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Abstract
Background: Burnout syndrome is the most dangerous threatening factor of workers’ health
among health professionals. Hardiness as a personality trait modifies the way people deal
with stress and resiliency is employed on those who are exposed to risk but would not be
impaired.
The aim of the present study is to investigate the relationship between burnout, tenacity and
resilience among health house workers in the health network of Kamyaran city.
Methods: This is a cross sectional study which has been done on 90 health house workers in
the city of Kamyaran. Data collection was done through questionnaires of hardiness Kobasa,
Connor and Davidson Resilience Scale (CD-RIS) and Occupational Burnout Maslach. Data
were analyzed using SPSS 16 statistical software.
Results: The data analysis showed that there is a direct relationship between the resilience
and Hardiness (409 /0 =R). There is a significant inverse relationship between resilience and
emotional analysis (384/0-=r) and there is a significant negative correlation between
resiliency and depersonalization (372/0-r). There is also a significant inverse relationship
between Hardiness and emotional analysis (342/0-=r). There is a significant inverse
relationship between hardiness and depersonalization (435/0- =r). Finally, it was shown that
there is no significant relationship between resilience and Hardiness with the lack of personal
accomplishment (780/0=R).
Conclusion: resilience and Hardiness were seen as the predictors of burnout among health
workers in health network in the city of Kamyaran.
Keywords: job burnout, resilience and tenacity.
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ارتباط بین سرسختی ،تابآوري و فرسودگی شغلی در
بین بهورزان شبكه بهداشت و درمان شهرستان كامیاران
چنگيز رستمي ،1حمزه احمديان ،2فايق يوسفی ،3ليدا گرگين

4

چکيده
مقدمه :سندرم فرسودگي شغلي خطرناكترين عامل تهديدكننده سالمت
شاغلین حرف بهداشتي درماني است سرسختی بعنوان يک ويژگی شخصیتی،
نحوه مقابله با استرسزاها را در افراد تعديل میکند تابآوري نیز
در مورد كساني به كار ميرود كه در معرض خطر قرار ميگیرند ولي
دچار اختالل نميشوند.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی ،سرسختی و
تابآوري در بین بهورزان شاغل در شبكه بهداشت و درمان شهرستان
كامیاران بود.
روش پژوهش :مطالعه حاضر از نوع تحلیلی -همبستگی است که در بین 90
بهورز شهرستان کامیاران انجام شد .دادهها از طريق پرسشنامههاي
سرسختی روانشناختی کوباسا ،پرسشنامه تابآوري کونور و ديويدسون (CD-
)RISو فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد .دادهها با استفاده از نرم افزار
آماری  SPSS 16مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
يافتهها :نتايج ضريب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تابآوري و سرسختی
رابطه مستقیمی وجود دارد ( .)r=0/409بین تابآوري و تحلیل عاطفی رابطه
معکوس معناداري وجود دارد ( .)r=-0/384بین تابآوري و مسخ شخصیت رابطه
معکوس و معناداري وجود دارد ( .)r=-0/372بین سرسختی وتحلیل عاطفی
رابطه معکوس و معناداري وجود دارد ( .)r=-0/342بین سرسختی و مسخ شخصیت
رابطه معکوس معناداري وجود دارد ( .)r=-0/435بین تابآوري و سرسختی با
فقدان موفقیت فردي رابطه معناداري وجود دارد (.)r= . /. 87
نتيجهگيری :تابآوري و سرسختی پیشبینیکننده فرسودگی شغلی بهورزان
شاغل در شبكه بهداشت و درمان شهرستان كامیاران بودند.
کليد واژهها :فرسودگی شغلی ،تابآوري ،سرسختی.

مقدمه
تحولي كه در دهههاي اخیر
با توجه به طرح رويكردهاي
مثبتنگر در حوزه سالمت صورت
به
توجه
با
گرفته،
توانمندیهای
و
استعدادها
انسان (بهجای پرداختن به
نابهنجاریها و اختاللها) ،در
سالهای اخیر هدف نهايی خود
و
سازهها
شناسايی
را
شیوههايی میداند که بهزيستی

