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 سهتم يکنهد. پرسهنل س   جهاد يا يدرمان يما کارکنان حرف  يبرا

 يجانيو م ي، روانيکيزيف يما مواج  با استرس ليب  دل يدرمان

 يگ. فرسهود [1] مسهتند  يشهلل  يب  شدت در معرض فرسودگ

 بياست ک  ب  سالمت پرستاران آسه  ييرماياز جمل  متل يشلل

ما جهت  آن يو جسمان يکند و امروزه بر سالمت روان يوارد م

. [2]شهود   يمه  ديه کمطلوب تا يو درمان يخدمات بهداشت  يارا

به  ممهراه    يروانه -يسهندرم جسهمان   کيه  يشهلل  يفرسودگ

ود، نسبت ب  خ ياست ک  منجر ب  رفتار و نگرش منف يخستگ

از کهار،   بهت يو غ رمولهد يشده و سبب کار غ انيکار و مددجو

و  يذمنهه يفرسههودگ ،يشههلل تيو عههدم ر هها نيياخههالپ پهها

و... در  ياز کار، کهامش کارآمهد   يريگ کناره ،يجسم يخستگ

نبه  را در بهر   س  ج يشلل يفرسودگ .[3،4] شود يمحل کار م

احساس  -3مسخ شخصيت  -2خستگي ميجاني  -1گيرد،  مي

را در درجه  اول   يشهلل  يفرسهودگ  ي. بها[5] ت شخصيکفاي

؛ چرا که   پردازند يم يب  مراکز درمان  مارانيما و ب کننده مراجع 

 تير هها زيههو ن يپرسههتار تيههفي، کمسههئل  نيهها ليههبهه  دل

 يشهلل  ي. فرسودگ[6] ابدي يکامش م مارانيما و ب کننده مراجع 

ن جمله   آورد از آ يخود فرد به  بهار مه    يبرا زيرا ن يمشکالت

، سوء مصرف مواد مخهدر  اديز بتيمانند غ ي؛ مسائلتوان ب  يم

اشاره نمهود   يکار زهيدر کار و کامش انگ يتفاوت ي، بو داروما

 تيبهر ر ها   ج يبوده و در نت نيرياز سا شيافراد ب نيک   در ا

 جي. نتها [7] گهذار بهوده اسهت    ريو سالمت روان آنان تأث يشلل

مشهاغل   رياز سها  شيستاران، بنشان داده است ک  پر قاتيتحق

 وعيخصهو  شه   در .[8] شهوند  يمه  يشهلل  يدچار فرسهودگ 

 يمتعهدد  يمها  و جههان پهژومش   رانيه در ا يشهلل  يفرسودگ

و  6/32ه يعهافف  يگخسهت  بيه صورت گرفت  است ک  ب  ترت

 و 77/6 ،1/42ه يکرد شخصه  ، کامش عمل(02/24و  2/31

 ( در پرسههتاران 43/7 ،7/25ه تي( و مسههخ شخصهه 18/30

و  گلويدر مطالعهه  آاکاسهه  .[9،1،10] ارش شههده اسههت گههز

درصد  100و  يعافف يدرصد پرستاران خستگ 4/5 ممکاران

 جينتا نيچن . مم[11] اند گزارش نموده يکرد شخص کامش عمل

 نهون يک و مهک  ستريآل نژاد و مک ، غالميالزمان بصاح قاتيتحق

 اسهت  عيپرسهتاران شها   نيدر به  يشلل ينشان داد ک  فرسودگ

[12،13،14.] 

افهراد شهاغل در مراکهز     نيدر به  [15] کيه زوينظر ن فبق

شهوند.   يرا متحمل مه  يفشار کار نيتر شيپرستاران ب ،يدرمان

 يمطالع  نشان داد در پرسهتاران فرسهودگ   کي جينتا نيچن مم

از  بهت يغ مهاران، يدر توج  کردن به  ب  ييبا کامش توانا يشلل

وج  و مراقبت از ب  کامش ت تيکار و رما کردن شلل و در نها

که    يپرفشهار  طيا. در مقابهل شهر  [8] گهردد  يمنجر م مارانيب

عوامهل از جمله     يشهوند. برخه   يمه  يشهلل  يباعث فرسودگ

 يسهازگار  ييتوانا يآور دارند. تاب ينقش محفاظت يآور تاب

 يک  باعث سهازگار  يآور کننده است. تاب ديتهد طيفرد با شرا

 امشدر که  ينقش مهوثر تواند  يشود م يمؤثر با عوامل خطر م

مفههوم   راًيه اخ نيچنه  مهم  .[16] داشت  باشهد  يشلل يفرسودگ

آوري،  از جمله  تهاب   يشهلل  يکارماي مقابل  بها فرسهودگ   راه

 ليه به  دل [. 17] خورده است ونديپرستاري پفور گسترده با  ب 

کنهد   يآوران  ب  افراد کمک م تاب يماو رفتار يآور تاب ک  نيا

ب  تجارب مثبت  اتجارب ر نيکنند و اغلب   يتا بر تجارب منف

ب  منظور  کميو  ستيپرستاران در قرن ب ند،ينما ليدر خود تبد

خهود   يسالمت روانه  نيو تأم يا ا مشکالت حرف ب ييارويرو

 را در خهود گسهترش دمنهد    يآور تاب يا ب  فور مامران  ديبا

 کيه توانهد به  عنهوان     يمه  يآور قدرت تهاب  نيچن مم. [18]

 ،يشهلل  يفرسهودگ  امشو که  يريجلهوگ  يده براکنن ينيب شيپ

. جفکهات  [10] محسوب گهردد  يا حرف  يما از استرس يناش

کارکنهان بخهش    يو تطهابق بهرا   يرا علت سازگار يآور تاب

 زانيه م يآور داند و با وجود تاب يم يو سالمت درمان يسالمت

 نسيه و مکگ ريد .[19]شود  يم تر شيما ب بخش نيب  ا نانيافم

 ري،يناپهذ  يخسهتگ  ري،يپهذ  آور انعطهاف  ان تهاب براي پرستار

مههم دانسهتند.    مهاي  يژگيرا جزء و يدوست و نوع يخودشناس

مهاي مهؤثر را    ماي مقابل حالت تسلط و مهارت نيچن ما مم آن

 انهد  کهرده  يآوري معرفه  عمده تهاب  ندماييآ شياز جمل  پ زين

 يبهااتر  يآور ک  از تاب ينشان داد کسان يقيتحق جي. نتا[20]

. [21] شهوند  يمه  يشهلل  يدگتر دچهار فرسهو   رخوردارند، کمب

 ايه  ،يي، توانانديفرا کي»را  يآور تاب [16] و ماستن يگارمز
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« کننهده  ديه تهد طيرغهم شهرا   يعل زيآم تيموفق يسازگار امديپ

