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  منبع کنترل با فرسودگی شغلی در پرستاران بررسی ارتباط نستوهی و
  

   3اسماعیلی... حبیب ا - 2علیرضا خسروی -1فرانک کورانیان
  

  چکیده
گیهای شخصیتی نستوهی و منبع کنترل به عنوان حائلی در برابر وقایع استرس زای              ژ وی :زمینه و هدف  

پرسـتاری نیـز از     . سودگی شغلی محـسوب مـی شـوند       زندگی و مشکالت روانی ناشی از کار از جمله فر         
پرستاران با توجه به استرس زا بودن شغلشان در معرض خطر فرسـودگی              حرفه های پر استرس است و     

 با وجود این مطالعات انجام شده بـه نقـش عوامـل دیگـر در پیـشگیری از فرسـودگی                     ،شغلی قرار دارند  
  . ی پرستاران کمتر توجه شده استکید بیشتری دارند و به جنبه های شخصیتتأشغلی 
  پرسـتار شـاغل در بیمارسـتان هـای دانـشگاه            300 همبستگی   -در این مطالعه توصیفی     :  تحقیق روش

 تصادفی  مبتنی بر حجـم صـورت         -علوم پزشکی مشهد شرکت نموده و نمونه گیری به روش طبقه ای             
 ، پرسـشنامه نـستوهی اهـواز      ،ک فـرم مشخـصات دموگرافیـ      ، اطالعات بوسیله فرم انتخاب نمونـه      .گرفت

  .و پرسشنامه فرسودگی تدیم جمع آوری گردید بیرونی راتر -پرسشنامه منبع کنترل درونی 
  نفـر 214شـرکت داشـتند کـه     سـال  25-53 پرستار در محـدوده سـنی    300 دراین مطالعه      :یافته ها 

   اخـتالف آمـاری     ،دوبـر اسـاس آزمـون کـای         . مـذکر بودنـد   %) 7/28( نفـر    86 نث و ؤاز آنها م  %) 3/71(
همچنین براسـاس آزمـون     ). p=1/0(سطوح فرسودگی شغلی مشاهده نشد       نظر جنس در   معنی داری از  

  بـین فرسـودگی شـغلی بـا سـن مـشاهده نـشد         پیرسون ارتباط آمـاری معنـی داری     ضریب همبستگی 
)2/0=p ,06/0=r.(   غلی ارتباط معکـوس معنـی داری بـین نـستوهی بـا فرسـودگی شـ                 یافته های اصلی
)000/0=, p52/0-=r(   و ارتباط خطی مثبت معنی داری بین منبع کنترل بیرونی با فرسـودگی شـغلی 
)000/0=p ,44/0=r (نـد داد نـشان  ارتباط معنی داری بین منبع کنترل درونی با فرسـودگی شـغلی              و .
)000/0=p ,42/0-=r(.   

یـشگویی کننـده فرسـودگی شـغلی        در این مطالعه نستوهی یکی از عوامل پ       که  ی  یآنجا از :نتیجه گیری 
   -لفه های بنیادی نستوهی در سلسله آموزش هـای رسـمی          ؤ بنظر می رسد که گنجاندن م      آمده،بدست  

میزان فرسودگی   غیر رسمی پرستاران بتواند سطح آسیب پذیری آنها را نسبت به استرس کاهش داده و              
  .شغلی را کنترل نماید

  نپرستارا ؛ فرسودگی شغلی؛ منبع کنترل؛ نستوهی؛گیهای شخصیتیژوی : واژه هاکلید
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  مقدمه
ولیت هـای   ؤا مـس  همواره شگفت انگیز است که برخی افراد ب       

  متعدد بـا رویـداد هـای اسـترس زای زنـدگی بـه سـهولت کنـار                  
ولیت هـای کمتـر تحـت    ؤ در حالیکه برخی دیگر با مـس   ،می آیند 

 ایـن   در ایـن جـا    . استرس شکست می خورند    کوچکترین فشار و  
  هـایی در ایـن ارتبـاط نقـش         ال مطـرح اسـت کـه چـه متغیر         ؤس

 خاصـی دارنـد کـه       گیهای شخـصیتی  ژتعدیل کننده دارند؟ آیا وی    
   ؟ثیر قرار می دهـد تأ تفسیر و مقابله آنها را با استرس تحت  ،درک

  زمینه استرس می توان به فرضیه آسیب پذیری اشاره کرد که            در
ــای        ــادگی ه ــل آم ــه دلی ــه ب ــراد چ ــی اف ــاس آن برخ ــر اس   ب
زیست شناختی و چه به دلیل حساس سازی های اولیه نسبت به            

ـ   ه رویـدادهای اسـترس زای زنـدگی    دیگران به احتمال بیشتری ب
کوباسا از اولین محققانی بود کـه در        . پاسخ منفی نشان می دهند    

دیل کننـده ارتبـاط بـین اسـترس و بیمـاری      عـ میان متغیرهای ت  
.  را مـورد توجـه قـرار داد        1گیهای شخصیتی از جمله نستوهی    ژوی

  جهـان تعریـف     بـاره خویـشتن و     نستوهی را ترکیبی از باورها در     
 کنتـرل و مبـارزه جـویی تـشکیل         ،لفه تعهد ؤکه از سه م   می کند   

  .)2,1(شده است 
تعهـد نقطـه مقابـل بیگـانگی        : قربانی و کیامرثی می نویسند    

 ارزش و   ، فردی که از تعهد باالیی برخوردار است به اهمیت         ،است
معنای اینکه چه کسی است و چه فعالیت هـا و امـوری را انجـام                

ر مورد هر آنچه انجـام مـی دهـد    می دهد باور دارد و قادر است د  
 کنتـرل نقطـه مقابـل       ،معنایی بیابد و کنجکاوی خود را بر انگیزد       