و شادکامی انسان را بهدنبال
دارند .در اين ديدگاه جدا
از شناخت منابع استرس و
توصیه صرف به كاهش منابع
فشار رواني ،تجهیز افراد و
گروهها به ظرفیتهاي فردي
رواني و شخصیتي است كه در
تجربه موقعیتهاي تنشزا و
مشكل آفرين كمك كننده باشد.
لذا ماهیت بعضي مشاغل و
تجارب به گونهاي است كه
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 -1كارشناس ارشد روان شناس بالیني ،دانشگاه علوم پزشكي كردستان  ،سنندج ،ايرن
 -2استاديار گروه روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج ،سنندج ،ايرن
 -3استاديار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ايرن
 -4کارشناس ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ايرن

 ……………..و همکاران

سايرين ،مشکالت را تحمل می-
کنند و ديرتر از پای در می-
.)1381
(فیلیان،
آيند
سرسختی "مجموعه و منظومهای
از ويژگیهای شخصیتی است که
به عنوان منبع مقاومت در
برابر رويدادهای استرسزای
زندگی عمل میکند "( وودارد،
 (2004و شامل سه مؤلفه «تعهد،
کنترل و مبارزه جويی» است.
شخصی که از تعهد بااليی (نقطه
مقابل بیگانگی) برخوردار است،
به اهمیت ارزش و معناي اين که
چه کسی هست و چه فعالیتهايی
انجام میدهد ،پی برده است.
افرادي که در مؤلفه کنترل
(نقطه مقابل ناتوانی) قوي
هستند ،رويدادهاي زندگی را
قابل پیشبینی و کنترل میدانند
و بر اين باورند که قادرند با
تالش ،آنچه را که در اطراف شان رخ
میدهد ،تحت تأثیر قرار دهند.
(نقطه مقابل
مبارزه جويی
احساس خطر يا ترس) نیز باور به
اين موضوع دارد که تغییر و نه
ثبات و امنیت ،جنبه طبیعی
زندگی است (مستغني.)1391،
تابآوري نه فقط افزايش
قدرت تحمل و سازگاري فرد در
برخورد با مشكل است ،بلكه
مهمتر از آن حفظ سالمت رواني
و ارتقاء آن است .تابآوري
به افراد توانايي ميبخشد تا
با مشكالت و ناماليمات زندگي
و شغلي روبرو شوند بدون اين
كه دچار آسیب شوند و حتي
اين موقعیتها را فرصتي براي
ارتقاء و رشد شخصیت خود
مورد استفاده قرار دهند .به
نظر ميرسد يكي از تجارب تنش-
زا ممكن است اشتغال فرد يا
افراد در حرفهاي خاص باشد.
مشاغلي كه به دلیل ماهیت
آنها فرد شاغل عموما" در
حال تنیدگي قرار ميگیرد .از
جمله اين مشاغل ميتوان به
حرف بهداشتي و درماني به
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دچار
افراد
ناخواه
خواه
مشكل ميشوند ،به گونهاي كه
ممكن است سالمت رواني آنها
تهديد شود( .لینلي.)2004 ،
فرسودگی شغلی )(Occupational Burnout
توسط
بار،
اولین
فرويدنبرگر ) (Freudennbergerدر
دهه  1970تحت عنوان سندرم
تحلیل قواي جسمی -روانی در
تحقیقات روانشناسی بالینی
وارد شد .فرسودگی شغلی يک
سندرم سه مؤلفهاي شامل تحلیل
عاطفی ،مسخ شخصیت و فقدان
موفقیت فردي است و مشخص شده
نیا.)1389،
است(شاكري
فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی
ناشی از کار) واکنشی ممتد به
محرکهاي تنشزاي مزمن عاطفی و
بین فردي در کار میباشد که به
کمک سه بعد خستگی عاطفی ،مسخ
شخصیت و فقدان موفقیت فردي (حس
ميشود
توصیف
ناکارآمدي)
(مسلش .)2003 ،اين عارضه
امروزه درصد قابل توجهی از
کارمندان و کارکنان را در
سازمانها رنج میدهد و به علت
کاهش توان کاري آنها و در نتیجه
کارآمدي پايین ،توجه محققان و
همچنین مديران سازمانها را به
خود مشغول داشته است .اين
عارضه حتی زندگی خارج از محیط
کار و زندگی خانوادگی را نیز با
اختالل مواجه میسازد .کاهش
کارايی ،نارضايتی شغلی ،کاهش
سالمت عمومی و پايین آمدن سطح
مقاومت و تحمل از جمله
پیامدهاي فرسودگی شغلی است
(مسلش.)2003 ،
سر سختی روانشناختی سازه-
ای است که به عنوان يکی از
ويژگیهاي شخصیتی که به عنوان
تعديلکننده استرس مطرح میشود
(كوباسا .)1979 ،در فرهنگ
عامه نیز افرادی هستند که
با صفاتی چون «مقاوم» و
«صبور» ،شناخته میشوند ،اين
ً
از
بهتر
ظاهرا
افراد

