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چکیده
فرسودگی شغلی . کننداحساس میکارمحیطدررااسترسیاعصبیفشارازدرجاتی،افرادامروزه تمامی:زمینه و هدف

هدف از این مطالعه بررسی فرسودگی شغلی کارکنان شاغل در .باشدمیرس طوالنی مدت در محل کار محصول است
.بوده است1392سالدریزدصدوقیشهیدپزشکیعلومي تشخیص طبی دانشگاههاهآزمایشگا

ي هاهکنان آزمایشگانفر از میان کلیه کار106این بررسی، یک مطالعه توصیفی و مقطعی بوده که در آن :هامواد و روش
گردآوري اطالعات در . اي انتخاب شدندبه صورت تصادفی طبقهیزدصدوقیشهیدپزشکیعلومتشخیص طبی دانشگاه
ي هاتوسط آزمونهاهدر نهایت داد. بوده است) MBI(مه استاندارد فرسودگی شغلی مازالك ناپرسشاین مطالعه به وسیله 

.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندKruskal-Wallisو Mann-Whitneyآماري 
میانگین . بوده است) خفیف(84/37±40/19نتایج به دست آمده نشان داد میانگین نمره فرسودگی شغلی کلی : هاهیافت

و در بعد ) پایین(39/4±40/4در بعد مسخ شخصیت ،)متوسط(42/18±77/6نمره فرسودگی در بعد خستگی هیجانی
، سن )p=031/0(در این مطالعه بین فرسودگی شغلی با جنس . بوده است) پایین(57/29±77/6کفایت شخصی 

)017/0=p( سابقه کاري ،)048/0=p( نوع کار ،)044/0=p ( و وضعیت استخدامی)031/0=p ( داري معنیآماري ارتباط
. وجود داشت

ت شخصی وضعیت مطلوبی وجود ندارد و دست آمده، در بعد خستگی هیجانی و کفایه با توجه به نتایج ب:گیرينتیجه
کپرسنل، از یشغلی و باال بردن سطح کیفیت کاري يهابایست جهت مدیریت و کاهش فرسودگی و استرسمیبنابراین

. مزایا استفاده کردوحقوقپرسنل و افزایشمعنوي ازومادييهاي مدیریتی از قبیل حمایتهاهسري برنام
ي تشخیص طبیهاهمه فرسودگی مازالك، آزمایشگاناپرسشی شغلی، استرس، فرسودگ: ي کلیديهاهواژ

ایرانیزد،ثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد،ؤپژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی م-1
انایرتهران، ، ایرانعلوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه شناسی، دانشجوي دکتراي خون)نویسنده مسئول(-2
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مقدمه
وگرددمیاشتغال صرفشخصهرزندگیعمدهقسمت

دررااوقات بیداريازنیمیازبیشافرادگفت،توانمی
ازافراد درجاتیامروزه تمامی. ]1[گذرانندمیکارمحیط

وکنندمیاحساس کارمحیطدررااسترسیاعصبیفشار
يهادر سازمانانکارناپذیروملموسامريواقعیت،این

.]2[استامروزي
فرسودگی شغلی محصول استرس طوالنی مدت در 

فرسودگی شغلی یک سندرم . ]3- 4[باشدمیمحل کار 
روانی است که از سه بعد خستگی هیجانی 

)Emotional exhaustion) ( خستگی مزمن، اختالالت
که به صورت کاهش انرژي ) واب، عالیم جسمی مختلفخ

شود، مسخ میو احساس تخلیه توان روحی نمایان 
نفی، عاري از واکنش م() Depersonalization(شخصیت 

ران و اعتنایی مفرط نسبت به همکااحساس و توام با بی
گیري، کاهش کار و فعالیت مراجعین، احساس گناه، گوشه

باشد، میدایی روانی فرد از شغلش که به معناي ج) روزانه
) Personal accomplishment(و احساس کفایت شخصی 

که شامل کاهش احساس شایستگی و موفقیت در حرفه، 
نی بر شکست و ناتوانی، از تنارضایتی از کار، احساسات مب

دست دادن قدرت تشخیص و درك، حس دایمی از 
، باشدمیاجحاف و استثمار و کاهش عملکرد شغلی 

. ]5-8[تشکیل شده است
اي ترین مسایل حرفهفرسودگی شغلی یکی از عمده

ها تحمیل قابل توجهی را به سازماناست که هزینه
ها سازمانمثال، در ایاالت متّحده هزینهطور به . کندمی

میلیون دالر در سال 70تا 50به دلیل فرسودگی شغلی 
برآورد شده است در انگلستان نیز،. تخمین زده شده است

میلیون روز کاري هر ساله به دلیل اختالالتی که 40
در . ]9[رودشود از دست میمیتوسط استرس ایجاد 

خصوص عوامل مرتبط با  فرسودگی شغلی باید گفت
فرسودگی شغلی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نوع