 افراد رویداد های زندگی را قابل پیش بینی و کنترل .ناتوانی است
در این باورند که بـا تـالش مـی تواننـد هـر آنچـه                 می دانند و بر   

ویی مبـارزه جـ   . ثیر قـرار دهنـد    أرخ می دهد تحت ت    آنها  پیرامون  
نقطه مقابل احساس خطر یـا تـرس اسـت و بـه معنـای توانـایی                 

ــه عنــوان یــک عامــل ســودمند   ــداد و پــذیرش تغییــر ب ــه روی   ن
   .)3,1( استرس زاست

 پاسـخ مثبـت بـه       ،لفه تعهـد  ؤافراد با سه م   :  می نویسد  2میرز
مبارزه جویی و منبع کنترل درونی تجربیات استرس زای زنـدگی           

  .)4( می شوند تر بیماررا به خوبی تحمل کرده و کم

                                                 
1- Hardiness 
2- Meyers 

 مطرح می کند که افراد نستوه ظرفیـت سـالم بـاقی             3کوباسا
ماندن در طول دوره های استرس زا را دارا می باشند و بـه طـور                 
 عمیقی عالقه و هیجان به زندگیشان دارنـد و مشخـصات کنتـرل        

ــدگی( ــایی اداره زن ــدادهای ( تعهــد ،)توان ــوی روی روی کنتــرل ق
دریافت تغییر بـه عنـوان فرصـتی بـرای           (و مبارزه جویی  ) زندگی

  .)6,5( را دارا می باشند) یادگیری و رشد
افراد با نستوهی باال در مقایسه بـا افـراد بـا نـستوهی پـایین          
  رویداد های استرس زا را مثبـت تـر و قابـل کنتـرل تـر ارزیـابی                  

ی ژمی کنند و همین امر باعث می شود تا بر انگیختگـی فیزیولـو             
ابی منفی رویداد ها ایجاد می شود در افـراد نـستوه       که در اثر ارزی   

  .)7( کمتر باشد
پرستار بخش مراقبت ویـژه      103همکاران در بررسی     بویل و 

کـه نـستوهی بـا فرسـودگی شـغلی ارتبـاط            به این نتیجه رسـید    
  .)8(معکوس معنی داری دارد 

بـا هـدف ارتبـاط    در مطالعه ای که توسط سورتت و بـانکس    
 پرسـتار  126روی  ی و سالمت پرستاران برنستوهی، استرس شغل 

انجام شد نتایج نشان داد بین نستوهی با فرسودگی شغلی و بـین      
فرسودگی شغلی و سالمت پرستاران ارتباط معکوس معنـی داری          

  .)9( ردوجود دا
ــ ــاهیم وی ــادگیری  ژیکــی از مف ــه ی ــر اهمیــت در نظری ه و پ
و بعد درونی   این مفهوم دارای د   .  است 4اجتماعی راتر منبع کنترل   

افراد با منبع کنترل بیرونی معتقدند که موفقیـت         . و بیرونی است  
 ، بخـت  ، توسط عوامل بیرونی مانند سرنوشـت       آنها و شکست های  

 افراد قدرتمند و نیروهای محیطی غیر قابـل پـیش بینـی             ،شانس
 معتقدند که اعمال    افراد با منبع کنترل درونی    اما  ،  اداره می شوند  
تعیـین کننـده    ) عوامـل درونـی و شخـصی       (هـا  آن و توانایی هـای   

  .)7 (موفقیت ها و شکست های آنهاست
مفهـوم نـستوهی منبـع کنتـرل        : مـی نویـسد    5مک کورمک 

 بنـابراین اگـر فـردی نـستوهی         .درونی افراد را توصیف مـی کنـد       
باالیی داشته باشد احساس کنترل بیـشتری روی وقـایع زنـدگی            

  .)10( خود دارد

                                                 
3- Kobasa 
4- Locus of control 
5- Mc Cormack 
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ی که با استرس های شدید در زنـدگی     افراد مطالعه پارکز در  
 حاکی از آن بود که درونی ها نسبت به بیرونی ها نه ،مواجه بودند

تنها فشار کمتری تجربه می کنند، بلکه به پیامدهای بهتری هـم            
  .)11(می رسند 

 ،امروزه استرس ناشی از کار و زندگی در میـان عامـه مـردم             
ولیت ؤ مـس  کـه  متخصصان بهداشتی و آموزشـی و سـایر کـسانی         

بهزیستی افراد را بر عهده دارند از جملـه پرسـتاران بـسیار رایـج               
  .)12( س امور قرارداردرأبوده و در 

  عوامــل . پرســتاری یکــی از حرفــه هــای پــر اســترس اســت
ثیرات زیـادی را در     تـأ استرس زای فراوان موجود در ایـن حرفـه          

 سـسه ملـی و    ؤ در این زمینه م    .کارکنان آن به جای گذاشته است     
بهداشت آمریکا پس از مطالعه ای درباره شیوع نـسبی اخـتالالت            

 شـغل  130استرس اعالم کرده است که از      سالمتی در مشاغل پر   
مورد بررسی پرستاران در مراجعه به پزشک جهت مشکالت ناشی       

پرستاران نیـز ماننـد     .  را کسب کرده اند    27از سالمت روانی رتبه     
ثیر أ بسیاری از آنها تحـت تـ       بیماران استرس را تجربه می کنند و      

  .استرس هایی قرار می گیرند که توانایی تطبیق با آنها را ندارند
 طـی مطالعـه ای فرسـودگی شـغلی و          1998توفت در سال    
بخـش هـای مختلـف       شـاغل در   پرسـتار  100منبع کنترل را در     

وی نتیجـه گرفـت کـه پرسـتاران بـا منبـع کنتـرل               . بررسی کرد 
  .)13(شتری را گزارش کردند بیرونی، فرسودگی شغلی بی

