

نفر بود. تعداد نمونه بر اساس  266دادند. تعداد کل پرستاران  لیتشک

. مشارکت دیپرستار محاسبه گرد 352کوکران تعداد  یریگفرمول نمونه

عه انتخاب و مورد مطال یاطبقه-یتصادف یریگنمونه وهیکنندگان به ش

ها به عنوان طبقه در نظر بخـش هیصورت که کل نیقرار گرفتند. بد

هر طبقه متناسب با تعـداد به تصادف )با  نیسپس از بگرفته شدند، 

 ( نمونه گرفته شد.یاستفاده از جدول اعداد تصادف

 یورود به مطالعه شامل شاغل به کار بودن در حرفه پرستار یارهایمع

اطالعات از سه  یجمع آور یسال سابقه کار بود. برا کیبا حداقل 

 استفاده شد: لیپرسشنامه به شرح ذ

 Workaholism) "به کار ادیپرسشنامه اعت"( الف 

Questionnaire )02به کار را در قالب  ادیپرسشنامه سه بعد اعت نیا 

، 6، 5 یهاهیشدن در کار )گو نی: عجکندیم یشرح بررس نیبه ا هیگو

، 10، 11، 4، 3، 0، 1 یهاهیبه کار )گو یدرون لی(، تما15و  14، 2، 9

(. 02و  11، 12، 19، 16، 12، 1 یهاهی)گو ار(، لذت بردن از ک13و 

شده است و  میتنظ کرتیل یادرجه 5پرسشنامه بر اساس سبک 

تا کامالً  1شرح است )کامالً مخالفم=  نیبد 5تا  1آن از  یگذارنمره

 یپرسشنامه به صورت معکوس نمره گذار 13و  4( سؤاالت 5موافقم 

آزمون حداقل نمره  نیا در( 1تا کامالً موافقم  5شدند )کامالً مخالفم= 

 ترکینزد 122خواهد بود. هرچه نمره فرد به  122و حداکثر آن  02فرد 

 .(10)به کار خواهد بود و بر عکس  ادیباشد نشانه اعت

 Job Stressors) "یشغل یپرسشنامه تنش زا ها" (ب 

Questionnaireتنش  یبه بررس هیگو 01پرسشنامه در قالب  نی( ا

 کرتیل یادرجه 5. پرسشنامه بر اساس سبک پردازدیکارکنان م یشغل

ز آن ا یشده است و نمره گذار میاز کامالً موافقم تا کامالً مخالفم تنظ

 نی. در اباشدی( م5تا کامالً مخالفم= ،1است )کامالً موافقم= 5تا  1

خواهد بود. هرچه نمره  125و حداکثر آن  01آزمون حداقل نمره فرد 

ر خواهد بود و ب شتریب یباشد نشانه تنش شغل ترکینزد 125فرد به 

 .(13)کس ع

 Maslach Burnout) "ماسالچ یفرسودگ اههیس" (ج 

Inventory پردازدیم یشغل یفرسودگ یبررس هیگو 02( در قالب .

آن  یو نمره گذار میتنظ کرتیل یادرجه 5پرسشنامه بر اساس سبک 

آزمون حداقل نمره فرد  نی( است. در ا4=شهی، هم2)هرگز= 4تا  2از 

 کترینمره فرد به هشتاد نزد رچهخواهد بود. ه 22صفر و حداکثر آن 

 یی. روا(14)و بر عکس  باشدیم شتریب یشغل یباشد نشانه فرسودگ

 ییبه روش روا (1)و همکاران  ییزایفوق در مطالعه ناست یزارهااب

 مطالعه نیقرار گرفته است. بر اساس ا دییو تأ یمورد بررس یمحتو

نش زا ت پرشسشنامه"، "به کار ادیپرسشنامه اعت" ییایپا بیمقدار ضر

و  22/2، 11/2 بیبه ترت "ماسالچ یفرسودگ اههیس"، و "یشغل یها

مورد  یهانشان دهنده آن است که پرسشنامه بیبود. این ضرا 96/2

 الزم برخوردارند. ییایاستفاده از پا

 یپس از کسب اجازه از معاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشک پژوهشگر

