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چکیده
Abstract
ابزارهای گردآوری دادهها پرسشنامه فرسوددگ غوی
This study was aimed to compare burnout,
occupational stress, and job satisfaction among
 پرسشونامه اسورر غوی في يو ال، ) 5891 ( مس ش
midwives working in hospitals and health centers.
This research is a descriptive and causal - ) JDI (  ) و پرسشوونامه ریووايل غووی5881 (
رايوو
comparative research study. The statistical
population of the present study was all midwives  به منظدر تح يل داده ها از آموار اسورنطا غوامل. بددند
working in hospitals and health centers in Dorud in
2018, and among the midwives working in . تح يل واريان چنودمریيره و يور راهوه اسور اده غود
hospitals and midwives working in health centers,
 ت واو مننو داری در ترکيو طیو، نرايج نشوا داد
60 people were selected by convenience sampling
method. The research tools were Maslach Burnout  اسوورر غووی و ریووايل، نموورا فرسووددگ غووی
Inventory (MBI) (1985), Philip - Rice's
Occupational Stress Questionnaire (1997), and Job غووی در بووي ماماهووای غووا ل در بيمارسوورا هووا و
Descriptive Index (JDI) for job satisfaction. / 0005 ( ماماهای غا ل در مراکز بهداغور ووودد دارد
Inferential statistics including multivariate analysis
and one - way analysis of variance were used to 0 / 191  = مقوووودار و22 / 604 ،  = سووویع مننووواداری0
analyze the data. The results showed that there is a
significant difference in linear composition of job ،  همچني يافره ها نشا داده اسل کوه. ) = المطدای وي کز
burnout scores, occupational stress and job
 درصووود از واريوووان مریيرهوووای وابسوووره تدسو و25
satisfaction among midwives working in hospitals
and midwives working in health centers (P = 0. مریيرهووای گووروه بنوودی يننوو ماماهووای غوووا ل در
0001, F=22. 406, Wilks's lambda=0. 785). Also, the
بيمارسرا ها و ماماهای غا ل در مراکز بهداغر تطيوي
findings showed that 21% of the variance of
dependent variables can be explained by the
. م گردد
grouping a variable namely midwives working in
 ریوايل،  اسرر غی،  فرسددگ غی: کلیدواژه ها
hospitals and health centers.
Keywords: Job Burnout, Occupational Stress,
.  مراکز بهداغر،  بيمارسرا،  ماما، غی
Job Satisfaction, Midwife, Hospital, Health
Centers
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مقدمه
از هنگامی که آدمی در روی کره زمین پا نهاد ،برای رفع نیازهعای خعود نیازمنعد کوشع بعود.
زندگی انسان بر محور کار میگردد و کار ،تالش انسان جهت حصول بعه هعدم منعین اسعت .در
اهمیت کار همین بس که انسان بدون کار نمیتواند زندگی کند و تمدن انسععان بعا کعار سعاخته
میشود (هارول .)2117 ،1از سویی ،کار یکی از ارکانهای اساسی در زنعدگی اجتمعاعی ،جهعاد و
کار و کوش انسانها میباشد .کار و فنالیت یک جامنه را بعه مرزهعای توسعنه و ترنعی ن دیعک
ساخته و باعث آبادانی و رشد آن سرزمین میشود .عالوه بر آن کار و فنالیعت ،نتعای ارزنعدهای را
در جعسم و روح انعسان دارد .با توجعه به فواید و نتعای مب ععت کعار در اجتمعاو و روحیعه فعرد،
آموزههای اسالم به کار و جهاد اهمیت زیادی میدهد .یکی از شعغلهعای مهمعی کعه در جامنعه
وجود دارد و بهصورت مستقیم با سالمت انسانها سروکار دارد و الزم است که ویژگیهعای شعغلی
آنان توجه اساسی شود ،حرفه مامائی است (هلمان ،کوکو ،جانسون ،تورنن و تاسعاوینن.)2112 ،2
در میان حرفههای مختلف ،مامایی میتواند نمود واضحی از عملکرد اخالنی باشد و هدم نهعایی
و اصلی حرفه مامایی تأمین و به ودی انسانهاست و تحقق این امر تنها از طریعق مران عتهعای
علمی و اخالنی و ارت اط صحیح با مددجو امکانپذیر است .عملکرد ماماها در بطعن خعود امعری
ارزشی و انسانی بوده و کیفیت مران ت ارائه شده به می ان زیادی به نحوه عملکرد آنعان بسعتگی
دارد (پاپاستاراو .)2112 ،7مران تهای مامائی ،یکی از مهمترین جن ههای موجود در کار بعالینی
2است و مران ت اساس عملکرد ماماها است و کیفیت مران ت و جلب رضایت مران تشوندگان از
اهدام آن محسوب میشود (رضائی و هادیان.)1712 ،
5
لذا عملکرد ماماها در پیش رد اهدام سازمانی بسعیار ثمعربخ اسعت و مسعئولیتپعذیری
ماماها نق مهمی در تحقق رسالت نظام سالمت ایفا معیکنعد (گرشعام و فیلیع س .)2112 ،2از
طعرفی ،یکی از اهعدام حعرفهای مامایی ارتقاء شخصیت و شععأن انسععانی افعرادی اسععت کعه
تعحتمران ت نرار میگیرند .مران تهای مامائی باید منجر به سعود رسعاندن بعه معدد جویعان و
جلوگیری از آسیبدیدن آنان شوند و تصمیمگیری اخالنی و آگاهی از دالیل انتخاب یک تصمیم
در مقایسه با تصمیمهای دیگر ،ج ء تفکیکناپذیر کعار روزمعره ماماهعا اسعت (فعالت و لینعدن،3
1. Harwel
2. Helminen K, Coco K, Johnson M, Turunen H, Tossavainen
3. Papastavrou E
4. Clinical
5. responsibility
6. Graham CL, Phillips
7. Flott EA, Linden
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 .)2112بنابراین ،ماما شدن تنها کسب دان و یادگیری مهارتهعای خعا نیسعت ،بلکعه مامعا
شدن دربرگیرنده همگونسازی نگرشها و ارزشهای حرفهای مامایی نی میباشد ،به گونهای که
امروزه یکعی از شعاخ هعای برتعری بیمارسعتانهعا نسع ت بعه یکعدیگر ،میع ان پاسعخگویی و
مسئولیتپذیری کارکنان آن ،در ن ال مراجنین به این مراک معیباشعد (بابعامحمودی ،مفتعاحی،
خادملو.)1711 ،
در هر لحظه ،نوزادانی در گوشه و کنار دنیا متولد میشوند .تولد ،با شعکوه تعرین و در ععین
حال بحرانی ترین لحظه زندگی بشر است .این اتفاق ب رگ ،شغل مامایی را بهعنوان یعک شعغل
مهم و حیاتی مطرح کرده است .حرفه مامایی از جمله مشاغلی است که بر م نای اعتقادات دینی
و عرفی کشورمان ،با تمام فشارهای جسمی و روانی ،بر عهده زنان گذاشعته شعده اسعت؛ ایعن در
حالی است که زنان ،نق بارزی در امور داخلی خانوادهها داشته و فشارهای روانی در محیط کار
آنان میتواند عالوه بر تهدید سعالمت جسعم و روان آنهعا ،منجعر بعه افع ای اخعتالالت فعردی،
خانوادگی و اجتماعی شود (هاشمینژاد .)1712 ،نتای مطالنه پِتِرسعون و دمعورتی )2112( 1در
سوئد نشان داد که اختالالت روانی به ویژه افسردگی ،اضطراب و استرس ،یکی از مهمترین دالیل
مرخصیهای استنالجی طوالنی مدت (بی از  12ماه) در بین زنان و بعهعنعوان دومعین دلیعل