یکی از مواردی که در راستای استرس شغلی توجه زیادی را           
روانی ناشی از  -می طلبد فرسودگی شغلی یا تحلیل قوای جسمی

   .)14(کار است 
موضوع تحلیـل   : می نویسد  1حسینی درباره فرسودگی شغلی   

ــان در حــال حاضــر یــک مــشکل جــدی در تمــام    ــوای کارکن   ق
  .)15( اشتی استسیستم های بهد

پژوهــشی بــا هــدف تعیــین ارتبــاط  1996کــوالنز در ســال 
ــر روی    ــستوهی بـ ــغلی و نـ ــودگی شـ ــغلی، فرسـ ــترس شـ    اسـ

تختخـوابی در    286تمـام وقـت در یـک بیمارسـتان           پرستار113
نستوهی بـاالیی  نتایج نشان داد پرستارانی که   . کالیفرنیا انجام داد  

تجربـه کردنـد و     دارند، اسـترس و فرسـودگی شـغلی کمتـری را            
نستوهی می تواند به عنوان یک عامل مهم در کاهش فرسـودگی            

  .)16(ثر باشد ؤم
                                                 

1- Burn out 

پرستاران به مقدار زیادی مـستعد نارضـایتی و دلـسردی در            
 بنابراین در معـرض درجـه بـاالیی از فرسـودگی            .کارشان هستند 

 ،بنابراین توجه به اسـترس هـای ناشـی از کـار           . شغلی می باشند  
گیهای شخصیتی آنها امـری اسـت       ژارکنان و وی  شناخت شرایط ک  

که در دهه های اخیر به منظور باال بردن کیفیت کار مورد توجـه              
  .)16( قرار گرفته است

  اساســی در فرســودگی شــغلی یــک مــشکلکــهیی از آنجــا
 راه های مقابله بـا اسـترس در        ازاست می توان     سیستم بهداشتی 

 العات پژوهشگر مط.  بهره گرفت  جهت کاستن از فرسودگی شغلی    
نقـش آن در بـروز فرسـودگی         زمینه ویژگی های شخصیتی و     در

ال کـه آیـا   ؤ انگیزه ای گردید برای پاسخگویی بـه ایـن سـ          ،شغلی
لی وجـود   غارتباطی بین نستوهی و منبع کنترل با فرسـودگی شـ          

   ؟دارد
  

  تحقیقروش 
 این پژوهش بـه منظـور بررسـی ارتبـاط نـستوهی و منبـع               

غلی در پرستاران بیمارستان های دانـشگاه       کنترل با فرسودگی ش   
وهش که یک مطالعه ژدر این پ. علوم پزشکی مشهد صورت گرفت

 همبستگی است از یک طرح سه متغیـره تـک           -مقطعی توصیفی 
وهش شامل کلیه پرسـتاران شـاغل       ژجامعه پ . گروهه استفاده شد  

در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مـشهد کـه در یکـی از              
 کارشناسی و کارشناسی ارشـد مـشغول بـه کـار            ،ردانیمقاطع کا 

   نفــر از پرســتاران شــاغل در300وهش ژجهــت انجــام پــ .بودنــد
 )عج(بیمارستان قائم   [ بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد       9 

، پرستار 24، شهید کامیاب    پرستار 79) ع( ، امام رضا      پرستار 93
ــیخ  ــر ش ــتار 19دکت ــدپرس ــتار 19 ، امی ــپرس ــر ش   ریعتی ، دکت

 و حـضرت    پرسـتار  3 ، طالقـانی  پرستار 16، ابن سینا    پرستار 12 
  به صورت مرحله ای و به روش نمونـه گیـری             ]پرستار 11زینب  

 . گرفتنـد   تصادفی مبتنی بر حجم مـورد بررسـی قـرار          -بقه ای ط
بدین صورت که ابتدا کلیه بیمارستان هـای وابـسته بـه دانـشگاه              

 در نظـر گرفتـه شـد و در         پزشکی مشهد به عنـوان طبقـات      علوم  
 مرحله بعد کلیه بخش های هر بیمارستان لیـست شـده و از هـر              

  واجـد شـرایط بـه شـیوه تـصادفی مبتنـی             بخش تعـداد پرسـتار    
  .  بر حجم آن انتخاب شدند
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  : شاملوهش ژابزار مورد استفاده در این پ
 شامل مشخصات واحد پژوهش است که       :فرم انتخاب نمونه   

  .ارهای شمول و حذف گزینش شده استنمونه بر اساس معی
  . قـسمت اسـت    5 شـامل    :فرم مشخـصات دموگرافیـک    

ال در رابطـه بـا      ؤ سـ  21ال در رابطه با مشخـصات فـردی،         ؤ س 8 
ال در  ؤ سـ  6،  ...) سابقه کار، وضعیت اسـتخدام و     (عوامل سازمانی   

  ال در رابطــه بــا بارکــاری وؤ ســ8رابطــه بــا حمایــت اجتمــاعی، 
 ییـ روابه منظور تعیـین     . لگوی خواب است  ال در رابطه با ا    ؤ س 7 

ی یـ فرم انتخاب نمونه و فـرم مشخـصات دموگرافیـک از روش روا       
 بازآزمون اسـتفاده    -از روش آزمون  ی  یپایا و جهت تعیین     یمحتو
  .بود) r=92/0(ضریب همبستگی بین نمرات دو آزمون . شد

 الؤس 27این پرسشنامه شامل  :رسشنامه نستوهی اهواز پ
لفه تعهد، کنتـرل    ؤی های شخصیتی است که سه م      در مورد ویژگ  

نقطه ای  4گیرد و توسط یک مقیاس       می بر در و مبارزه جویی را   
همکاران در سال    در زمینه نستوهی نجاریان و    . سنجیده می شود  

درکشورمان به منظور ساخت و اعتباریابی مقیاسی کوتـاه          1372
ایائی تعیین ضرایب پ   برای سنجش نستوهی در جمعیت عمومی و      