مثبت در  يسازگار يآور اند. والر معتقد است تاب نموده  يتعر

 ينههوع يآور تههاب .[22] نههاگوار اسههت طيواکههنش بهه  شههرا

است و کارکرد  ياجتماع يروان تدر برابر مشکال يساز مصون

نه  فقهط    يآور . تهاب [23] دمهد  يمه  شيرا افزا يمثبت زندگ

فرد در برخورد بها مشهکل    يسازگار قدرت تحمل و شيافزا

و ارتقاء آن است.  يتر از آن حفظ سالمت روان است، بلک  مهم

اشتلال فرد زا ممکن است  از تجارب تنش يکيرسد  يب  نظر م

 تيه مام ليه ک  ب  دل يخا  باشد. مشاغل يا افراد در حرف  اي

. از جمل  رديگ يقرار م يدگيما فرد شاغل عموماً در حال تن آن

شهلل   ژهيب  و يو درمان يتوان ب  حرف  بهداشت يمشاغل م نيا

ارائ  مراقبت توج   ازمندين ي. شلل پرستاراشاره کرد يپرستار

در  غالبهاً ما است که    ان و وابستگان آنتعامل با مراجع دائم و

که    ديه مشهخ  گرد  ي. در پژومش[24] برند يبحران ب  سر م

کننهد   ياسهتفاده مه   يآور کننده تاب تيک  از فنون تقو يکارکنان

 اي. در مطالع  شاکرن[25] شوند يم يشلل يتر دچار فرسودگ کم

و  يرابطه  منفه   يشهلل  يو فرسودگ يآور تاب نيپور ب و محمد

 ينه يدر پهژومش ام  نيچنه  . مهم [26] ديمشامده گرد يدارمعنا

رابطه    يشهلل  يو فرسهودگ  يآور تهاب  نيبه  ديه مشخ  گرد

 نيو ممکاران به  ي. در پژومش مومن[9] وجود دارد يمعنادار

  -61/0معنادار  يبستگ مم زانيم يشلل يو فرسودگ يآور تاب

 يفرسهودگ  يمها  و مولفه   يآور تاب نيب نيچن دست آمد مم  ب

و  -73/0 بيههو مسههخ بهه  ترت يجههانيم يدر خسههتگ يشههلل

 بي هر  نيچن دو معنادار بودند مم دست آمد ک  مر  ب -43/0

 يآور و تهاب  يشخصه  تيه احسهاس عهدم کفا   نيب يبستگ مم

 يدر پژومشه  .[10] معنادار بهود  01/0بود ک  در سطح  29/0

نشهان داد که     جيصورت گرفت نتا ينشان ک  در کارکنان آتش

وجهود دارد   يرابط  معنادار يشلل يفرسودگو  يآور تاب نيب

 يشهلل  يتوان فرسودگ يم يآور با توج  ب  مولف  تاب نينچ مم

 [.27] کرد ينيب شيرا پ

قهرار   يعوامهل مختلفه   ريتحهت تهأث   نيچنه  مم يآور تاب

مانند سن، جنس و  يتوان ب  عوامل يک  از آن جمل  م رديگ يم

و فشهار،   يريپهذ  بيآس  يفبق نظر . بر[28] اشاره کرد تيقوم

را تجربه    يتهر  شيبه  يبا مردان، فشهار روانه   س يزنان در مقا

 هزنهان در خهانواد   يتيجنس يما ن مو وع ب  نقشيکنند و ا يم

رد. زنان و مردان رفتارما ما اشاره دا تفاوت نيب  عنوان منشا ا

شهکل   يتيجنسه  يما خود را در چارچوب نقش يما و نگرش

 نييپا نيدختران از سن يبرا ما ب  خصو  نقش نيدمند و ا يم

 يتيسرنوشت جنس يبرا فعال ريفور غ  ما ب و آن رديگ يشکل م

نشان  يو مارس مانا يما افت ي. [29]شوند  يم يزير خود برنام 

 ريتهاث  يآور تهاب  يداد ک  سن و جنس در تعامل با مم بر رو

 يو روانه  يسهت يز يما با جنب  تواند ي. جنس م[30] گذارند يم

 يمها  يژگه يو و يجنس يط باشد ک  ب  صورت اعضافرد مرتب

 يبر اسهاس الگومها   «تيجنس» ي. ولبرند ياز آن نام م يجنس

و گسهترش   رديه گ يمه  کلتفکّر، احساس، رفتار و فرمنگ شه 

تهر و   جهنس گسهترده   هنسهبت به  واژ   تيجنسه  هواژ ابد،ي يم

و  يشهناخت  روان اتياسهت، که  به  خصوصه     تهر  يکل يمفهوم

 يشده در اجتمهاع و فرمنهگ انسهان    جاديا يما گروه ياجتماع

 تيافراد خودشهان را سهازگار بها جنسه     نيچن اشاره دارد. مم

بها   يابيارزشه  نيه او اگهر   کننهد  يمه  يابيخود ارز هادراک شد

مها سهازگار نباشهد     آن يتينقش جنسه  اي ياجتماع يمنجارما

 نيچنه  عدم آرامش و مهم  ،يديناام ،يدچار ا طراب، افسردگ

در  يقه يتحق جي. نتها [31] شوند يماع مفرد شدن از فرف اجت

 يافسردگ ت،يشخص يو نف يجانيم يخستگکانادا نشان داد ک  

و  يفهرد  تيه کفا معهد  ،يجهان يم يزنهان و خسهتگ   نيرا در ب

 جي. نتها [32] کنهد  يمه  ينه يب شيمهردان په   نيرا در ب يافسردگ

زنهان   نيدر به  يجهان يم ينشان داد ک  خستگ يگريپژومش د

ما  مشپژو ج ي. نت[33،34] مردان است از تر عيشا يشاغل امر

از  يناشه  يتر و فشارما قدرت و کنترل کم بينشان داد ک  ترک

 دمهد  يمه  شيرا افزا يروان يريپذ بيزنان  متعدد، آس يما نقش

تهر   کهم  يگذار و ارزش کانيمراقبت از نزد نيب نيچن . مم[35]

 نيه ارتباط وجود دارد و مم  ا يتيو فقدان منابع حما ياجتماع

 [.36] در زنان نقش دارد يشناخت روان يريپذ بيعوامل در آس

 يشهلل  يتواند در کهامش فرسهودگ   يک  م ياز عوامل يکي

شهلل   تيه ک  بها توجه  به  امم   باشد  يم يآور موثر باشد تاب

باشهد لهذا بها     يک  از مشاغل حساس و پراسترس م يپرستار
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در  يآور قهدرت تهاب   شيو افهزا  يآور تاب ريپرداختن ب  متل