3

ارتباط بین سرسختی ،تابآوري و فرسودگی شغلی در بین بهورزان شبكه بهداشت و
4
درمان شهرستان كامیاران

 -1فردی که در ابتددايي تدرين مرتبده ارا ده
خدمات بهداشتی -درمانی در روستا مشغول فعالیت
می باشد.
2 -Dik

4- Resilience
5- Hardiness
6- Kobasa
7- challenge
8- Control
9- Commitment

3- Maslach
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ويژه شغل بهورزي اشاره كرد
(ديك .)1992 ،افراد تابآور
داراي رفتارهاي خود شكنانه
نیستند .از نظر عاطفي آرام
بوده و توانايي مقابله با
دارند
را
ناگوار
شرايط
(بالك .)2002 ،تابآوري از
سوي مارش ( )1996به عنوان
توانايي عبور از دشواريها و
غلبه بر شرايط در زندگي
تعريف شده است (مسلش و
جكسون.)1982 ،
توجه ويژه به وضعیت
روانشناختی بهورزان ،1موضوع
تازهاي نیست .در دهههاي اخیر
توجه به استرس شغلی و مطالعه
پیامدهاي آن گسترش روز افزونی
يافته است که از جمله داليل آن
تأثیر استرس شغلی در بروز
بیماريهاي روان تنی (مانند
فشار خون و مشکالت گوارشی) و
همچنین شیوع استرس شغلی در سطح
وسیعی در جامعه است .اما در اين
رابطه بايد گفت که در حیطه شغلی
پديده استرس اجتناب ناپذير
است که به نوبه خود در برخی از
مشاغل به دلیل نوع وظايف و
مسئولیتهاي خاص ،با استرسهاي
زيادي همراه است .ديک 2معتقد
است که وقتی فرد در معرض فشار
روانی طوالنی و مداوم قرار گیرد
و قادر به تطبیق خود نباشد
دچار فرسودگی شغلی میشود
(ديك.)1992 ،
جودي و همکاران ( )1999در
پژوهشی نشان دادند که سطح
بااليی از سرسختی اثرات
میانجیگرانه بر استرس داشته و
با میزان پايین بیماري و
افسردگی مرتبط میباشد.
مسلش 3و همکاران (،)1976
فیلیان ( ،)1381بدري گرگري

( )1384و زارع ( )1382در
پژوهشهايی نشان دادند عواملی
وجود دارندکه میتوانند بر روي
فرسودگی شغلی تأثیر بگذارند.
که اين عوامل بايد به دقت مورد
شناسايی قرار بگیرند .از جمله
اين عوامل ويژگی شخصیتی تاب-
آوري 4و سرسختی 5است ،که به
عنوان دو متغیر ديگر در اين
پژوهش مورد بررسی قرار می-
گیرد .سرسختی ويژگی شخصیتی است
که ممکن است نحوه مقابله با
استرسزاها را در افراد تعديل
کند يعنی آنها را در تحلیل
موفقیتآمیز موقعیت استرسزا
ياري میکند .سوزان آولت کوباسا
سرسختی را ويژگی
)1979(6
شخصیتی پیچیدهاي معرفی میکند
که از سه مؤلفه چالش ،7کنترل 8و
تعهد 9تشکیل شده است.
زارع ( )1382در پژوهشي با
عنوان «مقايسه رابطه حمايت
اجتماعی و سرسختی با فرسودگی
شرکتهاي
رانندگان
شغلی
اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهر
تهران» نشان داد که حمايت
اجتماعی و سخت رويی هر يک با
مؤلفه احساس تحلیل عاطفی
ارتباط معکوس و منفی دارند،
حمايت اجتماعی و سرسختی هر يک
با مسخ شخصیت ارتباط معکوس
دارند و با احساس موفقیت فردي
ارتباط مستقیم و مثبت دارند.
از سوي ديگر بین میزان سرسختی و
مسخ شخصیت و احساس موفقیت فردي
در دو گروه تفاوت معناداري
وجود داشت .در اين پژوهش
باالترين میزان فرسودگی شغلی در
مولفه احساس تحلیل عاطفی (55
درصد) گزارش شد .سامانی،
صحراگر و جوکار ( )1386بین
تابآوري و رضايتمندي از زندگی

 ……………..و همکاران

ارتباط مستقیم و معنیدار گزارش
نمودند.