به پرستاران واجد  ربط،یذ رانیو مد مارستانیمحترم ب استیزاهدان و ر

 کیهر  یبرا یمراجعه نمود و اهداف پژوهش را به صورت فرد طیشرا

 را داد نانیاطم نیکنندگان امشارکت هیارائه کرد. پژوهشگر به کل

است و اطالعات حاصل محرمانه  یاریشرکت آنان در پژوهش کامالً اخت

 ی. جهت جمع آورها نداردآن یابیبر روند ارزش یریتاث چیبوده و ه

پرستاران قرار گرفت تا در زمان مناسب  اریها در اختاطالعات پرسشنامه

ها از ها بپردازند. برای تحلیل دادهآن لیبه تکم یبه صورت خودگزارش

و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار اس  رسونیضریب همبستگی پ

 استفاده شد. 19اس اس نسخه  یپ

 هاافتهی

 01/12درصد زن و  91/21شرکت کننده در مطالعه، پرستار  352 از

ان از پاسخ دهندگ یفراوان نیشتری، بهاافتهیدرصد مرد بودند. بر اساس 

درصد و  1/20 یمدرک کارشناس یرا افراد دارا التینظر سطح تحص

درصد(  1/19ارشد ) یمدرک کارشناس یرا افراد دارا یفراوان نیکمتر

درصد(  9/61سال ) 12-15 یهابا سابقه کار گروه طهداشتند. در راب

درصد(  1/01سال ) 15 یو افراد با سابقه کار باال یفراوان نیباالتر

 را داشتند. یفراوان نیکمتر

( و r،221/2 > P = 915/2به کار ) ادینمره کل اعت نینشان داد ب جینتا

به  یدورن لی(، تماr،221/2 > P = 914/2شدن در کار ) نیمؤلفه عج

 r،221/2 = 926/2( و لذت بردن از کار )r،221/2 > P = 912/2کار )

> Pوجود دارد.  یدار یمثبت و معن یهمبستگ ی( با تنش شغل

 نیب یدار یمثبت و معن یمبستگنشان دهنده وجود ه جینتا نیهمچن

شدن  نی( و مؤلفه عجr،221/2 > P = 93/2به کار ) ادینمره کل اعت

 = 934/2به کار ) یدورن لی(، تماr،221/2 > P = 930/2در کار )

r،221/2 > P( و لذت بردن از کار )903/2 = r،221/2 > P با )

 (.1جدول بود ) یشغل یفرسودگ

 503/2( برابر با 2R) نییتب بیمقدار ضر ون،یاساس مدل رگرس بر

تنش  انسیدرصد از وار 3/50به کار  ادیمعناست اعت نیکه به ا باشدیم

 نیمؤلفه: عج دهدینشان م هاافتهی نیچن. همکندیم نیرا تبب یشغل

 131/2(، لذت بردن از کار با مقدار ) β= 11/1شدن در کار با مقدار )

=β یل درونی( و تما ( 465/2به کار با مقدار =β به ترت )نیشتریاز ب بی 

جدول ( )P < 25/2اند )پرستاران برخوردار بوده یبر تنش شغل ریتأث

0.) 

 546/2( برابر با 2R) نییتب بیمقدار ضر ون،یاساس مدل رگرس بر

 انسیدرصد از وار 6/54به کار  ادیمعناست اعت نیکه به ا باشدیم
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مؤلفه  ددهینشان م هاافتهی نیچن. همکندیم نیرا تبب یشغل یفرسودگ

، لذت بردن از کار با مقدار (β=  19/1)شدن در کار با مقدار  نیعج

(292/2  =β) یدرون لیماو ت ( 434به کار با مقدار  =β) از  بیبه ترت

 < 25/2د )انپرستاران برخوردار بوده یرفتگ لیبر تحل ریتأث نیشتریب

P( ) 3جدول.) 

 

 یشغل یبه کار با تنش و فرسودگ ادیاعت یمتقابل همبستگ بیضرا: 1جدول 

 یشغل یفرسودگ یتنش شغل ریمتغ

   شدن در کار نیعج

 930/2 914/2 یهمبستگ بیضر

P-Value * 221/2 > 221/2 > 

   به کار یدرون لیتما

 934/2 912/2 یهمبستگ بیضر

P-Value * 221/2 > 221/2 > 

   بردن از کار لذت

 903/2 926/2 یهمبستگ بیضر

P-Value * 221/2 > 221/2 > 

   کل اسیمق، به کار ادیاعت

 93/2 915/2 یهمبستگ بیضر

P-Value * 221/2 > 221/2 > 

 .رسونیپ یآزمون همبستگ *

 

 a به کار ادیمؤلفه اعت هیبر پا یتنش شغل ینیب شیپ یبرا ونیرگرس لیخالصه تحل: 2 جدول

   استاندارد بیضرا استاندارد ریغ بیضرا 

 B Std. Error Beta t P-Value * 
 211/2 36/0 11/1 21/1 01/4 شدن در کار نیعج

 234/2 10/0 465/2 910/2 62/1 به کار یدرون لیتما

 231/2 29/0 131/2 64/1 31/3 بردن از کار لذت
a 222/2  =Sig ،30/106  =F ،503/2  =2R ،903/2  =R. 