تهوان   يمه  يشهنهادات يکارمها و پ  نان و مهردان و بها ارائه  راه   ز

 نيه لهذا مهدف از انجهام ا    آنان را کامش داد. يشلل يرسودگف

در زنان و مردان   يشلل يفرسودگ س يو مقا ينيب شيپژومش پ

بها توجه  به  قهدرت      يشهلل  يفرسهودگ  ينيب شيپ نيچن و مم

  .باشد يمدر زنان و مردان  يآور تاب
 

 اهمواد و روش
و از لحها  نحهوه    ينظر نوع مدف کاربرد پژومش از نيا

 يمها  جزء پهژومش  رمايمتل نيافالعات و ارتباط ب يگردآور

  يه آن را کل ياست ک  جامع  آمهار  يبستگ از نوع مم يفيتوص

 نيرالمههومنيکههوثر و ام يمهها مارسههتانيپرسههتاران شههاغل در ب

دادنههد. در روش  ليسههمنان تشههک يدانشههگاه علههوم پزشههک 

 ينفهر آزمهودن   30شده اسهت که  حهداقل     شنهاديپ يگبست مم

انتخهاب   يتهر  انتخاب شوند. البت  مر چ  نمون  با حجم بزرگ

از  يتهر  قيه بهرآورد دق محاسب  شده  يآمار يما شود، شاخ 

 [.37] جامع  ب  دست خوامند داد يپارامترما

 يپههژومش بهه  روش تصههادف نيههدر ا يريههگ نمونهه  روش

پرستاران مر مرکز و  ستيل اني. از مرفتيصورت پذ يا  يسهم

 نيه بهر ا مورگان حجم نمون  برآورد شهد که     بر اساس جدول

نفر ب  عنهوان نمونه     152نفر بود ک   260اساس حجم جامع  

 يمهها بخههش يتمههام انيهه. لههذا از مدنههديتخههاب گردنا يمکفهه

 تيه و بهر اسهاس جمع   نيرالمهومن يکهوثر و ام  يمها  مارستانيب

پرسهتار به  فهور     152، خهش و مر ب مارستانيپرستاران مر ب

صهورت   نيه ب  ا يانتخاب شدند. نحوه انتخاب تصادف يتصادف

موجود  ستيو بر اساس ل افتيپرستاران در يابتدا اسامبود ک  

شهدند که  از   منظم نمون  مورد نظر انتخاب  يصورت تصادف  ب

درصد آنهان زن بودنهد که  بها      55درصد مرد و  45تعداد  نيا

مر مرکز،  يو بخش پرستار ارستانميب تيريکسب مجوز از مد

انجهام پهژومش و نحهوه     يازم در مورد چگهونگ  حاتيتو 

کامهل   حاتيو سپس ب  افراد تو   يب  سواات ارا ييپاسخگو

در خصو  محرمان  بودن افالعات داده شد تا به  سهئواات   

که  افهراد در    ديگرد ديتاک نيچن داده شود مم يواقع يما سخپا

پژومش برخهوردار   ياز اجرا يريگ کنارهاز حق  ،يا ل مر مرح

  از پرسهتاران، بها   آگامانه  تيباشند. پهس از کسهب ر ها    يم

مها در   نامه   پرسش مارستانيمختل  مر ب يما مراجع  ب  بخش

  آنهان  اريه در اخت ييپرستاران جهت پاسخگو يزمان نوبت کار

کننهده در   نفر از افراد شهرکت  140تعداد  انيقرار گرفت. در پا

 نينمودنهد و ممه   ليما را تکم نام  فور کامل پرسش  پژومش ب

 .ديگرد يآور نام  جمع تعداد پرسش

 يآور تهاب  اسيه مق -1 .  

 اسيمق نيا 2003در سال  دسونيوي: کانر و ددسونيويد -کانر

، رديه گ يرا انهدازه مه   بيبها تهنش و آسه    يسازگار ييک  توانا

 يآور است ک  تهاب  يا  يگو 25ار ابز کي اسيمق نيساختند. ا

 شهه ياز صههفر همم کههرتيل يا پههنج درجهه  يمهها را در انههدازه

 يمطالع  مقدمات کي. سنجد ي( مدرست ش يهمم 4( تا نادرست

 يعاد تيدر جمع اسيمق نيا يسنج روان يما يژگيدر مورد و

 ييايه ، پايدرونه  يابهزار ممسهان   نيه نشان داد که  ا  مارانيو ب

 ليه تحل جي. نتها دارد يکهاف  يگرا و واگرامم يي، رواييبازآزما

 يبعهد  ابزار چنهد  کياس يمق نينشان داد ک  ا ياکتشاف يعامل

، اعتمهاد  ي/ استحکام شخصيستگياست و وجود پنج عامل شا

/ رييه مثبهت تل  رشي، پذي/ تحمل عواف  منفيشخص زيب  غرا

کهرده   دييه تا اسيمق نيا يرا برا تي، کنترل و معنومنيروابط ا

ما منوز ب  فهور قطهع    اسيمق ريز ييو روا ييايااست. چون پ

 يآور تهاب  يحا ر فقهط نمهره کله    حال، در نشده است دييتا

 ي. محمهد [38] شود يمعتبر محسوب م ،يامداف پژومش يبرا

کهرده   يابيه منجار رانيه استفاده در ا يرا برا اسيمق نيا [39]

 ييايه نفر اجرا کهرد و پا  248 يرا بر رو اسيمق نيا ي. وتاس

به  دسهت    89/0کرونباخ  يآلفا يدرون يا سنجش ممسانآن ب

 يآلفها  قينام  از فر پرسش ييايپا زيگر نيد يآمد. در پژومش

 [.26] ب  دست آمد 91/0 ييايپا بيو  رشد  يکرونباخ بررس

 ينام  فرسهودگ  مسلش: پرسش ينام  فرسودگ پرسش -2

 يفرسهودگ  يريه گ ابزار انهدازه  نيتر جياز را يکيمسلش  يشلل

شده و س  جنبه    ليسوال جداگان  تشک 22باشد، از  يم يشلل

هبه    يجهان يم يسوال مربهوط به  خسهتگ    9 رد،يگ يرا در بر م

 شيدمد احساسات مربوط ب   ع  به  يدمندگان اجازه م پاسخ
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کار را  طيو مح انيدر برابر مددجو يعافف يخستگ و دازهاز ان