5

1- Connor- Davidson Resilience Scale

1- Hardiness Inventory

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان 1-12 ،1394

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 8:13 +0430 on Monday June 25th 2018

روش پژوهش
طرح اين پژوهش ،طرح توصیفی از
نوع همبستگی است .در اين پژوهش
متغیر فرسودگی شغلی و مؤلفههاي
آن (تحلیل عاطفی ،مسخ شخصیت و
فقدان موفقیت فردي) به عنوان
متغیر مالك محسوب میشوند و دو
متغیر خودتاب آوري و سرسختی
متغیرهاي پیشبین هستند .جامعه
آماري در اين پژوهش شامل کلیه
خانه
در
شاغل
بهورزان
بهداشتهاي شهرستان كامیاران
بودند ( .)N=100نمونه اين
پژوهش شامل  90نفر از بهورزان
بهداشتهاي
خانه
در
شاغل
شهرستان كامیاران بود .که به
روش نمونهگیري تصادفی ساده از
بین کلیه بهورزان انتخاب
شدند.
براي جمعآوري اطالعات ازسه
ابزار زير استفاده شد:
 -1پرسشنامه فرسودگی شغلی:
پرسشنامه فرسودگی شغلی ()MBI
توسط مسلش و جکسون ()1982
ساخته شده است که داراي 22
عبارت و سه بعد تحلیل عاطفی،
مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردي
میباشد که مقیاس فراوانی
(تکرار) و شدت فرسودگی شغلی را
اين
اندازهگیري میکند.
پرسشنامه در سال  1371توسط
فیلیان ترجمه و اعتبار علمی آن
تعیین شده است .بر اساس گزارش
فیلیان میزان ثبات داخلی مقیاس
فرسودگی شغلی مسلش و جکسون
مبین همبستگی قوي میان پاسخهاي
داده شده در مرحله آزمون مجدد
بعدي است (.)r=0/96
 -2مقياس تابآوري کونور و
ديويدسون :(CD-RIS) 10براي سنجش
مقیاس تابآوري
تابآوري،
کونور و ديويدسون (،)2003

( )CD-RISبه کار برده شد .کونور
و ديويدسون (همان جا) اين
پرسشنامه را با بازبینی منابع
پژوهشی 1979-1991در زمینه
تابآوري تهیه نمودند .بررسی
ويژگیهاي روانسنجی اين مقیاس
در شش گروه :جمعیت عمومی،
بخش
به
مراجعهکنندگان
مراقبتهاي اولیه ،بیماران
سرپايی روانپزشکی ،بیماران با
مشکل اختالل اضطراب فراگیر ،و
دوگروه از بیماران مبتال به
اختالل استرس پس از ضربه ،انجام
شده است .سازندگان اين مقیاس بر
اين باورند که اين پرسشنامه به
خوبی میتواند افراد تابآور را
از غیر تابآور در گروههاي
بالینی و غیربالینی جدا کند و
میتواند در موقعیتهاي پژوهشی و
بالینی به کار برده شود.
(محمدي .)1384 ،پرسشنامه
تابآوري کونور و ديويدسون 25
گويه دارد که در يک مقیاس
لیکرتی بین صفر (کامالًنادرست)
تا پنج (همیشه درست) نمره-
گذاري میشود .اين مقیاس در
ايران توسط محمدي ()1384
هنجاريابی شده است .براي
تعیین روايی اين مقیاس نخست
همبستگی هر نمره با نمره کل به
جز گويه  ،3ضريبهاي بین 0/41
را نشان داد .سپس
تا 0/64
گويههاي مقیاس به روش مؤلفههاي
اصلی مورد تحلیل عاملی قرار
گرفتند .براي تعیین پايايی
مقیاس خود تابآوري کونور و
ديويدسون از روش آلفاي کرونباخ
بهره گرفته شد و ضريب پايايي
(محمدي،
آمد
بدست
0/89
.)1384
سرسختی:11
پرسشنامه
-3
پرسشنامه ديدگاههاي شخصی
کوباسا توسط کوبسا ()1976
ساخته شده است که داراي  50ماده
میباشد و آزمودنی بايد میزان