اساس متون معتبر روانشناسی مواردی درباره نستوهی         بر ییروا و
نهایـت   ادبـی در   پس از چندین مرحله ویراستاری فنی و      . نوشتند

 نفـر   50یک تحقیق مقدماتی در اختیار       در و ماده تهیه شد   100
. دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز قـرار گرفـت         از  

مـاده   10 ماده حذف و   10آزمودنی ها   پس از بررسی پاسخ های      
 ماده ای جهت تعیین اعتبار      90مقیاس مقدماتی . دیگر اصالح شد  

. وری در اختیار تعدادی از اساتید گروه روانشناسی قـرار گرفـت           ط
. قابـل اجـرا گردیـد      مـاده ای تـدوین و      90سرانجام یک مقیـاس     

  بررسی نتـایج حاصـل از تحلیـل عوامـل نـشان داد کـه از میـان                  
 .)3(عـاملی بودنـد      مـاده دارای بیـشترین بـار       27ماده اولیه،    90

  برای سنجش همسانی درونی مقیـاس نـستوهی اهـواز از ضـریب             
   کرانباخ استفاده شده اسـت کـه نتـایج حاصـل بـرای کـل                یآلفا

 گزارش شـده    74/0 و   76/0دختر به ترتیب     آزمودنی های پسر و   
ـ ی یدر این مطالعه برای سنجش پایا   . است ستوهی اهـواز  مقیاس ن

آزمون استفاده شد که ضرایب همبستگی بین      باز -از روش آزمون  
  . بود r=86/0نمرات دو آزمون 

 ایـن   : بیرونـی راتـر    -پرسشنامه منبع کنترل درونـی    
   الی در مــوردؤســ 29پرســشنامه یــک مقیــاس خودســنجی    

ال آن شامل دو قسمت ؤرویداد های مهم اجتماعی است که هر س   
 پرسشنامه در چندین پژوهش استفاده شـده        تاکنون از این  . است

آن جمله کاربرد آن در پژوهشی در رابطه بـا مقایـسه             است که از  
افراد سـالم اشـاره      منبع کنترل بیماران روان گسیخته پارانوئید و      

ی این مقیاس با استفاده از روش تنـصیف بـر           یکرد که ضریب پایا   
 نفر از بیماران 40نفر از افراد سالم و      40( نفره   80روی یک گروه    

 46/0در گـروه عـادی و        69/0به ترتیب   ) روان گسیخته پارانوئید  
ـ     .)17 (برای گروه بالینی بدست آمد      ییدن پایـا و به دلیل پـایین ب

 ایـن  ییپایـا  در پژوهش صباغ جهـت محاسـبه مجـدد     پرسشنامه  
ضـریب  . د باز آزمون کمک گرفتـه شـ       -پرسشنامه از روش آزمون   

  .  بدست آمدr =87/0مون همبستگی بین نمرات دو آز
 بــا عنــوان 2000چــالوین و همکــاران در ســال مطالعــه  در 

استرس ناشی از کار و فرسودگی شغلی در مراقبت کنندگان ایدز           
) α= 87/0( است که ضـریب آلفـا        شدهاز این پرسشنامه استفاده     

  .)18(گزارش شده است 
 ال بـا  ؤسـ  22 شـامل    :رسودگی شغلی تدیم  پرسشنامه ف 

این پرسشنامه توسط پژوهشگر ترجمـه      . قطه ای است  ن 5مقیاس  
ی محتوای این پرسشنامه باید گفت که یدر مورد روا. و تنظیم شد

لفینی چـون پنـیس     ؤاین پرسشنامه بر اسـاس مطالعـات آثـار مـ          
آرنسون و کافری تهیـه و اصـالح شـده اسـت کـه سـه جنبـه از                    
 .فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی را مورد سنجش قرار می دهد          

وهش استفاده شده که می تـوان بـه         ژاین پرسشنامه در چندین پ    
تحـت عنـوان اسـترس       1996وهش کوالنز سـال     ژکاربرد آن در پ   

  .)16(شغلی، فرسودگی شغلی و نستوهی اشاره نمود 
 بازآزمون  -این پرسشنامه از روش آزمون     ییپایا جهت تعیین   

  r =86/0ضریب همبستگی بـین نمـرات در آزمـون          . استفاده شد 
  .بدست آمد

وهـشگر هـر روز     ژوهش بدین صورت بود که پ     ژروش اجرای پ  
با مراجعه به بخش ها و هماهنگی با سر پرستار بخش ها لیـستی              

رعـه کـشی    قپرستاران بخش تهیـه کـرده و سـپس بـه شـیوه               از
پـس از توضـیح      تعدادی پرستار مبتنی بر حجم انتخاب نمـوده و        

ز فـرم انتخـاب نمونـه    هدف کلی و جلب رضایت آنها با اسـتفاده ا        
الزم بـه ذکـر اسـت       ( وهش را انتخاب می نمود    ژواجدین شرایط پ  

اگر فردی واجد شرایط نبود از نمونه حذف شده و فرد دیگری بـه        
سپس طبق برنامه کاری آنهـا در       ). شیوه تصادفی انتخاب می شد    
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ابتدای هر شیفت به بخش مورد نظر مراجعه کرده و پس از ارائـه              
د نحوه پاسخگویی به هر یک از ابزار ذکـر شـده            توضیحات در مور  

ه ها را در اختیار آنها قرار داده و در شیفت بعدی توسط             مانپرسش
  . وهشگر جمع آوری می شدژخود پ

و  SPSSطریق نرم افزار آمـاری      پس از جمع آوری داده ها از        
با استفاده از آزمون کای دو، آنالیز واریانس یـک طرفـه و دو طرفـه،                

ضریب همبستگی پیرسون و مدل هـای خطـی عمـومی            آزمون تی، 
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  
  یافته ها