هبهه   تي(، پههنج سهوال مربهوط بهه  مسهخ شخصه    نهد ينما انيه ب

خود را به  شهکل    يما دمد ک  نگرش يدمندگان اجازه م خپاس

(، مشت ندينما انيب انينسبت ب  مددجو يتفاوت يو ب يعالقگ يب

دمنهدگان   هبه  پاسهخ   يشخص تيسوال مربوط ب  احساس کفا

به    دنيو رسه  يسهتگ ياحسهاس شا  زانيه دمد که  م  يم جازها

( ندينما انيخود را ب انيدر ارتباط با مراقبت از مددجو تيموفق

صفر همرگهز( تها    از احساسات نيا يفراوان يبند باشد. رتب  يم

از  کينمره ب  دست آمده در مر  ريباشد. ز يشش همر روز( م

 يمها  نمره مرجع مسلش و جکسون در دسهت    يس  جنب  بر پا

. مسلش و جکسون پايهايي  رديگ يباا قرار م ايمتوسط  ن،ييپا

حاسب  کردند. پايهايي  ما م تست خرده دروني را براي مر يک از

و  90/0تها  71/0کرونباخ  فاينام  با  ريب آل دروني پرسش

گهزارش شهده اسهت و     90/0تها  60/0 ريب بازآزمايي آن 

ما ب  شرح زير: براي،  تست پايايي دروني براي مر يک از خرده

 بي،  هر r=79/0 ومسخ شخصهيت  R=71/0 موفقيت فردي

و در  درصهد 85تها   درصهد 62از  يکرونبهاخ در فراوانه   يآلفا

 [.40] باشد يم درصد86تا  درصد63شدت از 

مههردان و زنههان از   سهه يمهها و مقا داده  يتوصهه يبههرا

 لي، جهت تحليمرکز ليو تما يپراکندگ يفيتوص يما شاخ 

 ليه و تحل رسهون يپ يبسهتگ  مهم  بياز  هر پهژومش   يما داده

ت مشخ  کردن تفهاوت مهردان و   گام ب  گام و جه ونيرگرس

 .مستقل استفاده شد يآزمون ت اززنان 

 

 نتايج
 يرمههايمتل يو درصههد فراوانهه يبهه  فراوانهه 1در جههدول 

کم تها   يليخ ياز فرسودگ يآور تاب زانيو م يشلل يفرسودگ

 يو زنان پرداخت  شد تا مقهدار فرسهودگ  در مردان  اديز يليخ

در پرستاران مشخ  گردد، ک  با  رماياز متل کيدر مر  يشلل

در  يعهافف  يخسهتگ  ريه در متل ب  دست آمهده  جيتوج  ب  نتا

در  تيمسهخ شخصه   ريه ، در متل8/94 و در زنان 1/74مردان 

در  يشخصه  تيه کفا ريه در متل ،1/96و در زنان  7/85مردان 

 يفرسهودگ  يو در شاخ  کله  2/92و در زنان  4/71مردان 

 يدرصهد از افهراد فرسهودگ    1/96و زنان  2/95ان مرد يشلل

 را گزارش کردند.  اديز يليو خ اديز

 

 . فراواني و درصد فراواني خرده مقياس ماي فرسودگي شللي در مردان و زنان1جدول

 فرسودگي شللي کفايت شخصي مسخ شخصيت خستگي عاففي يرتليم

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان زنان مردان

 خيلي کم
 فراواني

 درصد

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 کم
 فراواني

 درصد

1 1 4 0 1 1 0 0 

6/1 3/1 3/6 0 6/1 3/1 0 0 

 متوسط
 فراواني

 درصد

9 3 5 3 17 5 3 3 

3/14 9/3 9/7 9/3 27 5/6 8/4 9/3 

 زياد
 فراواني

 درصد

17 3 8 6 25 23 30 4 

27 9/3 7/12 8/7 7/39 9/29 6/47 2/5 

 خيلي زياد
 فراواني

 درصد

36 70 46 68 20 48 30 70 

1/57 9/90 73 3/88 7/31 3/62 6/47 9/90 

 جمع کل
 فراواني

 درصد

63 77 63 77 63 77 63 77 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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کنندگان بهر   شرکت يما نمره اريو انحراف مع نيانگيم 2 جدول

 ج،يدمد ک  با توج  ب  نتا يپژومش را نشان م يرمايحسب متل

 نيچنه  باشد. مم يدر مردان بااتر از زنان م يآور تاب نيانگيم

 يشخص تيکفا ت،يمسخ شخص ،يعافف يخستگ يرمايدر متل

بهااتر  زن  پرستاراندر  يفرسودگ نيانگيم يشلل يو فرسودگ

 است.
 

 در زنان و مردان رمايو انحراف استاندارد متل نيانگيم س ي. مقا2جدول

 انحراف استاندارد ميانگين حجم نمون  جنسيت متلير

 تاب آوري
 23/15 33/64 63 مردان

 58/19 83/47 77 زنان

 خستگي عاففي
 49/8 59/37 63 مردان

 8 69/45 77 زنان

 مسخ شخصيت
 49/5 38/22 63 مردان

 34/4 97/25 77 زنان

 کفايت شخصي
 96/6 38/29 63 مردان

 91/6 6/33 77 زنان

 فرسودگي شللي
 06/14 35/89 63 مردان

 11/15 26/105 77 زنان

 

که    3دسهت آمهده از جهدول شهماره       ب جينتاتوج  ب   با

 تيه ، کفاتيمسخ شخص ،يعافف يخستگ يرمايمتل يبستگ مم

 تيو جنسه  يآور تاب يرمايبا متل يشلل يو فرسودگ يشخص

 يبستگ مذکور مم يرمايبا متل يآور تاب انيدمد، م يرا نشان م

بها   يعنه يبرقهرار اسهت،    ≥01/0Pدر سطح  يو معنادار يمنف

، تيمسخ شخص ،يعافف يخستگ يرمايمتل ،يآور تاب شيافزا

و بهالعکس.   ابندي يکامش م يشلل يو فرسودگ يشخص تيکفا

مثبهت و   يبستگ مذکور مم يرمايبا متل تيجنس انيم نيچن مم

  .رقرار استب ≥01/0Pدر سطح  يمعنادار

 ونياز روش رگرسه  يشهلل  يفرسهودگ  ينيب شيمنظور پ ب 

ارائ   5و  4ول شماره آن در جد جيچندگان  استفاده شد ک  نتا

دو گهام،   يشهود، فه   يک  در جدول مشامده م شده است. چنان

 يشهلل  يفرسهودگ  ينه يب شيقادر به  په   ت،يو جنس يآور تاب

 مگها  يچ  ک  در جدول بعد ارائ  شهده، فه   آن  يپا اند. بر بوده

درصد  47، 0-/685استاندارد  يبتا بيبا  ر يآور اول، تاب

نموده است. در گهام دوم   نييتب را يشلل يفرسودگ انسياز وار

 يبتا بيهبا  ر يآور ، ب  تاب230/0 يبتا بيبا  ر تيجنس

 يشلل يفرسودگ نيي( افزوده شده و توان تب-589/0استاندارد 

درصهد   043/0مقهدار،   نيه درصد رسهانده، که  از ا   51را ب  

 بوده است.  تيو افزوده مربوط ب  جنس يصورت انحصار  ب

 
 ليرماي فرسودگي شللي، تاب آوري و جنسيت.  ممبستگي مت3جدول
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 تاب آوري
64/0- 514/0- 398/0- 685/0- 1 