تعارض و سردرگمی در نامناسب کاري،شرایطشغل،
ی در مورد افراد با تجربه، یکنواختی کار،عدالتبینقش،

حد، نوع مدیریت، فقدان حمایت فشارکاري بیش از
ساعت کاري قرار داردسازمانی واجتماعی، تغییرات

]12 -10 ،7[.
در متعدديعوارضشغلیفرسودگیکلیطوربه

برجايسازمانیوفردياجتماعی،زندگیخانواده،
ترك وغیبتبهتوانمیهاآنرینتممهازکهگذاردمی

روانشناختی، مختلفشکایاتمتوالی،تأخیرهايخدمت،
و بیمارانازمراقبتکیفیتکاهششغل،تغییرتضاد،

درباره . ]13[کرداشارههمکارانبافرديبینتعارضات
اولین ،نظران معتقدندصاحب، م و حاالت فرسودگییعال
از تحلیل عاطفی رتندعبااغلب شوند میمی که ظاهر یعال

،شودمی، فرد فاقد انرژي العادهو خستگی فوق
حس ناامیدي، درماندگی ،، مضطرب و عصبیپذیرتحریک

ممکن است احساس شکست و گناه کرده ، بیچارگی داردو
فردي که به ،داشته باشدخودو یک تصویر منفی از کار

رفتن به براي یتمایلاستاین صورت دچار تحلیل شده
مشکل در کار یکشغلیفرسودگی].14[ار نداردسر ک

تواند میکه شودمیعمده بهداشت عمومی محسوب 
. ]14- 15[قرار دهدثیر خودأفرد را تحت تمیسالمت عمو
هاي اخیر حاکی از رشد روزافزون فرسودگی پژوهش

هاي روانی به خصوص افسردگی و شغلی و ناخوشی
اساسبر. ]16- 20[اضطراب در کارکنان بهداشتی است
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درمانی باالترین-ی تبهداشمشاغلتحقیقات انجام شده،
داراشغلی رافرسودگیاز جملهوشغلیصدماتمیزان

. ]21[باشندمی
حاضر،حالدرفرسودگی شغلییاکارکنانقوايتحلیل

ودرمانی-بهداشتیيهاسیستمتمامدرشایعمشکلیک
کهطوريبهشود،میمحسوب21قرنمشکلمهمترین

یکروز،پایاندرشاغلنفرهر هفتازموجودآمارطبق
ي هاهکارکنان آزمایشگا. ]22[شودمیتحلیل دچارنفر

خون و ترشحات بیماران تشخیص طبی چون در تماس با
هامختلف هستند، همواره در معرض خطر انواع بیماري

یجاد قرار دارند و این باعث تحلیل قوا و در نتیجه ا
با توجه به اهمیت . ]23[شودمیفرسودگی شغلی در آنان 

ي هاهموضوع و این که کارکنان شاغل در آزمایشگا
باشند و میتشخیص طبی نیز در معرض فرسودگی شغلی 

اي در این زمینه انجام ا توجه به این که تاکنون مطالعهب
نگرفته است، لذا این مطالعه با هدف بررسی فرسودگی 

ي تشخیص طبی هاهرکنان شاغل در آزمایشگاشغلی کا
1392سالدریزدصدوقیشهیدپزشکیعلومدانشگاه

.انجام گرفت

هامواد و روش
این بررسی، یک مطالعه توصیفی و مقطعی است که در 

آزمایشگاه تشخیص 16از بین . انجام گرفت1392سال 
طبی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با 

پرسنل، ابتدا براي تعیین حجم کل نمونه تعداد 134داد تع
نفر از بین کلیه پرسنل به صورت تصادفی انتخاب 30

ها تکمیل شد و با مه مربوطه توسط آنناپرسششدند و 
میزان فرسودگی در بین (p=27/0و d=07/0توجه به 

در نهایت تعداد ) Z=96/1(% 95و با اطمینان ) پرسنل

به ) اندماه سابقه کاري داشته6ل که حداق(نفر106
یعنی (اي و متناسب با حجم جامعه صورت تصادفی طبقه

یی که نیروي بیشتري داشتند، تعداد هاهدر آزمایشگا
در این . انتخاب شدند) مه بیشتري توزیع گردیدناپرسش

ماه سابقه کاري 6که حداقل شدند میمطالعه افرادي وارد 
. اندداشته

مه بوده ناپرسشي اطالعات در این مطالعه ابزار گردآور
االت مربوط به مشخصات ؤکه شامل دو قسمت، س

دموگرافیک که شامل سن، جنس، سطح تحصیالت، 
هل، نوع مسکن، نوع اقامت، میزان درآمد، أوضعیت ت

وضعیت استخدامی، نوع کار و سابقه کار بوده و قسمت 
مه ناشپرس. دوم آزمون فرسودگی شغلی مازالك بوده است

Maslach Burnout(استاندارد فرسودگی شغلی مازالك 

Inventory (گیري فرسودگی شغلی ترین ابزار اندازهرایج
تشکیل شده است که هر سه جنبهگزینه22باشد و از می