مرخصی استنالجی در مردان میباشد .این در حالی است که ماماها و پرستاران ،بخ ب رگی از
کارکنان خعدمات بهداشعتی درمعانی را در سعطح جهعان تشعکیل داده و بعی از  21درصعد از
مران تهای درمانی بیماران را پوش میدهند (سازمان بهداشت جهانی .)2112 ،2این موضوو بر
بر اهمیت ارتقاء بهداشت روانی این نشر از زنان جامنه تأکید دارد.
فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی ناشی از کار) واکنشی ممتد به محرکهای تن زای م من
عاطفی و بین فردی در کار میباشد که به کمک سه بنعد خسعتگی ععاطفی ،مسع شخصعیت و
فقدان موفقیت فردی (حس ناکارآمدی) توصیف میشعود (مسعل  )2117 ،7و فشعار م منعی را
ایجاد میکند که ناشی از ناهماهنگی یا ععدم تجعانس میعان کعارگر و شعغل معیشعود .سعندرم
فرسودگی شغلی از سه ج ء تشکیل شده که امروزه در کانون توجه محققان و روانشناسان اسعت.
اج ای این سندرم ع ارت از فرسعودگی جسعمی (خسعتگی و فقعدان نیعرو) فرسعودگی هیجعانی
(افسردگی احساسات مربوط به درماندگی) و فرسودگی نگرشی یا دگرسان بینی خود .این عارضه
امروزه درصد نابل توجهی از کارمندان و کارکنان را در سازمانها رن میدهد و به علت کعاه
توان کاری آنها و در نتیجه کارآمدی پایین ،توجه محققان و همچنین مدیران سعازمانهعا را بعه
1. Peterson U, Demerouti
2. WHO
3. Maslach
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خود مشغول داشته است .این عارضه حتی زندگی خارج از محیط کار و زندگی خانوادگی را نیع
با اختالل مواجه میسازد (نریمانی و ع اسی .)1722 ،کاه کارایی ،نارضعایتی شعغلی ،کعاه
سالمت عمومی و پایین آمدن سطح مقاومت و تحمل از جمله پیامدهای فرسودگی شعغلی اسعت
(المر.)2115 ،1
از سوی دیگر ،فشارهای عص ی به عنوان مهمترین عامل به وجود آورنده امعرا روحعی،
جسمی و رفتاری انسانها توجه پ شکان ،روان شناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت
را به خود منطوم کرده است .اهمیت استرس نه فقط به خاطر خسعارتهعای انتصعادی آن
است ،بلکه اثرات منفی آن بر سالمت جسم و روان افراد است .امروزه ،مشخ شده است که
استرس با بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی ارت عاط داشعته و یعا در ایجعاد ،تحعول و
گسترش آن نق دارد .اگرچه ،عموماً از استرس تصویری منفی در ذهن مردم وجعود دارد
ولی برای انجام بهینه وظایف ،انسان به سطح متنادلی از استرس نیازمند است ،زیرا بعدون
وجود استرس افراد تالش الزم را به منظور انجام امور از خود نشعان نخواهنعد داد .اسعترس
شغلی ونتی رخ میدهد که بین نیازهای شغلی با توانایی ها ،نابلیت ها و خواسعته هعای فعرد
هماهنگی وجود نداشته باشد (میرزائی.)1715 ،
مورهد )2117( 2استرس شغلی را پاس به بنضی ازمحركها میداند که فشارهای روانعی و
فی یکی زیادی بر افراد متحمل میسازد .اما اکبر صاحب نظران بر روی این تنریف استرس اتفاق
نظر دارند که استرس تجربه احساسی ناخوشایندی است کعه بعا عناصعری ماننعد تعرس ،دلهعره،
نگرانی ،ناراحتی ،رن  ،عص انیت ،غمگینی ،ناامیدی و افسردگی در ارت اط است وانجام نقع هعای
چندگانه را با سطوح باالی استرس مرت ط میدانند .عواملی که موجب استرس شغلی میشوند را
میتوان به دو دسته عوامل وابسته به فرد و عوامل وابسته به محیط تقسیم بندی نمود .از عوامل
مهم وابسته به فرد میتوان به تیپ شخصیت ،وضنیت انتصادی  -اجتماعی و عوامل دموگرافیک
مانند جنس ،سن ،تاهل و از عوامل وابسته به محیط به عواملی چون محعیط جغرافیعایی اشعاره
نمود(به نقل از آزاد مرزآبادی و غالمی.)1711 ،
هرچند اسعترس زیعاد از حعد باععث اخعتالل در عملکعرد و کعاه بهعره وری کارکنعان در
سازمانها میشود .از این رو استرس یکی از موضعوعاتی اسعت کعه در حعوزه معدیریت و رفتعار
سازمانی مورد مطالنه و بررسی نرار میگیرد .استرس شغلی دارای عوار و پیامعدهای مختلعف
جسمی ،روانی و رفتاری است؛ عوار جسمی شعامل :بیمعاریهعای نل عی  -عرونعی ،گوارشعی،
عضالنی  -اسکلتی ،اختالل دستگاه ایمنی و سرطانهای مختلف و اف ای بروز صدمات و حوادث
1. Almer
2. Moorhead
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میباشد .پیامدهای رفتاری استرس شغلی نی شامل غی عت از کعار ،مصعرم دخانیعات ،اخعتالل
خواب ،سوء مصرم دارو ،الکل و اعتیعاد می اشعد (امینیعان ،فرجعامی ،پورینقعوب و صعادق نیعت
حقیقی .)1721 ،از سوی دیگر ،یکی از شاخ های سالمت روان می ان رضایت شغلی 1است .جو
سازمانی مناسب و رضایت از کار ،باعث میشود کارکنان سازمان بعا میعل و رغ عت بیشعتری بعر
سرکار خود حاضر شوند .به ع ارتی ،مهمترین عامل یا مان برای دستیابی بعه بهعره وری بهینعه
سازمانی ،مناب انسانی ناکارآمد است .نیاز سازمانها به حضور یا وجود افعراد کارآمعد ،پعر تعالش،
سالم ،عالنمند و خالق ،همانند نیاز آدمی به تغذیه مناسب است .در سازمانهای موفعق ،تمعامی
کارکنان برای ایفای نق خود انگیخته شده و به کار خود عالنه منعد هسعتند؛ در صعورتی کعه،
افراد شاغل از شغل خود احساس رضایت داشته باشند ،در حین کار و فنالیت احساس خشنودی
و تصویری مب ت از خود ،خواهند داشت که در روابط اجتماعی آنان در محیط کار نیع تعاثیرات
مب ت و مهمی را بر جای میگذارد .این احساس مب ت ،انگی های نوی برای بازدهی شغلی بهتعر،
مشارکت باالتر و ن ول مسئولیتهای شغلی خواهد شد که به پایداری و حفظ حرفه و شغل منجر
میگردد .برخی رضایت شغلی را به رضایت درونی و بیرونی نس ت میدهند و عدهای به محتوای
شغل .افرادی چون مازلو 2آن را براساس نیازها تفسیر میکننعد و در برخعی نظریعههعا ،رضعایت
شغلی را متاثر از ادراکات ،نگرشها و انتظارات افراد شاغل با تکیه بعر تعاثیر محعیطهعای شعغلی
منرفی میکنند (به نقل از کوشکی ،هومن و زاهدی.)1722 ،
پژوه های زیادی در این خصو انجام شده است که مویعد تفعاوت مننعادار در متغیرهعای
روانشناختی در دو گروه ذکر شده از جامنه آماری پعژوه اسعت ،بعرای نمونعه ،نتعای فعاتحی
( )1712نشان داد ،استرس شغلی در پرستاران و ماماها زیاد است و در پرستاران بیشتر از ماماهعا
وجود دارد .نتای پژوه پروین و کاظمیان ( )1717نشان دادند ،عامل عدم اطمینعان از درمعان
7
بیشترین ارت اط را با استرس شغلی در ماماها دارد .نتای پژوه مارتا ،پاول ،نیمی و میروسعالو
( )2113نشان داد ،پرستارها و ماماهای شاغل در مقایسه با پرستارها و ماماهای بیکعار ،به یسعتی
ذهنی و کیفیت زندگی اجتماعی باالتری دارند ،پژوه محمدی ( )1713باهعدم تنیعین رابطعه
فرسودگی شغلی با استرس شغلی و عملکرد خانواده در ماماهای شاغل در بیمارستان انجعام شعد.
نتای نشان داد ،فرسودگی شغلی بوسعیله اسعترس شعغلی بصعورت مسعتقیم و بوسعیله عملکعرد
خانواده بصورت منفی پی بینی میشود.