000/0** 000/0** 000/0** 000/0** -- 

 جنسيت
443/0 345/0 291/0 478/0 092/0 

000/0** 000/0** 000/0** 000/0** 000/0** 

01/0اري در سطح معناد  ** 

 

ما پرداخت  شد ک  در  تفاوت گروه س يب  مقا  .6جدول  در

فهور که     شهد ممهان   يما بررسه  انسيوار يشرط ممگن  ابتدا ب

 تهر  شيبه  درصد5از  نيآزمون لو يدار ياگر مقدار معن ميدان يم

و  مها  انسيه وار يمربهوط به  فهرض برابهر     tمقدار  ديباشد با

در  ما انسيوار يط ب  فرض برابرمربو نانيفاصل  افم نيچن مم

 نهان يو فاصهل  افم  tصورت مقدار  نيا ريگرفت  شود در غ ظرن

در  شود  يدر نظر گرفت  م ما انسيوار يمربوط ب  فرض نابرابر

و  012/0 يآور تهاب  يمها ريدر متل يدار يسهطح معنه   جا نيا

اسههت و  (05/0تههر از  هکوچههک 026/0 تيمسههخ شخصهه 

پهس از   سهت ين ما انسيوار يابرفرض بر يدمنده برقرار نشان

  يه در مهورد بق  يما استفاده شد ول انسيوار يابرفرض عدم بر

 يبه  دسهت آمهده از فهرض برابهر      جيبا توج  ب  نتها  رمايمتل

آزمهون   يدار يما استفاده شد. با توج  ب  سهطح معنه   انسيوار

در  يتوان گفت تفاوت معنادار يم درصد99 نانيبا افم نيانگيم

 زنان و مردان وجود دارد. در رمايمم  متل
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 تحليل رگرسيون ب  روش گام ب  گام براي پيش بيني فرسودگي شللي .4جدول

 R R2 Adjusted R Square Std. Error of the Estimate F sig پيش بين متليرماي گامها الگو

گام
ب  
ام 

گ
 

 000/0 303/122 144/12 466/0 470/0 685/0 تاب آوري 1

 000/0 205/72 680/11 506/0 513/0 716/0 نسيتج + تاب آوري 2

 

 در رگرسيون گام ب  گام تاب آوري و جنسيتاز فريق متليرماي  فرسودگي شللي رايب استاندارد و غير استاندارد پيش بيني . 5جدول

 معناداري Tمقدار تاندارد ريب بتاي اس خطاي استاندارد  ريب بتاي غير استاندارد مقادير ثابت و متليرماي پيش بين ما گام الگو

گام
ب  
ام 

گ
 

1 
 000/0 167/42 - 091/3 347/130 مقدار ثابت

 000/0 -059/11 -685/0 053/0 -584/0 تاب آوري

2 

 000/0 494/20 - 560/5 943/113 مقدار ثابت

 000/0 -950/8 -589/0 056/0 -501/0 تاب آوري

 001/0 491/3 230/0 189/2 642/7 جنسيت

 

 . آزمون تي مستقل در زنان و مردان6ولجد

 Levene's Test for Equality of Variances متلير
df t sig 

F sig 
 **000/0 607/5 679/137 012/0 467/6 تاب اوري

 **000/0 -798/5 138 6/0 276/0 خستگي عاففي

 **000/0 -226/4 820/116 026/0 058/5 مسخ شخصيت

 **000/0 -579/3 138 797/0 066/0 کفايت شخصي

 **000/0 -393/6 138 822/0 051/0 فرسودگي شللي

 **01/0معناداري در سطح 

 

 گيريبحث و نتيجه
 يو درصد فراوانه  يک  ب  فراوان 1جدول  جيبا توج  ب  نتا

 يپژومش در زنان و مردان پرداخته  شهد، در تمهام    يرمايمتل

 جهه ينت کسههب نمودنههد و در يزنههان نمههرات بههااتر رمههايمتل

 2جدول شهماره   جيرا گزارش نمودند. نتا يتر شيب يفرسودگ

 ندر مهردان بهااتر از زنها    يآور تهاب  نيانگيه نشان داد که  م 

مسهخ   ،يعهافف  يخسهتگ  يرمها يدر متل نيچنه  باشهد. مهم   يم

 نيانگيههم يشههلل يو فرسههودگ يشخصهه تيههکفا ت،يشخصهه

 5و  4 ،3جهدول   جيبااتر بود. نتا در پرستاران زن يفرسودگ

 يفرسهودگ  يمها  اسيه مق با خرده يآور تاب انيان داد ک  منش

 انيه م نيچن وجود دارد، مم يو معنادار يمنف يبستگ مم يشلل

مثبهت   يبستگ مم يشلل يفرسودگ يما اسيمق خرده اب تيجنس

 ت،يو جنسه  يآور ر بهود و در مجمهوع تهاب   برقرا يو معنادار

 در کننهد.  ينه يب شيرا په  يشهلل  يدرصد فرسودگ 51توانستند 

، در يشهلل  يو ابعاد فرسودگ يآور تاب ريمتل نيمورد ارتباط ب

 انيه م يمعنهادار  يمنف يبستگ نشان داده شد ک  مم قيتحق نيا

و  تيو مسهخ شخصه   يجانيم يهابعاد خستگ يشلل يفرسودگ

وجهود دارد.   يآور تاب ري( و متليشخص تياحساس عدم کفا

، ياففعه  يخستگ يرمايب  دست آمده در متل جيبا توج  ب  نتا

زنهان   يو در شهاخ  کله   يشخصه  تيه ، کفاتيمسخ شخصه 

را نسبت ب  مردان گهزارش کردنهد.    يتر شيب يشلل يفرسودگ

مها   تفاوت گروه س يب  مقا ياستفاده از آزمون ت با 6در جدول 

تفهاوت  به  دسهت آمهده     جيپرداخت  شد. ک  با توجه  به  نتها   

 . ديدر زنان و مردان مشامده گرد رمايدر مم  متل يمعنادار

 ،يو درمهان  يخهدمات مطلهوب بهداشهت     يارا يبرا امروزه

شهود و   يپرستاران م يو روان يبر سالمت جسمان ياديز ديتاک

رسهان بهر سهالمت     بيآس يما از جمل  مولف  يشلل يفرسودگ

 يشهلل  يفرسهودگ  شيافهزا  .[3] شهده اسهت   يپرستاران معرف
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زا  يدگيه فرد در برابر عوامل تن يموجب کامش قدرت سازگار