 بخش توصیف جامعه    دووهش در   ژیافته های حاصل از این پ     
  .وهش ارائه می گرددژ یافته های مربوط به اهداف پووهش ژپ

  

 پرستار شاغل 300این مطالعه  در :وهشژتوصیف جامعه پ  
انس ژ بخش اور  6 ه علوم پزشکی مشهد از     بیمارستان دانشگا  9در  
ی در محـدوده سـنی      ژ روانی و انکولو   ، جراحی - داخلی ،هژ وی ،زنان
 86نث وؤاز آنها م   % ) 3/71(  نفر 214شرکت داشتند که     53-25
 249هـل   أاز نظر وضـعیت ت    ). 1جدول( مذکر بودند %) 7/28(نفر  
یک  یک نفر مطلقه و      ،مجرد%) 4/16(  نفر 49 ،هلأمت %) 83( نفر

بـر اسـاس آزمـون کـای دو اخـتالف           . نفر همسر فوت شده بودند    
  . ســن در دو جــنس مــشاهده نــشد نظــر معنــی داری از آمــاری

سـطوح   نظر جنس در    و اختالف آماری معنی داری از      )1جدول( 
  . )p=1/0(فرسودگی شغلی مشاهده نشد 

براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتبـاط       همچنین  
ین فرسودگی شغلی بـا سـن مـشاهده نـشد           آماری معنی داری  ب    

)2/0=p ,06/0=r(.    
  

  توزیع فراوانی واحد های پژوهش بر حسب سن در دو جنس: 1جدول 
  جنس                        کل  مذکر  مونث

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سن طبقات
34-25  73  1/34  34  5/39  107  7/35  
44-35  101  2/47  45  3/52  146  7/48  

  6/15  47  1/8  7  7/18  40  بیشتر و 45
  0/100  300  0/100  86  0/100  214  کل

χ2 = 9/5         df 2=           p= 07/0     
اجتماعی واحـدهای پـژوهش از       -در ارتباط با وضعیت اقتصادی      

نظر میزان درآمد، سطح تحصیالت و طبقه اجتماعی مورد بررسی قرار           
از  یشترین فراوانی مربوط به طبقه کمتـر      از نظر میزان درآمد ب    . گرفتند

نظر سطح تحصیالت بیشترین فراوانـی       ، از %)3/55(حد کفاف خانواده    
و اکثریـت واحـدهای پـژوهش     %) 7/91(مربوط به طبقـه کارشناسـی       

  وضـعیت مـسکن    نظـر  از. اجتماعی قرار داشـتند    4طبقه   در %)3/45(
دارای ) %3/26( نفــر 79دارای مــسکن شخــصی، %) 3/67( نفــر 202 

منـزل  ( سایر انواع مـسکن   %) 4/6( نفر   19 استیجاری و    -مسکن رهنی 
 5-29محـدوده    بـالینی در   سابقه کـار  . دارا بودند ) پدر و یا پدر همسر    

سـال  10-14بیـشترین فراوانـی مربـوط بـه سـابقه کـاری             . سال بـود  
%) 7/5(سال و بیـشتر      25کمترین فراوانی مربوط به طبقه       و%) 7/29(

 طبقـه خیلـی     5 نظر عالقمندی به شغل واحدهای پـژوهش در        از. بود
 نفر  100. کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مورد بررسی قرار گرفتند          

 %)25(نفـر      75زیـاد،   %) 0/29( نفـر    87به طـور متوسـط،      %) 3/33(
نظـر   از. لشان عالقمند بودندغنفرخیلی کم و کم به ش  38خیلی زیاد و    

نفـر   94درحد زیـاد،    %) 44(نفر   132اعی   اجتم -فعالیت های تفریحی  
%) 4(نفـر   12متوسط و    به طور %) 7/20(نفر   62خیلی زیاد،   %) 3/31(

  . اجتمـاعی عالقمنـد بودنـد     -خیلی کم به فعالیت های تفریحـی       کم و 
%) 3/62( از نظر رابطه شغلی با همکاران اکثریـت واحـدهای پـژوهش         

  . همکاران داشتند رابطه شغلی متوسطی با
ر حمایـت اجتمـاعی اکثریـت واحـدهای پـژوهش حمایـت             نظ از

و از نظــر بارکــاری اکثریــت واحــدهای  %) 3/51(اجتمــاعی متوســط 
بـر اسـاس آزمـون      . را گزارش کردند  %) 7/58(پژوهش بارکاری شدید    

ضریب همبستگی پیرسون ارتباط آماری معنی داری  بین فرسـودگی           
  شـغلی و   ، فرسـودگی  )001/0p< ,32/0=r(شغلی و بارکـاری شـدید       
  . مشاهده شد) p<21/0=r ,001/0( حمایت اجتماعی ضعیف
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   همبستگی متغیرها:2جدول
  متغیر دوم        
  منبع کنترل  ی شغلیگفرسود  بارکاری  حمایت اجتماعی  متغیر اول

  نستوهی
29/0=r**   

000/0= p  
15/0=r**   

008/0= p  
52/0- =r**   

000/0= p  
27/0- =r**   

000/0=p  
  منبع کنترل

26/0 - =r**   
000/0= p  

12/0=r*   
03/0= p  

46/0=r**   
000/0= p  -  

  ی شغلیگفرسود
21/0=r**   

000/0= p  
32/0=r**   

008/0= p  -  -  

  ) معنی دار است05/0در سطح * (     ) معنی دار است01/0در سطح ** (           
 آمـاری   اخـتالف بر اساس آزمون آنالیز واریانس یـک طرفـه          

میانگین فرسـودگی شـغلی در طبقـات مختلـف          معنی داری بین    
اجتمـاعی   -، فعالیت های تفریحی   )p=005/0(عالقمندی به شغل    

)01/0=p ( و رابطه شغلی با همکاران)003/0=p (مشاهده شد              .  
ـ         سـطح   نظـر  از :وهشژیافته های مربوط بـه اهـداف پ