ارتباط بین سرسختی ،تابآوري و فرسودگی شغلی در بین بهورزان شبكه بهداشت و
6
درمان شهرستان كامیاران

يافتهها
نتايج مندرج در جدول  1شیوع
فرسودگی شغلی در آزمودنیها را
نشان میدهد .همانطور که در
جدول مشاهده میگردد در تحلیل

(.)p<0/01

نتايج مندرج در جدول 3
همبستگی بین مؤلفههاي سرسختی
روانشناختی و فرسودگی شغلی و
تابآوري در آزمودنیها را نشان
میدهد .همانطور که در جدول 3
مشاهده میگردد بین متغیر تعهد
و فرسودگی شغلی ()r=-0/42
رابطه معکوس و معناداري وجود
دارد .بین متغیر چالش و تحلیل
عاطفی (.)r=-0/311
رابطه معکوس و معناداري وجود
دارد و همچنین بین متغیر کنترل
و تحلیل عاطفی ( )r=-0/345نیز
رابطه معکوس و معناداري وجود
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صحیح يا غلط بودن جمالت را در يک
مقیاس  4درجهاي از صفر تا سه
مشخص مینمايد .آزمون ويژگی
شخصیتی سرسختی توسط (کوباسا،
 )1996دژکام و قربانی ()1373
ترجمه و روايی صوري و محتوايی
آن محاسبه شده است .در مطالعه-
اي که توسط مدي ( )1994صورت
گرفته ،براساس آلفاي کرونباخ
ثبات درونی اين آزمون براي هر
يک از مقیاس ها عبارت است از :
كنترل:
a=0/71
چالش:
 a=0/84تعهد a=0/75 :سرسختی
بطور کامل .a=0/88 :مطالعه
جمهري ( )1380نشان میدهد که
مؤلفههاي سخت رويی يعنی تعهد،
کنترل و چالش هر يک به ترتیب از
ضريب پايايی  0/52 ،0/70و
 0/52برخوردارند و اين ضرايب
براي کل صفت سخت رويی 0/75
محاسبه شده است.
تحقیقات همبستگی ،شامل کلیه
تحقیقاتی است که در آنها سعی
میشود رابطه بین متغیرهاي
مختلف با استفاده از ضريب
همبستگی کشف يا تعیین شود
(دالور.)1380 ،
بعد از تهیه فهرست اسامی
بهورزان و انتخاب آنها ،ابتدا
هدف تحقیق براي آزمودنیها
بیان شد و سپس آزمونهاي پژوهش
در اختیارآنها قرارداده شد و
از آنها خواسته شد نظر خود را
با دقت بیان کنند .اطالعات
بصورت فردي و در محل کار
بهورزان جمعآوري شد سپس داده-
هاي بدست آمده با استفاده از
ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون چند متغیري با شیوه
گام به گام مورد تجزيه و تحلیل
قرار گرفت.

عاطفی  72درصد پايین 12 ،درصد
متوسط و  6درصد تحلیل عاطفی باال
دارند .در مسخ شخصیت به ترتیب
 60درصد پايین 27 ،درصد متوسط و
 3درصد مسخ شخصیت باال دارند .و
درفقدان موفقیت فردي  76درصد
پايین 11 ،درصد متوسط و  3درصد
فقدان موفقیت فردي باال دارند.
نتايج مندرج در جدول 2
همبستگی بین تابآوري و سرسختی
روانشناختی با مؤلفههاي
فرسودگی شغلی در آزمودنیها را
نشان میدهد .همانطور که در
جدول  2مشاهده میگردد بین تاب-
آوري و تحلیل عاطفی رابطه
معکوس معناداري وجود دارد
( .)r= -0/384بین تابآوري و
مسخ شخصیت رابطه معکوس و
معناداري مشاهده شده است
( ،)r= -0/372بین تابآوري و
فقدان موفقیت فردي رابطه
ندارد
وجود
معناداري
( .)p<0/01( ،)r=0/78همچنین
نتايج مندرج در جدول نشان می-
دهد بین سرسختی و تحلیل عاطفی
رابطه معکوس و معناداري وجود
دارد ( .)r=-0/342بین سرسختی
و مسخ شخصیت رابطه معکوس و
معناداري وجود دارد (-0/435
بین سرسختی و فقدان
=.)r
موفقیت فردي رابطه معناداري
،
()r=./.23
وجوددارد