 يو جسهمان  يرفتهار  يمها  نشهان   شيدايه سهبب پ  ج ينتو در 

 ريتهاث  يا حرفه   طياز شرا يناش يما يدگيتن نيچن شود. مم يم

 يافهراد دارنهد، فرسهودگ    يو روان يبر سالمت جسمان ييبسزا

مداوم موجب کامش قدرت سازش  يما يدگياز تن يناش يشلل

که    يرکنانکا نيشود. بنابرا يزا م يدگيافراد با عوامل تن يافتگي

 تيه گوناگون آن مانند مام يما و مولف  شينسبت ب  شلل خو

مها و ممکهاران خهود     عيه ترف انه ، يحقوپ مام ،يکار، سرپرست

بههازخورد مثبههت دارنههد در مواجههه  بهها مشههکالت گونههاگون 

 يرفتارمها  نيخود، به  رامونيپ طيبا مح يو سازگار ياجتماع

 ووزون مه  يکننهد و رفتارمها   يتعادل برقرار م شيمختل  خو

 نيبه  يمنفه  يبسهتگ  . مهم [41] دمنهد  ياز خود نشان مه  يمنطق

 ينههيب شينشههان از قههدرت پهه يشههلل يو فرسههودگ يآور تهاب 

دارد،  يشلل يفرسودگ يکننده قو ينيب شيب  عنوان پ يآور تاب

 يشهلل  يفرسهوگ  زانيه ، مباا باشهد  يآور در تابمر چق يعني

 يآور و تهاب  يشهلل  يفرسهودگ  اني. از رابط  مابدي يکامش م

 شيموجهب افهزا   يآور نکت  اشاره کرد ک  تاب نيتوان ب  ا يم

امهر   نيه فرد در برابر عوامل فشارزا شهده و ا  يقدرت سازگار

کهار   در يجهان يو م يزشه ي، انگيروان يما موجب کامش نشان 

 يخسهتگ  شيبا افهزا  يآور تاب زانيکامش م ني؛ بنابراشود يم

در  رادافه  يآور کهامش تهاب   ي. از فرفه ممراه اسهت  يجانيم

و گسهترش   يريه گ ، سهبب شهکل  تيمسخ شخص اسيمق خرده

در ارتبهاط   يمنف يجانيم يما و بروز پاسخ ينگرش منف ينوع

افهراد   يآور تهاب  نيي. سطح پاشود يم يزندگ طيبا افراد و مح

از اعتمهاد   ي، ناشيشخص تياحساس عدم کفا اسيمق خرده در

نهاموثر   ارتباطفرد از شلل و يمنف يابيارز زيو ن نييب  نفس پا

 . باشد يم انياو با ممکاران و مددجو

 [42] و ممکاران چتيانزل يما افت ي يدر راستا جينتا نيا 

کارکنان  يشلل يآوران  و فرسودگ تاب يبر رابط  رفتارما يمبن

 نينظهارت و تمهر   قيه از فر يآور تهاب  ندياست. در واقع فرا

 ياز فرسودگ يريجلوگ يپرستاران برا يا در رشد حرف  يعمل

 يآور که  نمهرات بهاا در تهاب     يموثر است و پرستاران يشلل

ر گرفت  قرا يشلل يتر در معرض فرسودگ کسب کرده بودند، کم

 يانجيتواند ب  عنوان عامل م يم يآور بودند. در واقع سازه تاب

فهرد   يآور تهاب  يو بها ارتقها   رديه قرار بگ رماياز متل ياريبس

 نيچنه  آور و مهم  زا، ا هطراب  سترستواند در برابر عوامل ا يم

از مشهکالت   ياريبسه  نکه  مسهبب به  وجهود آمهد      يعوامل

از خود مقاومهت نشهان داده و بهر    شود  يما م آن يشناخت روان

رنهگ   و کهم  ليبها تعهد   يآور تابرو  ني. از اديما غلب  نما آن

کرده  نيکارکنان را تضم يسالمت روان زاني، معوامل نيکردن ا

 نيههدمههد. ا يمهها را کههامش مهه آن يشههلل يفرسههودگ زانيههو م

و  يسرسهخت  يافهراد دارا   آن مسهتند که   يايه مها گو  پژومش

نهاگوار،   يمها  تيه اسهترس و موقع  طيباا، در شهرا  يآور تاب

 يو درا نههدينما يخههود را حفههظ مهه  يشههناخت سههالمت روان

 شيباعهث افهزا   قيفر نيمستند و از ا يشناخت روان يسازگار

که  در آن   يخود از کهار  يفرد تياحساس ر ا زيو ن ييکارا

و  يآور تهاب [ 42] انشود. انزلچت و ممکار يمشلول مستند م

انهد. به     دانست  يرا باعث کامش ا طراب و افسردگ يسرسخت

توانند بر انهواع اثهرات    يآور و سرسخت م باور آنان افراد تاب

 رهيه از کهار چ  يناش يو عافف يجسمان يما يناگوار و خستگ

توان  يم ي. ب  فور کلنديد را حفظ نماشوند و سالمت روان خو

 يرامبردمها  يريبها به  کهارگ    يسرسهخت  يمها  گفت ک  مولف 

درک  شيمهدار و افهزا   مسهئل   يتر ماننهد رامبردمها   سازگاران 

 شيبا منبع اسهترس موجهب افهزا    ييايخود در رو يما ييتوانا

 تيه سهازمان و در نها  تهر  شيبه  يور از شلل، بهره يتمندير ا

و  يو اکبهر  يشهوند. پهژومش مهومن    يد مه سالمت روان افهرا 

 ينسکي، ادوارد و مرزل[21] ان، منزس و ممکار[10] زاده آتش

 ينيو حسه  زنژادي، عز[43] و ادن بورو رتکويف جکسون، ،[25]

 يمها  مولفه   نيممسو با پژومش حا ر نشان داد که  به   [44]

وجهود دارد. در   يمنف يبستگ مم يآور و تاب يشلل يفرسودگ

توان  يرا م يشلل يمشخ  شد ک  فرسودگ زين گريد يپژومش

از  گهر يد يکه ي. [45] کهرد  ينه يب شياز روي جنس و سهن په  

قهرار گرفهت    يپهژومش مهورد بررسه    نيه ک  در ا ييرمايمتل

 مها  طيمختل  در مح يما با داشتن مقول  تيبود. جنس تيجنس

دارد.  يتهر  شيو تفحه  به   قيه تحق يمختل  جا يما و بافت

مستند  ييرمايشدند، متل يومش بررسپژ نيک  در ا ييرمايمتل
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بودنهد که     يو اجتماع يعناصر فرمنگ ريک  ب  شدت تحت تأث

در رابط  با  يمنحصر ب  فرد جينتا يا مر جامع  رممکن است د

. امروزه نقش فرمنگ ديدست آ ب  يشناخت روان تيخصوص نيا

در قالهب   ،يشناسه  روان يما يژگيآن در و ريو تأثجامع   کي

 يشناسه  در واقع روان شود؛ يمطالع  م «يفرمنگ يشناس روان»