1. job satisfaction
2. Maslow
3. Marta C., Paweł C., Neomi C., Mirosław J (2017).
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پژوه صفایی ( )1715باهدم تنیین ارت اط استرس شغلی با توانعایی انجعام کعار ماماهعای
شاغل در مراک بهداشتی شهر مشهد انجام شد .بین استرس شغلی و توانایی انجام کعار ماماهعای
شاغل رابطه منکوس و ضنیفی وجود داشت و بهنظر میرسد استرس شعغلی بعهطعور مننعیداری
توانایی انجام کار ماماهای شاغل را کاه میدهد.
پژوه هاشمی ( )1712باهدم تنیین رابطه سالمت روانی و استرس شغلی ماماهای شاغل
در بیمارستانهای شهر کرمان انجام شدنتای نشان داد ،بعین سعالمت روانعی و اسعترس شعغلی
ماماها ،ارت اط آماری مننی داری وجود داشت .پعژوه محمعدری ی ،کعردی و شعاکری ()1711
باهدم تنیین می ان استرس شغلی ماماها و ارت اط آن با الگوی خونری ی ناععدگی بعوده اسعت.
بین می ان استرس شغلی با مدت خونری ی ،طول دوره ناعدگی و نظعم ناععدگی رابطعه مننعادار
وجود داشت ،اما با مقدار خونری ی رابطه منناداری دیده نشد.
پژوه مارتا ،پاول ،نیمی و میروسالو )2113( 1باهدم بررسی تفاوتهای به یستی ذهنعی و
روان شناختی و اجتماعی کیفیت زندگی در یک گروه پرستار و ماماها شاغل و بیکعار بعود نتعای
نشان داد ،پرستاران شاغل در مقایسعه بعا پرسعتاران بیکعار ،به یسعتی ذهنعی و کیفیعت زنعدگی
اجتماعی باالتری را نشان دادند و تفاوت میانگینها از نظر آماری مننی دار بود .پژوه اسکات و
اسکات )2112( 2باهدم رابطه بین محل کاری ،استرس شعغلی ،خصوصعیات روانعی و بهداشعتی
ماماها در ارت اط با سالمت روان انجام شد .در این پژوه تنداد  5121مامای استرالیایی حضعور
داشتند .پنجاه و چهار درصد از تنعداد  5121نفعر از پاسع دهنعدگان سعالمت روانعی مطلعوبی را
گ ارش نمودند .کسانی که تحت تأثیر استرس شغلی بودند و در محیط کعاری پعر اسعترس نعرار
داشتند ،غی ت شغلی باالتری داشتند و عواطعف منفعی بعاالتری را گع ارش کعرده بودنعد .سعیگار
کشیدن ،مشکال ت عاطفی و استفاده از داروهای روانگردان در ماماهایی بیشتر دیده شد که دارای
سالمت روان پایین و در منر استرس شغلی باالیی بودند .پعژوه هنعوود و تیچعت)2115( 7
باهدم بررسی رابطه سالمت عمومی با فنالیت بدنی و کیفیت خواب در بعین ماماهعای شعاغل در
بیمارستانهای خصوصی انجام شد .دادهها از بررسی تنداد  211نفر از ماماهای شعاغل جمع آوری
شد .نتای نشان داد ارت اط فنالیت بدنی با کیفیت خواب مستقیم و مننادار است .رابطعه سعالمت
عمومی نی با فنالیت بدنی و کیفیت خواب مب ت و مننعادار بعود (بعه نقعل از محمعدی.)1713 ،
پژوه می ونا ،کنفچی ،کیمورا وتاسادا )2115( 2باهدم بررسی رابطعه بعین کیفیعت زنعدگی بعا
1. Marta C., Paweł C., Neomi C., Mirosław J
2. Scott, A., Scott
3. Henwood, T., Tuckett
4. Mizuno M., Kinefuchi E, Kimura R, Tsuda A
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هیجانات و عوامل استرسزا مربوط به مران تهای سقط جنین در پرستاران و ماماهای شعاغل در
بیمارستانهای ژاپن انجام شد .لذا تنداد  255پرستار و ماما که در زمینه خدمات سقط جنعین و
زایمان مشغول به کار بودند ،پرسشنامههایی شامل اسعترس ،مقیعاس کیفیعت زنعدگی و مقیعاس
اخالنی فرانکفورت را تکمیل کردند .نتای نشان داد ،کیفیت زندگی بهطعور مننعاداری بعا عوامعل
اسععترسزا و اخععالق ارت ععاط دارد .تج یععه و تحلیععل رگرسععیون چندگانععه نشععان داد کععه از همععه
متغیرهای پی بینی کننده ،احساسات منفی و اسعترس بعهصعورت منکعوس پعی بینعی کننعده
کیفیت زندگی بودهاند .اما پژوهشی که مستقیم به مقایسه فرسعودگی شعغلی ،اسعترس شعغلی و
رضایت شغلی ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراک بهداشتی ب عردازد ،انجعام نشعده ،بنعابراین
پژوه حاضربه دن ال این سوال است کعه آیعا تفعاوتی در فرسعودگی شعغلی ،اسعترس شعغلی و
رضایت شغلی بین ماماهای شاغل در بیمارستانها وماماهعای شعاغل در مراکع بهداشعتی وجعود
دارد؟
روش
این پژوه یک پژوه توصیفی و از نوو علیمقایسهای میباشد .این طرح شامل دو گروه معی-
باشد که یک ار مورد سنج نرار گرفتند .در پژوه علی  -مقایسهای ،هعدم ایعن اسعت کعه از
منلول (متغیر وابسته) به علت احتمالی (متغیر مستقل) برسیم و بدین لحاظ این پژوه گذشته
نگر میباشد .این طرح پژوه زمانی مورد استفاده نرار معیگیعرد کعه تغییعر مسعتقل بعه دلیعل