 .چندگانه ونیآزمون رگرس *

 

 a به کار ادیمؤلفه اعت هیبر پا یشغل یفرسودگ ینیب شیپ یبرا ونیرگرس لیخالصه تحل: 3 جدول

   استاندارد بیضرا استاندارد ریغ بیضرا  

 B Std. Error Beta t P-Value * 

 219/2 31/0 19/1 20/1 39/4 شدن در کار نیعج

 243/2 23/0 434/2 919/2 60/1 به کار یدرون لیتما

 242/2 12/1 292/2 65/1 09/3 بردن از کار لذت
a 222/2  =Sig ،63/132  =F ،546/2  =2R ،931/2  =R. 

 .چندگانه ونیآزمون رگرس *

 

بحث

 به کار و مؤلفه وابسته به آن تنش ادینمره اعت شینشان داد با افزا جینتا

 راستا عسکری و نوری نیاست. در ا افتهی شیافزا زیپرستاران ن یشغل

به کار در کارکنان  ادیاعت شیگزارش کردند افزا یادر مطالعه (15)

ها از جمله اضطراب، اختالل خواب، تنش شیمنجر به افزا تواندیم

 یادر مطالعه زیو همکاران ن عتیو عالیم جسمانی شود. شر ردگیافس

ارکنان در ک یبه کار و تنش و تنش شغل ادیاعت داریبه رابطه مثبت و معن

کردند  انیو همکاران هم ب Lanzo. (16)اشاره کردند  یستیبهز

تحمل م نیریرا نسبت به سا یشتریبه کار تنش و اضطراب ب نیمعتاد

عنوان کردند  یادر مطالعه انیبهار ومحمد یشعبان (19) شوندیم

را  یمترک یبه کار دارد تنش و تنش شغل یکمتر یکه وابستگ یشخص

. (12) باشدیم یخوب یو روان یسالمت جسم یلذا دارا شود،یمتحمل م

و ارائه مراقبت گره خورده  ماریان با تعامل با بکار پرستار تیاگر چه ماه



و همکاران یجناآباد  

03 

 