فرسودگی شغلی واحدهای پژوهش در سه سطح پایین، متوسط و   
مربـوط  %) 3/79(بیشترین فراوانی     .  مورد بررسی قرار گرفتند    باال

مربوط بـه   %) 7/6(به فرسودگی شغلی متوسط و کمترین فراوانی        
ازنظـر سـطح نـستوهی واحـدهای        . فرسودگی شغلی پـایین بـود     

پژوهش در سه طبقه نستوهی پایین، متوسط و باال مورد بررسـی            
ـ  %)7/70(قرار گرفتنـد بیـشترین فراوانـی           وط بـه نـستوهی     مرب

  . یین بـود  مربـوط بـه طبقـه پـا       %) 5(متوسط وکمتـرین فراوانـی      
بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتباط آمـاری خطـی           
  معکـــوس معنـــی داری بـــین نـــستوهی و فرســـودگی شـــغلی 

)000/0=, p52/0-=r (همچنین بـر اسـاس آزمـون    . مشاهده شد
 بین میانگین   آنالیز واریانس یک طرفه اختالف آماری معنی داری       

ــس   ــطوح ن ــسب س ــغلی برح ــودگی ش ــد تفرس ــشاهده ش   وهی م
 )000/0= p ,78/26=F(.   

 بعـد درونـی و     منبع کنترل واحدهای پـژوهش در دو       نظر از
اکثریـت واحـدهای پـژوهش       . بیرونی مـورد بررسـی قرارگرفتنـد      

بـر اسـاس آزمـون ضـریب        . بعد بیرونی قرار داشـتند     در%) 7/67(
ماری خطی مثبت معنـی داری بـین        همبستگی پیرسون ارتباط آ   

 و) p44/0=r ,=000/0(منبع کنترل بیرونی با فرسـودگی شـغلی   
 معنی داری بـین منبـع کنتـرل درونـی بـا         خطی معکوس ارتباط  

براسـاس  . مـشاهده شـد  ) p42/0-=r ,=000/0(فرسودگی شـغلی  
آزمون تی اختالف معنی داری بین میانگین فرسودگی شـغلی در           

  مـــشاهده شـــد ) درونـــی و بیرونـــی(دو بعـــد منبـــع کنتـــرل 
 )000/0=, p68/5=T(.   

  بــر اســاس آزمــون آنــالیز واریــانس دو طرفــه اخــتالف آمــاری
   معنــی داری بــین میــانگین نمــرات مربــوط بــه فرســودگی شــغلی 
بر حسب منبع کنترل و سطوح مختلف نستوهی وجود دارد که ایـن          

              .)3جدول(  اختالف مربوط به آثار نستوهی و منبع کنترل است

  مقایسه میانگین نمرات فرسودگی شغلی بر حسب سطوح نستوهی در دو بعد منبع کنترل: 3جدول 
  

  نستوهی      کل  باال  متوسط  پایین
  

  MEAN ± SD  تعداد MEAN ± SD  تعداد MEAN ± SD  تعداد MEAN ± SD تعداد  منبع کنترل
  43 /77± 9 /87  97  40 /43± 9 /83  37  45 /71± 9 /44  59  53 /00± 0 /00  1  منبع کنترل درونی
  51 /93± 12 /40  203  42 /97± 05/10  36  53 /20± 11 /85  153 61 /14± 11 /93  14  منبع کنترل بیرونی

 49 /29± 12 /24  200  41 /68± 9 /95  73  51 /11± 11 /70  212  60/60± 11 /69  15  کل
اصلی اثر                              F= 19/25           df = 3          p = 000/0   

نستوهی اثر                           F= 63/19           df = 2          p = 000/0  
F= 67/18                             متغیر اثر            df =  1          p = 000/0  
F= 31/1                           متقابل اثر             df = 2          p = 26/0  
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با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه مـشخص شـد کـه              
تعدادی از متغیرها مثل نستوهی، منبع کنترل، بارکاری، سطح         
تحصیالت، میزان درآمـد، بیمارسـتان، مـشاجره بـا همکـاران،            

رابطـه  و   اجتمـاعی    -عالقمندی به شغل، فعالیت های تفریحی     
بـه  . ثیر داشـته انـد    أودگی شـغلی تـ    شغلی با همکاران بر فرسـ     

یافتن این که اثر اصلی متعلق به کـدامیک بـوده اسـت              منظور
 مـشخص   شـده و  این متغیرها را در یک معادله رگرسیون وارد         

  .  ثیر مربوط به نستوهی بوده است بیشترین تأشد
  

  بحث
بر اساس هدف کلی پـژوهش تعیـین ارتبـاط نـستوهی و             

ــا فرســودگی شــغلی   ــرل ب ــع کنت ــشگاه منب ــتاران دان   در پرس
  لی این پژوهش به شرح ذیل      صعلوم پزشکی مشهد یافته های ا     

  : می باشد
تعیـین ارتبـاط نـستوهی بـا        ( 1 درارتباط با هدف شـماره    

سطح نستوهی با فرسـودگی شـغلی ارتبـاط         ) فرسودگی شغلی 
 این یافته با مطالعـه  . خطی معکوس معنی داری نشان می دهد      

 مطابقـت   پـاینس   و بـانکس   سورتت و  ، بویل و همکاران   کوالنز،
 درمطالعه بویل و همکاران مطرح می گردد       .)19,16,9,8 (دارد

افراد نستوه بر روی هر آنچه برای آنها اتفاق مـی افتـد کنتـرل               
کافی دارند درنتیجه درگیری شغلی کمتری نسبت به دیگـران          

دهنـده   دارند و خودشان می توانند بـه آسـانی نقـش سـازمان            
  خوشــبختانه کمتــر مــستعد فرســودگی شــغلی   وباشــندداشــته 