خصیصهای بودن یا غیر اخالنی و غیر انسانی بودن غیرنابل دستکاری است و محقق میخواهد بعا
مطالنه متغیر وابسته (منلول) به متغیرهای مستقل تاثیرگذار (علت) دست یابد (سرمد و بازرگان،
 .)1721جامنه آماری پژوه حاضر شامل کلیعه ماماهعای شعاغل در بیمارسعتان هعاو ماماهعای
شاغل در مراک بهداشتی شهر دورود در سال ( )1713است؛ بعدین منظعور و بعه جهعت انتخعاب
نمونه آماری ،با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،از بین ماماهای شاغل در بیمارستانها و
ماماهای شاغل در مراک بهداشتی شهر دورود تنداد  121نفر(هعر گعروه  21نفر)انتخعاب گردیعد.
جهت جم آوری دادهها از اب ارهای زیر استفاده شده است:
الف) پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ( :)0311پرسشنامه فرسودگی شعغلی در سعال
 1125توسط مسل ساخته شده است .این اب ار ،پرسشنامهای است که برآورد جدیدی از پدیده
تنیدگی یا فرسودگی ،م تنی است .این پرسشعنامه دارای  22سعوال معیباشعد کعه بعه سعنج
فرسودگی هیجانی ،پدیدههای شخصیت زدایی و فقدان تحقعق شخصعی را در چعارچوب فنالیعت
حرفهای اندازهگیری میکند و به خصو برای سنج پیگیری از پدیده فرسودگی در گروههعای
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حرفه ای ،مانند پرستاران ،منلمان و غیره به کار بسته میشود .شیوه نمرهگذاری ایعن پرسشعنامه
 22سوالی از دستور النملی که در ادامه میآید ،پیروی میکند :سعواالت ،12 ،17 ،2 ،2 ،7 ،2 ،1
 12و  21منرم خرده مقیاس خستگی عاطفی میباشعد .سعواالت  ،5ر ،15 ،11 ،11و  22منعرم
خرده مقیاس مس شخصیت معیباشعد .و سعواالت  11 ،12 ،13 ،12 ،1 ،3 ،2و  21نیع منعرم
خرده مقیاس عملکرد فردی میباشد .تفسیر نمرات بهدستآمده به شرح ذیل میباشعد :العف) در
خرده مقیاس خستگی عاطفی ،نمره باالتر از  71می ان «خستگی عاطفی زیاد» ،نمعره بعین - 12
 21منرم می ان «خستگی عاطفی متوسط» و نمره کمتر از  13منرم می ان «خسعتگی ععاطفی
کم» ،میباشد .ب) در خرده مقیاس مسع شخصعیت ،نمعره بعاالتر از  12منعرم میع ان «مسع
شخصیت زیاد» ،نمره بین  11 - 2منرم می ان «مسع شخصعیت متوسعط» و نمعره کمتعر از 2
منرم می ان «مس شخصیت کم» میباشد .ج) در خرده مقیاس عملکعرد فعردی ،نمعره بعاالتر از
 21منرم می ان «عملکرد فعردی زیعاد» ،نمعره بعین  71 - 72منعرم میع ان «عملکعرد فعردی
متوسط» ،و نمره کمتر از  77منرم می ان «عملکرد فردی کم» میباشد .بهمنظور سنج اعت ار
این پرسشنامه ،مسل و جکسون 1از روش آلفای کرون اخ استفاده کردند و می ان اعت ار هر یعک
از خرده مقیاسها را به ترتیب منادل  1 /31 ،1 /12و  1 /31گ ارش نمودند .نظریان نی در سال
 1732اعت ار فرسودگی شعغلی مسعل را بعه ترتیعب  1 /25 ،1 /11و  1 /21گعرازش نمعود .در
مطالنهای که در سال  1735توسط خالدی در ایران انجام گرفت ،اعت عار کعل پرسشعنامه1 /11 ،
گ ارش شد .پایایی این مقیاس در پژوه حاضر با استفاده از ضریب آلفعای کرون عاخ محاسع ه و
مقدار آن  1 /37گ ارش شد.
ب) پرسشنامه استرس شغلی :مقیاس استرس شغلی فیلیپ ال رایس )1113( 2دارای 53
ماده است که اطالعاتی در مورد استرس شغلی به ما میدهد .این مقیاس توسط حعاتمی ()1732
ترجمه و هنجاریابی شده است .این پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس روابط بین فردی ،وضنیت
جسمانی و عالیق شغلی میباشد .مجالت اولیه پرسشنامه ،بعرای سعنج مشعکالت موجعود در
روابط بین فردی و رضایت یا عدم رضایت شغلی تدوین شده است .پعس از آن بعه وضعنیتهعای
جسمانی که موجب خستگی روزمعره فعردی میشعوند پرداختعه شعده اسعت و سعومین نسعمت
پرسشنامه نی به عالیق شغلی اختصا داده شعده اسعت .روایعی و پایعایی پرسشعنامه اسعترس
شغلی ،حاتمی( )1732را برای نمونهای  235نفعری از منلمعان مدرسعه ،معورد آزمعون نعرار داد.
می ان پایایی محاس ه شده با استفاده از آلفای کرون اخ  1 /21و برای سه خعرده مقیعاس روابعط
بین فردی ،وضنیت جسمانی و عالئق شغلی به ترتیب  1 /32 ،1 /21و  1 /11بدست آمده اسعت.
1. Jackson
2. Phillip El Rice
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پایایی این مقیاس در پژوه حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرون اخ محاس ه و مقدار آن برای
روابط بین فردی  ،1 /31وضنیت جسمانی  ،1 /32عالیق شغلی  1 /35و برای کل آزمعون 1 /32
گ ارش شد (به نقل از محمدی.)1713 ،
پ) پرسشنامه رضایت شغلی :یکی از اب ارهای منت ر برای سنج