 ريفرمنهگ، تهأث   کيه  يباور است که  محتهوا   نيبر ا يفرمنگ

و فرمنهگ را   گذارد يم ما ش يبر رفتار، احساسات و اند دارياپ

ک  ب  آن فرمنگ تعلهق دارنهد،    يکسان  ک  مم داند يم يريمتل

حههال بهها وجههود  ني. در عههکننههد يتجربهه  نمهه کسههانيآن را 

 يبرخهه ،يتيشخصهه يمهها يژگههيدر و يفرمنگهه يمهها تفههاوت

 يسهاختارما  ليه به  دل  يو مشترک فرمنگ يعموم يما يژگيو

وجهود دارد. به     يمشهترک انسهان   يو عهافف  يشناخت  ،يادراک

 يمها  تيه فعال افته  ي صورت تجسم تينقش جنس گريعبارت د

افهراد   يمها  يژگه ي. با توج  ب  و[29] ديآ يب  شمار م يفرمنگ

بر غلب  کردن بر مشکالت، کسب  ليو م ديام آور ک  شامل تاب

 يمها دو رامبر ينه يو مهدف گز  يابيه  يمعنه  ،ياجتماع تيحما

مهها،  بهه  محههرک يجههانياجتنههاب از پاسههخ م ،ييگشهها لمشههک

 اسهت   يو کالم يموش ييتوانا افت ،يسازمان  طيمح يستگيشا

 يمها  يژگه يو نيب يپوشان مم يکرد ک  نوع انيب توان ي، م[47]

  يرا توج ريدو متل نيوجود دارد ک  رابط  ا يورآ مردان و تاب

 بمناسه  ياسهتانداردما  تيمهرد از محهدود   کيه  راي. زکند يم

قادر است ک  اواً از لحا   يرما است و ب  فور نظر يتيجنس

 يعيوس  يخوب رشد کند، دوماً ب  فور سازگاران  ب  ف يروان

 يشه نا يپاسخ مناسب دمد و سرانجام بر فشارما ما تياز موقع

مفههوم و   نيا عيغلب  کند. قبول سر يتيجنس يسنّت يما از نقش

. [48] دارد يراوانههف تيههوابسههت  بهه  آن، امم يسههبک رفتههار

مربوط ب   يما يژگياست ک  و تينکت  حائز امم نيا  يتشخ

نه    يپرخاشهگر  اي ييکارا ،يمهرورز ،يانگريجنس ممچون ب

در  زيههتنههها در مههردان و زنههان متفههاوت اسههت، بلکهه  افههراد ن

را به    مها  يژگه يو نيمختل  ا  يو تکال ما تيو ع ما، تيموقع

پژومش  کي جي. نتا[49] دمند ياز خود بروز م يمتفاوت زانيم

و سالمت روان  ينشان داد ک  مردان نسبت ب  زنان از سازگار

 يتهر  شيبه  تيمند مستند و با موفق بهره يتر شيب يآور و تاب

ه خهود بردارنهد؛ کهارکرد و    را از سهر را   موانع خطهر  توانند يم

 يتهر  شيبه  يداشت  باشند و از سالمت عمهوم  يکرد بهتر عمل

خهود   يمها  ييمردان نسهبت به  توانها    نيچن مممند باشند.  بهره

. [46] دارنهد  يتر دارند و قدرت قضاوت سالم يتر شياعتماد ب

 يآور تهاب  زانيم هکنند ينيب شيمذکر پ تيدر واقع داشتن جنس

 يعوامل فهرد  يذکر است ک  امروزه تنها رو انياست. البت  شا

 دنيرس يبرا ژه،يو يتيداشتن خصوص اي ييب  تنها ياجتماع اي

را در  يرونه يو ب يو عوامهل درونه   کننهد  ينمه  ديتأک يابيب  کام

بها داشهتن    يعنه ي. رنهد يگ يارتباط متقابهل بها مهم در نظهر مه     

و داشهتن عوامهل    يمثهل مردانگه   يتيشخصه  يمها  تيخصوص

و بهاور داشهتن    يو فرمنگ يو اجتماع يفرد در سطح يتيحما

ما  و فائق آمدن بر چالش تيب  موفق افتنيدست  يب  خود برا

سالم  يا سالم در کنار خانواده يانتظار فرد توان يم ما، يو سخت

 يمها  قالهب  هدمنهد  امر نشهان  نيا سالم را داشت. يا در جامع 

ا اسهت به   يما مساو است ک  خارج شدن از آن يتيجنس يسنّت

نسهل، که     نيشده از فرف چنهد  رفت يپذ يشکستن منجارما

به    انيه ن ميه در ا تهوان  يشده را مه  يدرون يفرمنگ يما ش ير

 تواند يم ييايو جلراف يفرمنگ يما . در واقع تفاوتديو وح د

 نيه متفهاوت باشهد، چهون مهر کهدام از ا      جينتا يعلت احتمال

متفهاوت انجهام شهده     يخها  و فرمنگه   يما در بافت پژومش

دور از انتظهار   رمشهاب  يغ جيبه  نتها   يابي دست ن،ياست. بنابرا

پا برجاسهت و   نوزم ياز جوامع فرمنگ سنّت ي. در برخستين

 ياما در برخ کنند، يم تيافراد آن خاست  و ناخواست  از آن تبع

شکسهتن   ياسهت و به  سهو    انيه در جر رييه تحول و تل گريد

 يمها  ش. از پهژوم [31]در حرکت مسهتند   يتيجنس يما قالب

پارسافر  يما پژومش جيتوان ب  نتا يممسو با پژومش حا ر م

، اشاره کهرد که    [51] انآزموده و ممکار ،[50] يزدخواستيو 

در ارتقاء سطح  يمعنادار راتيتواند تاث يم ينشان دادند مردانگ

 يزنهانگ  يداشت  باشد وله  يآور و تاب يشناخت روان يسرسخت

 يو فافم يبياشد. پژومش حبداشت  ب يراتيتاث نيتواند چن ينم

 [10]زاده  و آتهش  يو اکبهر  يپژومش مهومن  نيچن و مم [52]

 يتفاوت يآور پسران و دختران از لحا  تاب انينشان داد ک  م

پژومش،  نيا يما با توج  ب  داده گريوجود ندارد، ب  عبارت د
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با مهم ندارنهد که  بها پهژومش       يا رابط  يآور و تاب تيجنس

ک  با پژومش  يگريد يما باشد. از پژومش يحا ر نا ممسو م

 ،[53] نيديفر يما توان ب  پژومش يباشند م يحا ر ناممسو م

، [56] ،  نورانهدر و ممکهاران  [55] زيه ، لفروم ب[54] نيليمار

 يوسهف يو  يو کشاورز  [58] ، مارتمن و ممکاران[57] يمنل

 يآور سطح تهاب  نيب  [58] ينمون  منل ياشاره کرد. برا [59]