پژوهش روی   در. وهش روی مطابقت ندارد   ژ اما با پ   .)8( می شوند 
 آزمون آماری فیشر نشان داد که ارتباط بین فرسـودگی شـغلی و            

شاید علـت عـدم همخـوانی ایـن      . )6,5( نستوهی معنی دار نیست   
 -وهش روی به دلیل متفـاوت بـودن زمینـه فرهنگـی           ژوهش با پ  ژپ

 البتـه . وهش باشـد  ژنحوه بکارگیری ابزار در ایـن پـ         نوع و  ،اجتماعی
به وجود آمدن ایـن نتـایج متفـاوت           در عوامل بسیاری است   ممکن

دخیل باشد که از میان آنها می توان به انگیزه، توانمند بودن در امر              
  . مقابله با مشکالت خاص در شرایط ویژه اشاره نمود

یین ارتباط منبع کنترل    تع( 2در ارتباط با هدف شماره      
منبع کنترل بیرونی با فرسودگی     ) بیرونی با فرسودگی شغلی   

این . شغلی ارتباط خطی مثبت معنی داری را نشان می دهد         
چـالوین و  . و همکاران  مطابقـت دارد  یافته با مطالعه چالوین 

همکاران با انجـام پـژوهش روی پرسـتاران، پزشـکان و کـارگران              
استرالیا به این نتیجـه دسـت یافتنـد کـه     اجتماعی در سه منطقه    

استراتژی های مقابلـه بیرونـی از قبیـل نگـرش هـای معتقـد بـه                 
فرسـودگی   سرنوشت، شانس و انتظارات منفی یک عامل مهـم در         

شغلی است آنها بیان کردند که شیوه مقابله بیرونی مـشابه منبـع             
معتقدند که آنها نمی تواننـد محیطـشان را          کنترل بیرونی است و   

دهند و باید کنترل محیط به وسـیله دیگـران یـا شـانس و                تغییر
شیوه های مقابله بیرونـی     راین درافرادی که از   اقبال را بپذیرند، بناب   

الی فرسـودگی شـغلی گـزارش شـده         استفاده می کنند سطوح با    
وهش حاضر شاید به دلیل اسـتفاده       ژ معنی دار شدن پ    .)18(است  

 وهش ذکر شـده باشـد و      ژمشابه پ از ابزار منبع کنترل بیرونی راتر       
ن مسئله باشد که ابزار تدیم به کار گرفته شده یشاید بیان کننده ا   

ـ جهت سنجش فرسودگی شغلی از روا      ی الزم برخـوردار    ئپایـا  ی و ئ
  .است

تعیـین ارتبـاط منبـع کنتـرل      (3در ارتباط با هـدف شـماره    
منبع کنترل درونی با فرسودگی شغلی      ) درونی با فرسودگی شغلی   

این یافتـه بـا مطالعـه     . تباط آماری معنی داری را نشان می دهد       ار
آنهـا بـه ایـن نتیجـه        . انجمن برنامه ریـزی برکلـی مطابقـت دارد        

نبع کنترل درونی سطوح پایین تر فرسودگی       مرسیدند که افراد با     
 -شغلی را گزارش کرده اند و معتقدند افرادی که بـر روی زنـدگی             

ثیر أی تیتوانا  با استرس دارند وثرتریؤشان کنترل دارند، سازش م   
  آنچـه پیرامونـشان     روی محیطشان خـصوصاً وقـایع اسـترس زا و         

  .)19( دارند رااتفاق می افتد 
وهش نـشان داد کـه      ژ پـ  مربوط به توصیف جامعـه    یافته های   

بین فرسودگی شغلی با سن ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد           
 امـا بـا     ،)8(طابقـت دارد    مطالعـه بویـل و همکـاران م        این یافته با  

 بــانکس مطابقــت نــدارد  ســورتت و،مطالعــه چــالوین و همکــاران
معنی دار نشدن رابطه سن با فرسودگی شـغلی شـاید بـه             ) 18,9(

 ، شـرایط محـیط کـار   ،این دلیل باشد که عـواملی چـون بارکـاری        
خود را در محیط کار اعمال      هی و منبع کنترل توانسته اند اثر      نستو
  .کنند

وهش نشان داد کـه بـین فرسـودگی شـغلی بـا             ژ پ یهایافته  
ایـن یافتـه بـا      .   آمـاری معنـی داری وجـود نـدارد           اختالف جنس

همچنین بین جـنس    . )9( بانکس مطابقت دارد   وهش سورتت و  ژپ
 .با منبع کنترل ونستوهی ارتباط  آماری معنی داری مشاهده نشد          
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 معنی دار نشدن جنس بـا سـه متغیـر بـه دلیـل عـدم                 شاید
  زیـرا در   ،نـث و مـذکر باشـد      ؤبین تعداد پرسـتاران م    تناسب  

حرفه پرستاری تعداد پرسـتاران مـذکر بـه مراتـب کمتـر از              
  .نث استؤم

 نتایج این مطالعه نشان داد که بین حمایت اجتمـاعی و          
بارکاری با فرسودگی شغلی ارتباط آماری معنی داری وجـود          

فرسودگی شغلی با خـصوصیاتی از      : پاینس می نویسد  . داشت
  قبیــل بارکــاری زیــاد، حمایــت اجتمــاعی ضــعیف مــشخص 

 چالوین در مطالعه خود به این نتیجـه رسـید           .)19( می شود 
کــه پرســتاران بــا ســطوح منبــع کنتــرل بیرونــی، حمایــت  

کـاری شـدید خطـر بـرای         اجتماعی ضـعیف و دریافـت بـار       
  .)18(فرسودگی شغلی وجود دارد 

ی بـه   یافته ها نشان می دهد بین سـه متغیـر عالقمنـد           
اجتماعی و رابطه با همکاران بـا   -شغل، فعالیت های تفریحی  