رضایت شغلی ،شاخ
1

توصیفی شغل است .این پرسشنامه در سال  1121توسط اسمیت ،کندال و هیولین ساخته شعد
و شامل  32سوال است .مقیاس امتیاز بندی این سواالت مانند مقیاس  5امتیعازی لیکعرت بعوده
است و تحلیل نتای با استفاده از راهنمای اسمیت صورت گرفته اسعت .رضعایت شعغلی ناشعی از
جن ههای مختلف شغل همچون پرداخت ،فرصتهای ترفی  ،سرپرست ،همکاران و عوامل محعیط
کاری همچون س ک سرپرستان ،خط مشیها و رویهها ،تنلق گروه کاری ،شرایط کاری و م ایعای
شغلی است .در مدل  JDIپن عامل عمده بهعنوان ابناد رضایت شغلی مطرحند کعه ع ارتنعد از:
پرداخت :می ان حقوق دریافتی و انصام و برابری در پرداخت؛ شعغل :حعدی کعه وظعایف شعغلی،
فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم میآورد؛ فرصتهای ارتقاء :نابلیت دسترسی بعه
فرصتها برای پیشرفت؛ سرپرست :توانعاییهعای سرپرسعت بعرای نشعان دادن عالنعه و توجعه بعه
کارکنان؛ همکاران :حدی که همکاران ،دوستانه ،شایسته و حمایتی هستند .کوشعکی و همکعاران
( )1722پایایی درونی کل را  1 /35و برای خعرده مقیعاسهعا از  1 /37تعا  1 /25گع ارش کعرده
است .در پژوه زمینی و همکاران ( )1721پایایی درونی این پرسشنامه با آلفای کرون اخ 1 /12
برای کل پرسشنامه و برای زیر مقیاسها به ترتیب  1 /23 ،1 /12 ،1 /12 ،1 /25و  1 /22بدست
آمد (کوشکی و همکاران .)1722 ،در پژوه حاضر پایایی با استفاده از ضعریب آلفعای کرون عاخ
محاس ه و مقعدار آن بعرای ماهیعت شعغل  ،1 /21پرداخعت  ،1 /21فرصعتهعای ترفیع ،1 /37
سرپرست  ،1 /22همکاران  ،1 /33عوامل محیط کاری  1 /31و برای کل آزمعون  1 /27گع ارش
شد.
یافتهها
ابتدا یافتههای توصیفی متغیرهای پژوه

در جدول زیر آورده شده است.

1. Smith, Kendall and Hulein
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جدول  :0میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

فرسودگی شغلی

ماماهای شاغل در بیمارستانها

11 .121

13 .21

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

22 .121

25 .11

ماماهای شاغل در بیمارستانها

53 .25

71 .17

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

22 .23

71 .12

ماماهای شاغل در بیمارستانها

11 .22

11 .17

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

12 .53

22 .17

ماماهای شاغل در بیمارستانها

72 .72

11 .3

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

21 .22

21 .5

ماماهای شاغل در بیمارستانها

12 .122

51 .11

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

11 .151

17 .13

ماماهای شاغل در بیمارستانها

22 .32

22 .11

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

25 .22

21 .11

ماماهای شاغل در بیمارستانها

52 .27

31 .2

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

15 .22

23 .3

مشکالت در روابط بین فردی
شرایط فی یکی
عالنه به کار
استرس شغلی
ماهیت شغل
سرپرستی
ترفی رت ه
حقوق و م ایا
همکاران
شرایط محیطی کار
رضایت شغلی

ماماهای شاغل در بیمارستانها

22 .22

23 .7

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

12 .22

51 .2

ماماهای شاغل در بیمارستانها

12 .21

21 .2

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

25 .22

21 .2

ماماهای شاغل در بیمارستانها

37 .71

21 .2

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

22 .72

22 .3

ماماهای شاغل در بیمارستانها

32 .27

71 .2

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

77 .21

22 .2

ماماهای شاغل در بیمارستانها

71 .222

51 .12

ماماهای شاغل در مراک بهداشتی

72 .211

72 .13

جهت بررسی مفروضههای آماری و آزمون پی فر تساوی واریانسهای دو گروه در جامنعه
از آزمون لوین استفاده شد .همانطور که مشاهده میشعود در هعیم متغیعری واریعانس دو گعروه
تفاوت منناداری با هم ندارند .آمارههای بدست آمده بعرای فرسعودگی شعغلی ( =7 /232مقعدار و
 =1 /152سععطح مننععاداری) ،اسععترس شععغلی ( =1 /175مقععدار و  =1 /251سععطح مننععاداری) و
رضایت شغلی ( =2 /257مقدار و  =1 /125سطح منناداری) میباشد.
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جدول  :2نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیشفرض تساوی واریانسهای دو گروه
متغیر

مقدار

درجه آزادی0

درجه آزادی2

سطح معناداری

فرسودگی شغلی

751 .25

1

112

1111 .1

استرس شغلی

521 .2

1

112

127 .1

رضایت شغلی

257 .1

1

112

112 .1

با توجه به تساوی واریانس بین گروهی در دو گروه این امکان را به ما میدهد که بعه تحلیعل
استن اطی یافتههای پژوه با تکنیکهای آمار پارامتریک ب ردازیم:
فرضیه اصلی :فرسودگی ،استرس و رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در بیمارستانهعا و
مراک بهداشتی تفاوت دارد.
جدول  :9نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
درجه-
آزمون

ارزش

مقدار

آزمون اثر هتلینگ

237 .1

212 .22

آزادی-
فرضیه

درجه

سطح

آزادی خطا

معناداری

112

1111 .1

7

مجذور اتا

215 .1

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشعود ،تفعاوت مننعیداری در ترکیعب خطعی نمعرات
فرسودگی شغلی ،استرس شغلی و رضایت شغلی در ماماهای شاغل در بیمارسعتانهعا و ماماهعای
شاغل در مراک بهداشتی وجود دارد ( = 1 /1111سطح منناداری = 22 /212 ،مقدار) .همچنعین
یافتهها نشان داده است که 21 ،درصد از واریانس متغیرهای وابسته توسط متغیرهای گروهبنعدی
یننی ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراک بهداشتی ت یین میگعردد .بعرای بررسعی الگوهعای
تفاوت در هر کدام از متغیرهای وابسته از تحلیل واریانس یک راهه مستقل استفاده شد.
جدول  :0نتایج تحلیل واریانس یک راهه بهمنظور پاسخ به فرضیه اصلی
متغیرهای

منبع

مجموع

درجه

میانگین

وابسته

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

222 .21721

1

222 .21721

درون گروهی

272 .711231

112

171 .1255

کل

111 .5255752

121

بین گروهی

111 .11222

1

111 .11222

درون گروهی

772 .212252

112

111 .277

فرسودگی
شغلی

فرسودگی

F
122 .22

121 .12

سطح

اندازه

معناداری

اثر

1111 .1

122 .1

1111 .1

151 .1

27

خلیل غفاری ،حسین داوودی و سارا رشنو
متغیرهای

منبع

مجموع

وابسته

تغییرات

مجذورات

آزادی

شغلی

کل

222 .122213

112

بین گروهی

212 .3225

1

درون گروهی

111 .2213325

121

کل

.11122112
111

121

رضایت شغلی

درجه

میانگین
مجذورات
271 .255
212 .3225

F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

225 .11

111 .1

122 .1

براساس نتای  ،بین نمرات فرسودگی شغلی (F =22 /122و  ،)Sig =1 /1111استرس شعغلی
( F=12 /121و  )Sig =1 /1111و رضعععایت شعععغلی (F=11 /225و  )Sig =1 /111در بعععین
ماماهای شاغل در بیمارستانها و ماماهای شاغل در مراک بهداشتی تفعاوت مننعادار وجعود دارد.
نتععای نشععان داد ،فرسععودگی شععغلی ،اسععترس شععغلی و رضععایت شععغلی در ماماهععای شععاغل در
بیمارستانها بیشتر از ماماهای شاغل در مراکع بهداشعتی اسعت ( = 1 /1111سعطح مننعاداری،
 = 22 /212مقدار و = 1 /325الم دای ویلک ) .این یافته فرضیه اصلی را تائید کعرد .در مطالنعات
گذشته پژوهشی که دنیقا همانند پژوه حاضر باشد ،یافت نشعد ،ولعی پعژوه هعای مشعابهی
وجود داشتند که همسو با نتای پژوه حاضر بودند .برای نمونه ،پژوه شارعی نیا و همکعاران
( ،)1712اسععکات و اسععکات ( ،)2112صععفایی ( ،)1715فععاتحی ( ،)1712ضععیغمی و حقیقععی
(.)1711
فرضیه فرعی اول :فرسودگی شغلی بین ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراک بهداشعتی
تفاوت وجود دارد.
جدول  :1نتایج تحلیل واریانس یک راهه بهمنظور پاسخ به فرضیه فرعی اول
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه

222 .21721

1

222 .21721

خطا

272 .711231

112

171 .1255

مجموو

111 .5255752

121

مقدار
122 .22

سطح
معناداری
1111 .1

اندازه اثر
122 .1

با توجه به نتای حاصل از تحلیل واریانس یک راهه ،بین نمرات فرسودگی شغلی در ماماهعای
شاغل در بیمارستانها و ماماهای شاغل در مراک بهداشتی تفعاوت مننعاداری وجعود دارد (/122
 =22مقدار و  =1 /1111سطح منناداری) .براساس نتای  ،ماماهای شاغل در بیمارستانها نسع ت
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به ماماهای شاغل در مراک بهداشتی از می ان فرسودگی شغلی باالتری برخوردارند و ایعن تفعاوت
مننادار میباشد.
جدول  :6آزمون تعقیبی  LSDبرای پاسخ به فرضیه فرعی اول
گروه ()0

گروه ()2

تفاوت

خطای

سطح

میانگینها

استاندارد

معناداری

ضریب  1 /31اطمینان
پایین-

باالترین

ترین

ماماهای بیمارستان

ماماهای مراک
بهداشتی

132 .71

227 .2

1111 .1

227 .22

111 .71

ماماهای مراک
بهداشتی

ماماهای بیمارستان

- 132 .71

227 .2

1111 .1

111 .71
-

- 227 .22

با توجه به نتای جدول فوق ماماهای شاغل در بیمارستانهعا نسع ت بعه ماماهعای شعاغل در
مراک بهداشتی از می ان فرسودگی شغلی باالتری برخوردارنعد ( =71 /132تفعاوت میعانگینهعا و
 =1 /1111سطح منناداری) .براساس نتای  ،ماماهای شاغل در بیمارستانها نسع ت بعه ماماهعای
شاغل در مراک بهداشتی از می ان فرسودگی شغلی باالتری برخوردارند و این تفاوت مننادار معی-
باشد ( =22 /122مقدار و  =1 /1111سطح منناداری) ،پژوه های مشابهی وجعود داشعتند کعه
همسو با نتای پژوه حاضر بودند .برای نمونه ،محمدی ( ،)1713بابائیان و همکاران (.)1711
فرضیه فرعی دوم :استرس شغلی بین ماماهای شاغل در بیمارسعتانهعا و مراکع بهداشعتی
تفاوت دارد.

خطا

کل

232 .1

112 .1
123 .1
211 .1

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

روابط بین فردی

122 .222

1

122 .222

511 .1

شرایط فی یکی

572 .5121

1

572 .5121

275 .13

1111 .1

عالنه بکار

112 .2711

1

112 .2711

522 .22

1111 .1

روابط بین فردی

252 .123271

112

225 .512

شرایط فی یکی

222 .31332

112

732 .225

عالنه بکار

522 .1231

112

112 .72

روابط بین فردی

111 .1272322

121

شرایط فی یکی

111 .1122252

121

عالنه بکار

111 .222723

121

مجموع مجذورات

تغییرات

گروه

اندازه اثر

مقدارf

سطح

منبع

معناداری

جدول  :0نتایج تحلیل واریانس یک راهه بهمنظور پاسخ به فرضیه فرعی دوم
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با توجه به نتای حاصل از تحلیل واریانس یک راهه ،بین نمرات اسعترس شعغلی در ماماهعای
شاغل در بیمارستانها و ماماهای شاغل در مراک بهداشتی تفاوت منناداری وجود دارد .براسعاس
نتای  ،ماماهای شاغل در بیمارستانها نس ت به ماماهای شاغل در مراکع بهداشعتی از مشعکالت
فی یکی باالتری برخوردارند و این تفاوت مننادار میباشد ( =13 /275مقدار fو  =1 /1111سعطح
منناداری) .آنان همچنین با توجه به اینکه مشکالت فی یکی بیشتری دارند ،نسع ت بعه ماماهعای
شعاغل در مراکع بهداشعتی عالنعه بیشعتری هعم دارنعد ( =22 /522مقعدار و  =1 /1111سعطح
منناداری) .یافته دیگر نشان داد تفاوت دو گروه در روابط بعین فعردی مننعادار نیسعت(=1 /511
مقدار fو  =1 /232سطح منناداری) پس این فرضیه تائید شد.
جدول  :1آزمون تعقیبی  LSDبرای پاسخ به فرضیه فرعی دوم
تفاوت

خطای

سطح

میانگینها

استاندارد

معناداری

231 .2

232 .1
1111 .1
1111 .1

متغیر

گروه ()0

گروه ()2

1

ماماهای بیمارستان

مراک بهداشتی

- 122 .2

2

ماماهای بیمارستان

مراک بهداشتی

122 .1

173 .2

7

ماماهای بیمارستان

مراک بهداشتی

122 .2

322 .1

با توجه به نتای جدول فوق ،ماماهای شاغل در بیمارستانهعا نسع ت بعه ماماهعای شعاغل در
مراک بهداشتی از می ان مشکالت فی یکی باالتری برخوردارنعد ( = 1 /122تفعاوت میعانگینهعا و
 =1 /1111سطح منناداری) و همچنین عالنه بیشتری نی به شغلشعان دارنعد ( =2 /122تفعاوت
میانگینها و  =1 /1111سطح منناداری) .براساس نتای  ،ماماهای شاغل در بیمارستانهعا نسع ت
به ماماهای شاغل در مراک بهداشتی از می ان مشکالت فی یکی باالتری برخوردارند و این تفعاوت
مننادار میباشد ( =13 /275مقدار fو  =1 /1111سطح منناداری) .آنعان همچنعین بعا توجعه بعه
اینکه مشکالت فی یکی بیشتری دارنعد ،نسع ت بعه ماماهعای شعاغل در مراکع بهداشعتی عالنعه
بیشتری هم بکار دارند ( =22 /522مقدار fو  =1 /1111سطح منناداری) .یافتعه دیگعر نشعان داد
که تفاوت دو گروه در روابط بین فردی مننادار نیست .این یافته ،فرضیه فرعی دوم را تائیعد کعرد.
در مطالنات گذشته پژوهشی که دنیقا همانند پژوه حاضر باشد ،یافت نشد ،ولی پعژوه هعای
مشابهی وجود داشتند که همسو با نتای پژوه حاضر بودند .برای نمونعه ،نتعای پعژوه هعای
توفانیزاده و همکاران ( ،)1712نیری و همکاران ( ،)1712پروین و کاظمیعان ( ،)1717محمعدی
ری ی و همکاران ( ،)1711می ونا و همکاران ( ،)2115وورنسیرجا و مالکیعا ( ،)2111الخصعوانه و
فوتا ( ،)2117هی جین رو (.)2111
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فرضیه فرعی سوم :رضایت شغلی بین ماماهای شاغل در بیمارستانهعا و مراکع بهداشعتی
تفاوت دارد.
جدول  :3نتایج تحلیل واریانس یک راهه بهمنظور پاسخ به فرضیه فرعی سوم
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه

خطا

کل

مقدار

سطح

اندازه

معناداری

اثر

ماهیت شغل

112 .2112

1

112 .2112

221 .21

1111 .1

132 .1

سرپرستی

122 .125

1

122 .125

112 .2

121 .1

112 .1

ترفی رت ه

732 .15

1

732 .15

222 .1

723 .1

112 .1

حقوق و م ایا

722 .7

1

722 .7

152 .1

213 .1

111 .1

همکاران

222 .111

1

222 .111

271 .1

222 .1

115 .1

شرایط محیط کار

222 .721

1

222 .721

112 .13

1111 .1

123 .1

ماهیت شغل

112 .22521

112

213 .115

سرپرستی

132 .13222

112

221 .21

ترفی رت ه

721 .2217

112

712 .13

حقوق و م ایا

221 .5211

112

135 .22

همکاران

521 .72251

112

225 .155

شرایط محیط کار

121 .5112

112

272 .21

ماهیت شغل

111 .1222221

121

سرپرستی

111 .235213

121

ترفی رت ه

111 .121122

121

حقوق و م ایا

111 .215723

121

همکاران

111 .222221

121

شرایط محیط کار

111 .172272

121

با توجه به نتای حاصل از تحلیل واریانس یک راهه در جدول فوق ،بین نمرات ماهیت شعغل
( =21 /221مقدار و  =1 /1111سطح مننعاداری) و شعرایط محیطعی کعار ( =13 /112مقعدار fو
 =1 /1111سطح منناداری) در ماماهعای شعاغل در بیمارسعتانهعا و ماماهعای شعاغل در مراکع
بهداشتی تفاوت منناداری وجود دارد .براساس نتای  ،ماماهای شاغل در بیمارستانهعا نسع ت بعه
ماماهای شاغل در مراکع بهداشعتی از میع ان ماهیعت شعغل و شعرایط محیطعی کعاری بعاالتری
برخوردارند و این تفاوت مننادار میباشد .یافته دیگر نشان داد که تفاوت دو گعروه در متغیرهعای
سرپرستی ،ترفی رت ه ،حقوق و م ایا و همکاران مننادار نیست .این یافته ،فرضیه فرععی سعوم را
تائید میکند .در جدول شماره  11نتای حاصل از آزمون تنقی ی  LSDگ ارش شده است.
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جدول  :01آزمون تعقیبی  LSDبرای پاسخ به فرضیه فرعی سوم
تفاوت

خطای

سطح

میانگینها

استاندارد

معناداری

331 .1

1111 .1

152 .1

121 .1
723 .1
213 .1

متغیر

گروه ()0

گروه ()2

1

ماماهای بیمارستان

مراک بهداشتی

112 .2

2

ماماهای بیمارستان

مراک بهداشتی

522 .1

7

ماماهای بیمارستان

مراک بهداشتی

212 .1

522 .1

2

ماماهای بیمارستان

مراک بهداشتی

272 .1

512 .1

5

ماماهای بیمارستان

مراک بهداشتی

- 352 .1

531 .1

222 .1

2

ماماهای بیمارستان

مراک بهداشتی

272 .2

535 .1

1111 .1

براساس نتای  ،ماماهای شاغل در بیمارستانها نس ت به ماماهای شاغل در مراک بهداشتی از
می ان ماهیت شغل ( =2 /112تفاوت میانگینها و  =1 /1111سطح منناداری) و شرایط محیطعی
کاری ( =2 /272تفاوت میانگینهعا و  =1 /1111سعطح مننعاداری) ،بعاالتری برخوردارنعد و ایعن
تفاوت مننادار بود .براساس نتای  ،ماماهای شاغل در بیمارستانها نسع ت بعه ماماهعای شعاغل در
مراک بهداشتی از می ان ماهیت شغل ( =21 /221مقدار و  =1 /1111سطح منناداری) و شعرایط
محیطی کاری ( =13 /112مقدار fو  =1 /1111سطح منناداری) باالتری برخوردارند و این تفاوت
مننادار بود .یافته دیگر نشان داد که تفاوت دو گروه در متغیرهای سرپرستی ،ترفی رت ه ،حقعوق
و م ایا و همکاران مننادار نیست .این یافته ،فرضیه فرعی سوم را تائید کرد .در مطالنعات گذشعته
پژوهشی که دنیقا همانند پژوه حاضر باشد ،یافعت نشعد ،ولعی پعژوه هعای مشعابهی وجعود
داشتند که همسو با نتای پژوه حاضر بودند .برای نمونه ،پژوه مارتعا و همکعاران،)2113( 1
لنل شه از و همکاران ( ،)1711هنوود و تیچت ( ،)2115رنیر اشتاین ( ،)2115افعوو و همکعاران
(.)2117
بحث و نتیجهگیری
در هر لحظه ،نوزادانی در گوشه و کنار دنیا متولد میشوند .تولد ،با شکوه ترین و در ععین حعال
بحرانی ترین لحظه زندگی بشر است .این اتفاق ب رگ ،شغل مامایی را بهعنوان یک شغل مهعم و
حیاتی مطرح کرده است .حرفه مامایی از جمله مشاغلی است که بعر م نعای اعتقعادات دینعی و
عرفی کشورمان ،با تمام فشارهای جسمی و روانی ،بر عهده زنان گذاشته شده است؛ این در حالی
است که زنان ،نق بارزی در امور داخلی خانوادهها داشته و فشارهای روانی در محیط کار آنعان

1. Marta C., Paweł C., Neomi C., Mirosław J
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اختالالت فردی ،خانوادگی و