 ……………..و همکاران

نتايج مندرج در جدول  4نتايج
تحلیل واريانس براي بررسی
معناداري رگرسیون گام به گام
سرسختی
مؤلفههاي
بین
روانشناختی و فرسودگی شغلی در
آزمودنیها را نشان میدهد.
همانطور که در جدول  4مشاهده
میگردد با توجه به جدول و
نتايج تحلیل واريانس مالحظه می-
شود که تنها يکی از مؤلفههاي
سرسختی (تعهد) به عنوان پیش-
بینیکننده وارد رگرسیون شده
است که با توجه به ميزان R2
اين متغیر به تنهايي حدود
 18/5درصد از واريانس مربوط
به فرسودگي شغلي را تبیین
ميكند .اين پیشبیني با توجه
آمده
بدست
F
میزان
به
( )F=22/25از نظر آماري در سطح
خطاي کمتر از يک هزارم
( )P>0/001معنادار ميباشد.

جدول  :1شيوع فرسودگی شغلی در بين بهورزان
فرسودگي شغلي
تحليل عاطفي

مسخ شخصيت

فقدان موفقيت فردي

درصد فراواني

فراواني
تراكمي

فراواني
پايين

72

72

82

متوسط

12

12

94

باال

6

6

100

پايين

60

60

70

متوسط

27

27

97

باال

3

3

100

پايين

76

76

86

متوسط

11

11

97

باال

3

3

100

جدول  :2همبستگی بين مولفههاي فرسودگی شغلی ،تابآوري و سرسختی
مولفه هاي فرسودگی
شغلی

تاب آوري

سرسختی

فقدان موفقيت فردي

. /.78

. /.23
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دارد .با توجه به جدول ()3
مالحظه میشود که همه مؤلفههاي
سرسختی با يکديگر و با
همبستگی
شغلی
فرسودگی
معناداري دارند که براي مشخص
کردن پیشبینیکنندهها از روش
رگرسیون گام به گام استفاده شد.
همچنین براي بررسی ارتباط
بین متغیرهاي تابآوري و سرسختی
از آزمون ضريب همبستگی پیرسون
استفاده شد .همانطور که در
جدول  3مشاهده میشود بین
متغیر تعهد و تابآوري ()r=0/33
رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .بین متغیر چالش و خود
تابآوري ( )r=0/38رابطه مثبت
و معنا داري وجود دارد و
همچنین بین متغیر کنترل و
تحلیل عاطفی ( )r=0/03نیز
رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد (.)p>0/01

7
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مسخ شخصيت
تحليل عاطفي
تمامي اين ضرايب

-. /372

-. /435

- . /384

-. /342

همبستگي در سطح  . / .1معني دار هستند .

p<0/01

جدول  :3همبستگی بين مؤلفههاي سرسختی و فرسودگی شغلی و تابآوري
مولفه هاي سرسختی
روانشناختی
تعهد

-. /42

./33

چالش

-./311

./38

كنترل

-./345

./30

تمامي اين ضرايب

همبستگي در سطح  . / .1معني دار هستند .

p> . / . 1

جدول  :4خالصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش بينی فرسودگی شغلی
متغير مالك

متغير
پيش بين

MR

RS

)F(P

B

T

P

فرسودگي شغلي

تعهد

1527/02

/174
.

22/25

/795
.

44/6

()./...

بحث و نتيجهگيري
خانه بهداشت محیطیترين واحد
ارايه خدمت در نظام شبكه
بهداشتي درماني كشور است كه
بسته به شرايط جغرافیايي و
راههاي ارتباطي و جمعیت ،ممكن
است يك يا چند روستا را در پوشش
خدمات خود داشته باشد .تحقق
اهداف خانه بهداشت منوط به
استمرار ،صرف وقت و حوصله زياد
بهورزان در ارايه خدمات مي-
باشد؛ در اين بین باقي ماندن
بهورزان در رده بهورزي در تمام
طول خدمت و نبود امكان ارتقاي
علمي و شغلي و همچنین ضرورت
اقامت در روستا در طول خدمت،
دو مشكل عمده براي شغل بهورزي
ميباشد (طاريس )2006 ،لذا
انجام مطالعات در زمینههاي
مختلف در بین بهورزان از اهمیت
خاصي برخوردار است.
اين فرض که بین تابآوري و
سرسختی روانشناختی با فرسودگی