  .  آماری معنی داری مشاهده شداختالففرسودگی شغلی 
  فرسودگی شغلی می تواند به هر شـکلی        : ویدگمی   گوتز

. بروز کند ...)  رفتاری، ارتباطی، فیزیکی، عاطفی، اجتماعی و     (
فقـدان  نشانه های موجود ممکن است به شکل بی میلـی یـا          

عالقمندی به شغل، بی تفاوتی، کاهش تمایـل بـه اجتمـاعی            
بودن یا فعالیت های معمول خارج از کار و ارتباطات مختـل             

در حالیکــه عالقمنــدی بــه شــغل، . شــده بــا ســایرین باشــد
ارتباطات فردی مناسب بـا همکـاران و انجـام فعالیـت هـای              

پیــشگیری از   اجتمــاعی برنامــه ریــزی شــده در-تفریحــی 
  .)20( ثر استؤودگی شغلی مفرس

 فرسودگی شغلی را در 2000پاینس و همکاران در سال 
ی مطالعـه کردنـد و بـه ایـن نتیجـه            یبین پرسـتاران آمریکـا    

ارتباطات فـردی   (رسیدند که عدم وجود شرایط مثبت کاری        
به میزان زیادی با فرسودگی شـغلی       ) مناسب، عالقه به شغل   

  .)19(ارتباط دارد 

پژوهش نشان می دهـد کـه ویژگـی و صـفت            یافته های این    
ــا ســطوح    ــی داری ب ــاط معکــوس معن ــستوهی ارتب شخــصیتی ن
فرسودگی شغلی دارد و منبع کنترل تعدیل کننده اثرات اسـترس           
. ناشی از کار و متعاقباً فرسودگی شـغلی در پرسـتاران مـی باشـد              

منبع کنترل به عنوان یـک       وهشگران به نقش نستوهی و    ژبیشتر پ 
 فرسـودگی   نتیجـه  دربر موقعیـت هـای اسـترس زا و          حائل در برا  

شناخت راههایی برای توسعه     موافق هستند و   شغلی خوش بین و   
و ) مبـارزه جـویی     کنتـرل و   ،تعهد(مشخصات شخصیتی نستوهی    

منبع کنترل می تواند به ایجاد یک زنـدگی سـالم تـر در جوامـع                
 اشـکال فرسـودگی شـغلی       .مـدرن کمـک کنـد       شهری و  ،صنعتی

مل های جدی برای سازمان ها، سرویس ها و افراد ایجاد          عکس الع 
 کیفیـت   یمی کند که با توجه به نقش کلیـدی پرسـتار در ارتقـا             

مراقبت پرستاری فرسودگی شغلی می تواند به عنوان یک مـشکل           
  .  عمده در حرفه های مراقبت بهداشتی مطرح باشد

  
  نتیجه گیری

عوامـل مهـم   که در این مطالعـه نـستوهی یکـی از    یی از آنجا 
  پیشگویی کننده فرسودگی شـغلی بدسـت آمـده اسـت پیـشنهاد             

  فــه هــای بنیــادی نــستوهی در سلــسله ؤلمــی شــود گنجانــدن م
غیر رسمی پرستاران و برنامـه درسـی آنهـا           آموزش های رسمی و   

بتواند سطح آسیب پذیری پرستاران را نسبت به اسـترس کـاهش            
  .میزان فرسودگی شغلی را کنترل نماید داده و

 بـا شـناخت سـطح      وهش و ژاساس نتایج این پـ     امید است بر  
اسـتفاده از   آموزش جهـت     جمله نستوهی و   آسیب پذیری افراد از   

با فرسـودگی شـغلی     ) منبع کنترل (های مقابله ای مناسب     راهبرد
فرد ایجاد    سرویس ها و   ،که عکس العمل های جدی برای سازمان      

 کیفیـت مراقبـت     یارتقـا  پرسـتاران در    مقابلـه نمـوده و     ،می کند 
 کردهپرستاری جهت کمک به مددجویان نقش ارزنده خود را ایفا           

 - وضـعیت روحـی    یثری در جهـت ارتقـا     ؤاین رهگذر گام مـ     تا از 
  .داشته شودروانی پرستاران بر
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The relationship between hardiness/ locus of control and 

burnout in nurses 
 

F. Kooranian1, AR. Khosravi2, H. Esmaeeli3 
 

Abstract                                                                                                         

Background and Aim: The certain personality characteristics including hardiness and locus of Control are 
mediating and facilitatively a stressful life events and psychology problems such as burnout due to work. 
Nursing has always been a stressful profession and nurses are therefore prone to high degree of burnout, but 
the majority of studies in this field have emphasis on other factors on preventing of burnout and we can 
rarely find a study which addressed personality factors as a mediator / moderator for burnout. 

Materials and Methods: In this descriptive – correlative study the relationship between hardiness / locus of 
control and burnout among 300 full time nurses were examined. 300 nurses were selected randomly. 
instruments: sample selection form , demographic inventory , Ahvaz hardiness scale , Rotter,s locus of 
control scale , Tedium burnout scale have been used to measure the variables. 

Results: In this study 300 nurses was cooperated with an average age 25-53 years that was 214 ( %71/3) 
female and 86(%28/7) male data analysis indicated that no differences in burnout were found to sex(p=0.1) 
and Pearson correlation indicated that burnout scores were not significantly associated with age .A 
significant negative correlation was found between hardiness and burnout(r=-0.52, p=0.000) and a significant 
positive correlation was found between external locus of control and burnout (r=0.44, p=0.000) and a 
significant correlation was found between internal locus of control and burnout . (r = - 0.42, p= 0.000) 

Conclusion: As it was found that hardiness as personality characteristics plays an important role in burnout 
and predicts the majority of variances in burnout it is suggested that using the formal-informal training 
method which hardiness components will be addressed is the best Preventing strategy for burnout in nurses. 
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