میتواند عالوه بر تهدید سالمت جسم و روان آنها ،منجر به اف ای
اجتماعی شود.
در ت یین یافته اول پژوه میتوان گفت ،فرسودگی شغلی فشار م منی را ایجاد میکند که
ناشی از ناهماهنگی یا عدم تجانس میان کار و شغل میشود و ماماهای شعاغل در بیمارسعتان بعا
توجه به اینکه دارای شیفتهای کاری نامنظم هستند ،احتمال اف ای فرسودگی در آنعان وجعود
دارد .براین اساس ،هماهنگ کردن برنامههای کاری با برنامعههعای زنعدگی فعردی و خعانوادگی و
اجتماعی در آنان نس ت به ماماهای شاغل در مراک بهداشعتی کعه دارای شعیفت ثابعت هسعتند،
فرسودگی را در آنان ارتقا میدهد .عالوهبراین تجربه مستقیم جراحی و شغل تخصصی منجعر بعه
وارد شدن فشار بر آنان شده است که سختی شعغل را عنعوان کعرده و بنعابراین ،معیتعوان گفعت
سختی مداوم شغل ،فرسودگی را در پی دارد .سندرم فرسودگی شغلی ع ارت است از فرسعودگی
جسمی (خستگی و فقدان نیرو) فرسودگی هیجانی (افسردگی احساسات مربوط به درماندگی) و
فرسودگی نگرشی یا دگرسان بینی خود .این عارضه امروزه درصد نابعل تعوجهی از کارمنعدان و
کارکنان را در سازمانها رن میدهد و به علت کاه تعوان کعاری آنهعا و در نتیجعه کارآمعدی
پایین ،توجه محققان و همچنین مدیران سازمانها را به خود مشغول داشته اسعت .ایعن عارضعه
حتی زندگی خارج از محیط کار و زندگی خانوادگی را نی با اختالل مواجه میسازد.
از سوی دیگر ،استرس شغلی ونتی رخ میدهد که بین نیازهای شغلی با تواناییها ،نابلیتها
و خواستههای فرد هماهنگی وجود نداشته باشد که این مسئله به خعوبی در ماماهعای شعاغل در
بیمارستان نمایانگر است .مورهد )2117( 1استرس شغلی را پاس به بنضی از محركها میدانعد
که فشارهای روانی و فی یکی زیادی بر افراد متحمل میسازد .عواملی که موجب استرس شعغلی
میشوند را میتوان به دو دسته عوامل وابسته به فرد و عوامل وابسته به محعیط تقسعیم بنعدی
نمود که شرایط فی یکی نامناسب آنان در بیمارستان میتواند استرس شغلی را بر آنان وارد سازد.
از طرفی ،الزم به ذکر است که ماماهای شاغل در مراک بهداشتی به می ان بیشعتری بعه مشعاوره
مامائی مشغولند و شغل کم تنشتری نس ت به ماماهای بیمارسعتانی کعه بعهصعورت مسعتقیم بعا
جراحی و مامائی مشغولند ،دارند و با توجه به اینکعه ماماهعای شعاغل در بیمارسعتان ،نسع ت بعه
ماماهای شاغل در مراک بهداشتی به می ان تخصصیتری کار میکنند و از دان آموخته خود در
زمان تحصیلشان بیشتر استفاده میکنند ،از شغل خود راضیتر بوده و ارزیعابی بهتعری از خعود و
شغلشان دارند .در زمان اجرای پژوه نی  ،ماماهای شاغل در مراک بهداشتی از این مسعئله کعه
ارت اط شغلشان با تحصیالتشان کعم ارت عاط اسعت ناراضعی بودنعد و بیعان داشعتند کعه دوری از
1. Moorhead
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بیمارستان تاثیر منفی بر تخصصشان داشته است و منجر شده که بسعیاری از معوارد تخصصعی را
فراموش کنند .همچنین ماماهای شاغل در بیمارستان از این مسئله رضایت داشتند و بیعان معی-
کردند که ارت اط مستقیم با شغل مامایی و تجربه جراحی باعث شده که تجربعه بیشعتری کسعب
کنند و رضایت بیشتری از خود داشتند .در باب ،م حث رضایت شغلی در این دو گروه باید گفت،
جو سازمانی مناسب و رضایت از کار ،باعث میشود کارکنان سازمان با میل و رغ ت بیشتری بعر
سرکار خود حاضر شوند .به ع ارتی ،مهمترین عامل یا مان برای دستیابی بعه بهعره وری بهینعه
سازمانی ،مناب انسانی ناکارآمد است .در سازمانهای موفق ،تمامی کارکنان بعرای ایفعای نقع
خود انگیخته شده و به کار خود عالنه مند هستند؛ در صورتی که ،افعراد شعاغل از شعغل خعود
احساس رضایت داشته باشند ،در حین کار و فنالیت احساس خشنودی و تصویری مب ت از خود،
خواهند داشت که در روابط اجتماعی آنان در محیط کار نی تاثیرات مب ت و مهمی را بعر جعای
میگذارد .این احساس مب ت ،انگی های نوی برای بازدهی شغلی بهتعر ،مشعارکت بعاالتر و ن عول
مسئولیتهای شغلی خواهد شد که به پایداری و حفظ حرفه و شغل منجر میگردد.
برخی رضایت شغلی را به رضایت درونی و بیرونی نس ت میدهند و عدهای به محتوای شغل.
افرادی چون مازلو آن را براساس نیازها تفسیر میکنند و در برخی نظریههعا ،رضعایت شعغلی را
متاثر از ادراکات ،نگرشها و انتظارات افراد شاغل با تکیه بر تاثیر محیطهای شغلی منرفعی معی-
کنند .در نهایت باید گفت ،کیفیت زندگی کاری ،مجموعهای از شرایط واننی کار در یک سعازمان
مانند :پرداخت منصفانه و کافی ،محیطهای کاری ایمن و بهداشتی ،تأمین فرصت رشد و امنیعت
مداوم ،نانونگرایی در سازمان ،وابستگی اجتماعی در زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،وحدت و
انسجام اجتماعی و توسنه نابلیتهای انسانی میباشد .نارضایتی از کیفیعت زنعدگی کعاری ،یعک
مشکل اساسی است که بدون توجه به پست و موننیت ،همه کارکنان را تحت تأثیر نرار میدهد.
بنابراین عدم توجه به کیفیت زندگی کعاری بعهطعور غیعر مسعتقیم از طریعق ایجعاد خسعتگی و
نارضایتی در کار ،باعث کاه روحیه کارکنان و اف ای غی ت از کار ،تعرك خعدمت و تنیعدگی
روانی آنان میشود .این مسئله به خوبی در این پژوه نمایان بود و نشان داد که ماماهای شاغل
در بیمارستان ،با توجه به اینکه فرسودگی باالتری از شغل داشتند و دچار اسعترس شعغلی بودنعد
ولی رضایت شغلی باالتری خود را بهتر از ماماهای شاغل در مراک بهداشعتی گع ارش کردنعد .بعا
توجه به نتای بدست آمده پیشنهاد میشود شرایط الزم برای کاه فرسودگی شعغلی ماماهعای
شاغل در بیمارستانها فراهم شود و همچنین با اجعرای آمعوزشهعای الزم در زمینعه فرسعودگی
شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستانها ،زمینه توانمندسازی آنان و کاه فرسعودگی شعغلی را
در آنان فراهم کرد .همچنین باتوجه به اینکه ،ماماهای شاغل در بیمارستانها نس ت به ماماهعای
شاغل در مراک بهداشتی از می ان مشکالت فی یکی باالتری برخوردارند ،پیشنهاد میشود شرایط
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الزم برای کاه مشکالت فی یکی ماماهای شاغل در بیمارستانهعا فعراهم شعود و همچنعین بعا
اجرای آموزشهای الزم در زمینه مشکالت فی یکی در ماماهای شعاغل در بیمارسعتانهعا ،زمینعه
توانمندسازی آنان و کاه مشکالت فی یکی را در آنان فراهم کرد .عالوه بر آن باتوجه به اینکعه،
ماماهای شاغل در بیمارستانها نس ت به ماماهای شعاغل در مراکع بهداشعتی از میع ان رضعایت
شغلی باالتری برخوردارند ،پیشنهاد میشود ،شرایط الزم بعرای ارتقعای رضعایت شعغلی ماماهعای
شاغل در مراک بهداشتی نی فراهم شود و همچنین با اجرای آموزشهای الزم در زمینه رضعایت
شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراک بهداشتی ،زمینه توانمندسعازی آنعان و ارتقعای
رضایت شغلی را در آنان فراهم کرد.
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