شغلی در بهورزان شاغل در
شهرستان
بهداشتهاي
خانه
كامیاران رابطه مثبت وجود
دارد ،مورد تايید قرار گرفت.
نتايج به دست آمده از اين پژوهش
با تحقیقات ديگر (براي مثال
توگاد ؛ و؛ انزلیچت و همکاران،
 2006؛ و ماستن 2001 ،همسويی
دارد .اين پژوهشها گوياي آن
هستند که افراد داراي سرسختی و
تابآوري باال ،در شرايط استرس و
موقعیتهاي ناگوار ،سالمت
روانشناختی خود را حفظ می-
سازگاري
داراي
و
نمايند
روانشناختی هستند و از اين
طريق باعث افزايش کارايی و نیز
احساس رضايت فردي خود از کاري
که در آن مشغول هستند میشوند
ولف ( )1995در زمینه تأثیر
مثبت تابآوري و سرسختی بر
فرسودگی شغلی بر ويژگیهاي
اساسی افراد تابآور که سالمت
روان را ارتقاء میبخشد ،مانند
توان اجتماعی ،توانمندي در حل
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فرسودگی شغلی

تاب آوري

 ……………..و همکاران

افزوده شود از میزان تحلیل
عاطفی و احساس مسخ شخصیت کاسته
میشود و از طرفی از میزان
موفقیت فردي پايین بهورزان
کاسته میشود و موجب افزايش
موفقیت فردي آنها میگردد .زارع
( .) 1382در پژوهشی نشان دادکه
حمايت اجتماعی و سرسختی
روانشناختی هر يک با مؤلفه
احساس تحلیل عاطفی ارتباط
معکوس و منفی دارند ،حمايت
اجتماعی و سرسختی روانشناختی
هر يک با مسخ شخصیت ارتباط
معکوس دارند و با احساس موفقیت
فردي ارتباط مستقیم و مثبت
دارند .از سوي ديگر بین میزان
سرسختی روانشناختی و مسخ
شخصیت و احساس موفقیت فردي در
دو گروه تفاوت معناداري وجود
داشت.
کوباسا ( )1994در طی مطالعه-
اي پی برد مديران مرد با درجه با
بااليی از سرسختی روانشناختی
علیرغم اينکه در سراسر زندگی
مواجه
با وقايع استرسزا
هستند ،کمتر دچار بیماري شده و
از سالمت بیشتري برخوردارند.
يافتهها نشان داد که افراد با
سرسختی روانشناختی پايین
بیشتر تحت تأثیر اثرات منفی
استرس هستند (مسلش.)1976 ،
مجیديان ( )1384در پژوهش
خود نشان داد که بین
خودکارآمدي و استرس شغلی رابطه
معکوس و معناداري وجود دارد،
بین سرسختی روانشناختی و استرس
شغلی رابطه معکوس و معناداري
وجود دارد ،بین مؤلفههاي
سرسختی روانشناختی (چالش و
تعهد) و استرس شغلی رابطه
معکوس و معناداري وجود دارد و
همچنین بین سرسختی روانشناختی
و خودکارآمدي رابطه مستقیم ،و
خودکارآمدي با استرس شغلی
رابطه معکوس معناداري وجود
دارد .به عبارت ديگر مديرانی
که از سرسختی روانشناختی بااليی
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مساله ،خودگردانی و احساس
هدفمندي و باور به آيندهاي
روشن تاکید دارد.
انزلیچت و همکاران ()2006
نیز تابآوري و سرسختی را باعث
کاهش اضطراب و افسردگی دانسته-
اند .به باور آنان ،افراد تاب-
آور و سرسخت میتوانند بر انواع
اثرات ناگوار و خستگیهاي
جسمانی و عاطفی ناشی از کار
چیره شوند وسالمت روان خود را
حفظ نمايند .به طور کلی میتوان
گفت که مولفههاي سرسختی با به
کارگیري راهبردهاي سازگارانه-
تر مانند راهبردهاي مساله مدار
و افزايش ادراك توانايیهاي
خود در رويارويی با منبع استرس
موجب افزايش رضايتمندي از
شغل ،بهره وري بیشتر سازمان و
در نهايت سالمت روان افراد می-
فردريکسون
شوند .توگاد و
( ،)2004انزلیچت و همکاران
( ،)2006ماستن ( )2001نیز بر
سرسختی
باورند،
اين
روانشناختی وخود تابآوري در
حفظ و ارتقاء سالمت روانی
کارکنان ،مقاومت در برابر
حوادث ناگوار و افزايش
انتظارات فرد از موفقیت موثر
هستند.
همچنین نتايج اين پژوهش نشان
داد که سرسختی روانشناختی با
دو مولفه فرسودگی شغلی يعنی
(تحلیل عاطفی ( )r=-0/ 342و
مسخ شخصیت ( )r= -0/435در در
خانه
در
شاغل
بهورزان
بهداشتهاي شهرستان كامیاران
رابطه معکوس و معناداري دارد و
بین سرسختی روانشناختی و
فقدان موفقیت فردي رابطه وجود
دارد ولی اين رابطه معنادار
است (.)p>0/01( ،)r= . /.23
نتايج به دست آمده از اين پژوهش
تأيید تحقیقات ديگر
ضمن
(زارع 1382 ،؛ سوآرز )2007
حاکی از اين است که هر چه بر
میزان سرسختی روانشناختی
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برخوردار بودند استرس شغلی
کمتري را تجربه میکردند و
همچنین مديرانی که سرسختی
روانشناختی بااليی داشتند از
نیز
بااليی
خودکارآمدي
برخوردار بودند.
اين فرض که مولفههاي سرسختی
روانشناختی (تعهد ،چالش و
کنترل) با فرسودگی شغلی در
خانه
در
شاغل
بهورزان
بهداشتهاي شهرستان كامیاران
رابطه چندگانه دارند مورد
ضريب
گرفت.
قرار
تايید
رگرسیون متغیرهاي پیشبین نشان
میدهند که از میان مولفههاي
سرسختی روانشناختی (تعهد،
چالش و کنترل) تنها مولفه تعهد
فرسودگی
واريانس
میتواند
شغلی را به صورت معنیداري
تبیین کند .نتايج به دست آمده
از اين پژوهش ضمن تأيید نتايج
انجام شده توسط
تحقیقات
مثال
ديگر
پژوهشگران
(13و )14حاكي از اين است كه
اين متغیر به تنهايي حدود
 18/5درصد از وايانس مربوط
به فرسودگي شغلي را تبیین
ميكند .اين پیشبیني با توجه
آمده
بدست
F
میزان
به
( )F=22/27از نظر آماري در
سطح خطاي كمتر از يك هزارم
( ) P> 0/001معنادار مي-
باشد.
هدف اصلي در اين پژوهش
بهبود
راهكارهاي
ارايه
و
پیشنهادها
است،
وضعیت
راهكارهاي اجرايي زير با
هدف پیشگیري ،مقابله ،كاهش
و درمان فرسودگي شغلي ارايه
شدهاند:
 )1تشويق و ترغیب بهورزان
نسبت به اهمیت قايل شدن
هدف
با
خود
سالمت
براي
پیشگیري از فرسودگي شغلي و
مقابله و درمان آن از طريق:
٭ در دسترس قرار دادن
پرسشنامه فرسودگي شغلي به