نکرد؛ اما عنوان کرد ک   دايپ يختران و پسران تفاوت معنادارد

خهود   يآور تاب يبرا يمتفاوت يدختران و پسران از رامبردما

 .کنند ياستفاده م

 يشهلل  يفرسهودگ  شيکه  موجهب افهزا    يجمل  عوامل از

باشهد    يمه  يپرسهتار  ريدر شلل حساس و خط تيشود فعال يم

و  مهاران يب يبهرا  يانه جبرقابل  ريغ يما بيآس ج يو در نتک  

خهود   يجامعه  و حته   يقشرما ريدگان حوادث و سايد بيآس

، لذا فرض است ک  ممه   کند يم جاديا شانيپرسنل و خانواده ا

و  ليه با در نظر گهرفتن عوامهل دخ   ط يح نيمسئول در ا ادافر

 يکننهده فرسهودگ   دي، مهوثر و تشهد  ساز ن يعوامل زم ييشناسا

و اسهتفاده از   قيه   دقفهرح و برنامه   کيه ، بها  پرسهنل  يشلل

، عوامل نيو کامش اثرات ا طي، بهبود شرايريشگيپ يما روش

تر  مطلوبپرسنل  نيا يبرا يشلل تيفعال طيتالش کنند تا شرا

آوري به    تهاب  ندهيماي افزا با آموزش مهارت نيچن شود و مم

 تيه مشهلول فعال  طه  يح نيه که  در ا  يبانوان ژهيپرستاران ب  و

و  يمهاي ارتبهاف   نهدن دروس مههارت  گنجا قياز فر باشند يم

 ليتشهک  نيچنه  و مهم  يدر واحهدماي درسه   يروابط اجتمهاع 

آوري، پرسههنل را در  مههاي شههناخت و آمههوزش تههاب کارگههاه

و از آن  يشلل يزا استرس طيشرا تيري، کامش و مديريشگيپ

. بها توجه  به     کنند ياري يشلل ياز فرسودگ يريشگيپ قيفر

کهرد که  پرسهتاران زن از    تهوان بيهان    ينتايج ب  دست آمده م

ازم اسهت جههت    نيبرخوردارنهد بنهابرا   يسخت يکار طيشرا

مهاي ناشهي از    افزايش کارايي زنان پرستار و کهامش آسهيب  

 التيداشت و با فرامم کردن تسهه  يتر شرايط کار، توج  بيش

زنهان پرسهتار در جههت کاسهتن      ژهيجهت پرستاران ب  و ژهيو

جا که  افهراد    اشت. از آنبرد يآنان گام موثر يشلل يفرسودگ

کننهد،   يرا تجرب  م يمتفاوت يشلل يفرسودگ کساني طيدر شرا

و   تيب  جنسه  ج با تو افراد را نيتر توانند مناسب يم نيمسئول

. نهد ينما يريکهارگ   مختل  به  يما در بخش يفرد يما تيظرف

 يشهلل  يک  موجب کامش فرسهودگ  ياز جمل  عوامل نيچن مم

 يريدر به  کهارگ   يآور تاب تيب  ظرفشود توج   يپرستاران م

مختل  است ک  منجر ب  بهبود  يما آور در بخش پرستاران تاب

 -يبهداشهت سهطح خهدمات    شيو افهزا  يپرستار يما مراقبت

به  منظهور    يسهت يبا يم زيگردد. درمانگران ن يجامع  م يدرمان

 يمها  تجامعه ، آمهوزش مههار    يسطح بهداشت روانه  شيافزا

پهژومش   نيه ا يمها  تي. از محهدود رنديرا ب  کار گ يآور تاب

پژومش ب  علهت   نيا جينتا ميدر تعم يکار توان ب  محافظ  يم

 که   نيه توج  به  ا  اب نيچن اشاره نمود مم يعوامل فرمنگ ريتأث

بها   جيپژومش در شهر سمنان انجام شده است، ممکن است نتا

آن شهر متأثر شده باشد ک  ازم اسهت   يتوج  ب  بافت فرمنگ

ازم انجام شهود.   يما ما مالحظ  آن ريو تفس ما افت ي ميدر تعم

 ييمها  گردد ک  پرستاران زن را در بخهش  يم شنهاديپ انيدر پا

تر، ارتباط  شبان  کم يما ي، نوبت کارتر مک يک  با اشتلالت ذمن

تهر   کم يريکارگ  ب اي يريکارگ  ، عدم بنيبا مراجع تر کم ميمستق

 يمها  که  بها اسهترس    هژيه و يمها  مراقبهت  يما آنان در بخش

، مسهئوان  نيچنه  . مهم ندينما يريکارگ  ممراه است ب يتر شيب

 تيبا ظرف ي، از افراديافراد در شلل پرستار يريب  کارگ يبرا

 يمها  بها انجهام آزمهون    ايو  ندياستفاده نما يبااتر يآور تاب

 يورآ از استخدام افراد با توان تهاب  شيمناسب پ يشناخت روان

 يشهلل  يبها فرسهودگ   نهده يتها در آ  نهد ينما ييبااتر را شناسا

و  شياز افهزا  يريشهگ يجههت پ  .  همناً ميمواج  شهو  يتر کم

 ييکارمها  راه گهردد که    يمه  شنهاديپ يشلل يفرسودگ شرفتيپ

پرسههنل  يشههلل يفرسههودگ تيمسههتمر و ههع جهههت سههنجش

 .شود ينيب شيپ

 

 تشكر و قدردانی
 سمنان و يدانشگاه علوم پزشک يگروه پژومش، از ممکار

پژومش ما  شبرديک  در پ ريکوثر و ام يما مارستانيپرستاران ب

 .دينما يم يگزار سپاس مان ينمودند، صم ياريرا 
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Introduction: Burnout is a psychological phenomenon, which is defined as chronic fatigue and apathy in 

the work place. Among the factors that lead to an effective adaptation and can have an effective role in 

reducing burnout is resiliency. This study was aimed to predict the work place burnout according to 

resiliency, referring to the mediatory role of gender.  

Materials and Methods: This study in terms of type of functional objective and data collection and 

communication between the variables component of the research is descriptive and correlational. In this 

study nurses (n=140) from two hospitals in Semnan (Iran) were randomly selected. Required Information 

was collected according to the Connor–Davidson Resiliency Scale and maslash burnout. For data analysis, 

Pearson correlation, multiple regression and independent t-test were used.  

Results: According to the results, the average burnout in women was more than men. Between 

Resiliency and gender with subscales of burnout a significant negative correlation was observed, gender 

and resiliency could predict 51% of burnout. Independent t-test showed significant differences in all 

variables between men and women.  

Conclusion: Resiliency and gender are factors that can predict burnout . It is recommended that people 

with a greater capacity of resiliency to be hired in working places. Also in female nurses, considering the 

importance of indicator of job satisfaction and efforts to improve them, can be effective in reducing eork 

place burnout. 
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