 تیکننده کم نییتع یکننده سالمت و دیهدعوامل ت ییاست و شناسا

و  انماریها در مراقبت از بعملکرد آن تیفیو ک یراندمان کار تیفیو ک

 یاز مطالعات فوق بر رو کیچیسالمت جامعه است. اما ه یچگونگ

ر مطالعه حاض جیبر نتا یدییجامعه پرستاران انجام نشده بودند. اما تا

 .ودندی

 یودگبه کار فرس ادیاعت شیمطالعه نشان داد با افزا نیا یهاافتهی گرید 

 جینتا ی. عرب و همکاران در راستاابدییم شیدر پرستاران افزا یشغل

به کار در  امر اشاره داشتند که کارکنان معتاد نیمطالعه حاضر به ا

 روروب یو روان یبا مشکالت جسمان ت،یدرازمدت با ادامه روند کار و فعال

ها آن یعملکرد اجتماع ،یکه عالوه بر اختالل در عملکرد فرد شوندیم

 برندیکمتر از شغل خود لذت م بیترت نیبه ا شود،یدچار اختالل م زین

کننده خواهد ها دردآور و خستهآن یبرا یدر شغل کنون تیو ادامه فعال

 & Burke (11)شوند یدچار م یشغل یشد و به عارضه فرسودگ

Kraut کارکنان  یرفتگ لیبر تحل میرمستقیغ یبه کار را عامل ادیاعت زین

. (02)منجر دانستند  یفرد انیو تعارض م یتعارض درون فرد قیاز طر

 ادیامر اشاره کردند که اعت نیدر مطالعه خود به ا یو شهود یسنو ح

ه ک شودیم یگرفته شدن امور مربوط به زندگ دهیبه کار منجر به ناد

. (01)شود یدر فرد م یو فرسودگ یبه بروز احساسات منف جرخود من

ه کار ب ادیکردند اعت انیب یابه در مطالعه زین انیبهار و محمد یشعبان

مطالعه  (12)شود  یشغل یفرسودگ سیمنجر به افزا تواندیم

Schaufeli بار شیبه کار سبب افزا ادینشان داد اعت زیو همکاران ن 

ذهن را به همراه دارد. که در  یمنابع انرژ لیکه تحل شودیم یکار اضاف

. (00) شودیم یشغل شیفرسا ای لیدراز مدت منجر به بروز تحل

به کار  دایکردند اعت انیمطالعه حاضر ب جینتا دییدر تأ یآقاجان نیهمچن

 یاجتماع تیو حما یافراد احساس کنند از کنترل شغل شودیمنجر م

را متحمل  یادیتنش و تنش ز جهیدر نت ستندیبرخوردار ن یکاف

 لیاند اما در دراز مدت باعث تحلکه در کوتاه مدت قابل تحمل شوندیم

 .(03) شودیانسان م یو روان یمقاومت بدن

 یکه فرد تحت فشار ناش یگزارش کردند زمان زین یو صباغ ییزا یناست

ال آن به دنب ردیقوا صورت نگ دی. اگر تجدردیقرار گ ادیو کار ز ادیاز اعت

و همکاران  یراستا جناآباد نی. در ا(1)بروز خواهد کرد  یشغل یفرسودگ

 سستربه کار با ا ادیاعت انیم میبه وجود رابطه مستق یاهم در مطالعه

مطالعه  جیکه همسو با نتا (0)معلمان اشاره کردند  یشغل یو فرسودگ

اظهار داشت اگرچه جامعه پژوهش در  توانیم تیحاضر است در نها

 جیتان دیینداده بودند اما همه به تأ لین تشکمطالعات فوق را پرستارا

 یاشن یبار کار شیمطالعه حاضر پرداختند که نشانه لزوم توجه به افزا

 به کار است. ادیاعت زا

 یریگ جهینت

 یمثبت و معن یبه دست آمده از پژوهش حاضر، همبستگ یهاافتهی

ان در پرستاران را نش یشغل یبه کار و تنش و فرسودگ ادیاعت نیب یدار

در  یلشغ یبه کار تنش و فرسودگ ادیاعت شیکه با افزا یداد. بدان معن

 است. افتهی شیپرستاران مورد مطالعه افزا

پرستاران  یبود که حالت روح نیمطالعه ا نیا یهاتیاز محدود یکی

 ریها تأثآن یها ممکن است بر نحوه پاسخدهپرسشنامه لیهنگام تکم

 ه از کنترل پژوهشگرخارج بود.گذار بوده ک

 دهیپرستاران با پد یآموزش یهاکالس یبا برگزار شودیم شنهادیپ

 ند.ها آشنا شوو نحوه کنترل آن یشغل یبه کار، تنش، فرسودگ ادیاعت

 سپاسگزاری

در دانشگاه  1313. 5115با کد  یمطالعه حاصل طرح پژوهش این

 دهیرس بیبه تصو 1313که در سال  باشدیلوجستان مو ب ستانیس

 تیریمد مانهیصم یاست. لذا از معاونت پژوهش دانشگاه و همکار

ه ک یو کارکنان محترم پرستار یمحترم پرستار ریو مد هامارستانیب

.ودشیم یسپاسگزار تیمطالعه ممکن نبود، نها نیآنها ا یبدون همکار
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Abstract 
Introduction: Nurses dedicate a lot of time to their job and patients’ care. In this respect, workaholism can 
create negative psychological and physical problems. The aim of the present study is to determine the 
correlation of workaholism with job stress and job burnout in nurses. 
Methods: This study is a descriptive-correlational research in which 350 nurses that work in the teaching 
hospitals of the city of Zahedan are selected based on stratified-random sampling in 2015. The data is 
collected using “Workaholism Questionnaire”, “Job Stressors Questionnaire”, and “Maslach Burnout 
Inventory”. Validity and reliability are confirmed in previous studies. The data is analyzed by SPSS.17. 
Results: There is a significant and positive correlation between workaholism with work stress (r = 0.715, P 
< 0.001) and job burnout (r = 0.73, P < 0.001) in nurses. Moreover, the simultaneous regression analysis 
indicate that the components of workaholism could predict both work-related stress and professional 
burnout in nurses (P < 0.001). 
Conclusions: This study indicate that there is a positive and direct correlation of workaholism, work-
related stress, and professional burnout in nurses. In order to familiarize nurses with the phenomena of 
workaholism, work-related stress, and job burnout and to control them, it is recommended to offer training 
courses. 
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