منظور خود ارزيابي بهورزان
و اعالم آمادگي و ارايه
خدمات به افراد در سطوح
مختلف شامل :خدمات بالیني؛
خدمات مشاورهاي؛ آموزشهاي
گروهي .
٭ استفاده از گلها و
گیاهان طبیعي در محیط كار و
زيبا سازي فضا و محیط كار؛
به
كاركنان
ترغیب
)2
ورزش كردن از طريق تسهیل
دسترسي به خدمات ورزشي با
هدف كاهش فرسودگي شغلي و
پیشگیري از بروز آن از
طريق:
٭ اختصاص درصدي از هزينه-
هاي بهداشت و درمان به
فعالیتهاي ورزشي؛
٭ آموزش حركات ورزشي در
جهت كاهش فرسودگي جسمي و
كاهش آثار منفي كار با
از
استفاده
با
رايانه
بروشور ،تراكت ،كتابچههاي
آموزشي ،فیلم و
٭ پرداخت اضافه كار بابت
شركت در كالسهاي ورزشي؛
٭ ترويج فعالیتهاي ورزشي
از طريق در نظر گرفتن جايزه-
هاي ورزشي از جمله وسايل
ورزشي كه در منزل قابل
استفاده باشد؛
٭متمركز كردن فعالیتهاي
ورزشي و تفريحي براي بستن
قرارداد با مراكز ورزشي از
باشگاههاي
استخر،
قبیل
ورزشي و ...؛
٭ برگزاری مراسم گرامی
داشت روز بهورز.
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