فرسودگی شغلی که شامل مسخ شخصیت، خستگی 
سؤال 9. گیردبر میهیجانی و کفایت شخصی است را در

سؤال مربوط به مسخ 5تگی هیجانی، مربوط به خس
.باشدمیسؤال مربوط به کفایت شخصی 8شخصیت و 

تا شش ) هرگز(بندي فراوانی این احساسات از صفر رتبه
نمره به دست آمده در هر یک از سه . باشدمی) هر روز(

هاي پایین، متوسط و مرجع در دستهجنبه بر پایه نمره
. گیرندباال قرار می
16خستگی هیجانی نمره مساوي یا کمتر از در بعد

باال، در 27یشتر از متوسط و مساوي یا ب17- 26پایین، 
7- 12پایین،6مسخ شخصیت نمره مساوي یا کمتر از بعد

باال، و در بعد کفایت 13متوسط و مساوي یا بیشتر از 
متوسط و مساوي 32-38پایین، 31شخصی نمره کمتر از 
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نمره فرسودگی .]1، 24[گزارش شدندباال 39و بیشتر از 
45-88ین، پای0- 44کل نیز بدین صورت بوده که نمره 

در . باال گزارش شده است89مساوي و باالتر از متوسط و
و همکاران بیان Aholaو همکاران و Nastiezaieمطالعه 

پایایی درونی را براي هریک Jacksonو Maslachشده که 
سبه نمودند که پایایی درونی ها محاآزموناز خرده 

و 90/0تا 71/0مه با ضریب آلفاي کرونباخ ناپرسش
گزارش شده است80/0تا 60/0ضریب آزمون مجدد آن 

]25 ،15[ .
تحلیل عاطفی آزمونپایایی درونی در خرده ،نینچهم

بوده 71/0و موفقیت فردي 79/0، مسخ شخصیت 90/0
مه به کرات توسط ناپرسشدر ضمن این . ]10، 26[است

پژوهشگران ایرانی به کار برده شده که اعتبار علمی آن 
بعد از . ]27،15-28[تأیید شده است90/0بیش از 

SPSSتوسط نرم افزار آماري هاهوري اطالعات، دادآجمع

Mann-Whitneyي آماري ناپارامتريهاو آزمون18نسخه 

ورد تجزیه و م05/0دار با سطح معنیKruskal-Wallisو 
.تحلیل قرار گرفتند

نتایج
% 3/61نفر مورد بررسی، 106نشان داد که از هاهداد

% 3/78سال،20- 40در گروه سنی %) 7/77(زن، اکثریت 
داراي مدرك کارشناسی، % 66ها بومی، آن% 5/90هل، أمت

% 6/40داراي منزل شخصی و %) 9/66(ها اکثریت آن
سابقه کاري . اندکار بودهبه صورت طرحی مشغول بههاآن

ها داراي ، اکثریت آنبودسال5ها زیر آن%) 8/39(اکثریت 

% 5/49هزار تا یک میلیون و وضعیت شغلی 500حقوق 
نتایج به دست . ها به صورت شیفتی ثابت بوده استآن

آمده نشان داد میزان فرسودگی شغلی در اکثریت 
ط و تنها در متوس%1/31پایین، در %) 9/67(کارمندان 

میزان ). 1جدول (کارمندان در حد باال بوده است % 9/0
% 5/57فرسودگی شغلی در بعد خستگی هیجانی در 
% 2/79کارکنان پایین، در بعد مسخ شخصیت نیز در 

% 3/61ولی در بعد کفایت شخصی در بود، کارکنان پایین 
باال بوده % 3/61افراد پایین یعنی عدم کفایت شخصی در 

). 1دول ج(است 
میانگین نمره فرسودگی شغلی در کارمندان 

بیشتر از ) 26/46±84/20(سال 40آزمایشگاهی باالي 
بوده است و این ) 35±53/17(سال 20کارمندان زیر 

). p=017/0(دار بوده است تفاوت از لحاظ آماري نیز معنی
دهد که میانگین نمره فرسودگی شغلی در مینشان هاهداد

باالتر از کارمندان زن ) 21/42±6/18(دکارمندان مر
بوده و این اختالف از لحاظ آماري نیز ) 53/19±09/35(

).2جدول ) (p=031/0(دار بوده است معنی
نشان داد که میانگین نمره فرسودگی شغلی هاهداد

کارمندان آزمایشگاهی بر حسب نوع اقامت، نوع مسکن و 
بوده استمیزان درآمد از لحاظ آماري معنی دار ن

)05/0p> .(
میانگین نمره فرسودگی در بعد خستگی هیجانی در 
کارمندان شیفتی ثابت باالتر از بقیه بوده که از لحاظ 

). 4جدول ) (p=01/0(دار بوده است آماري نیز معنی
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طبی ي تشخیص هاهمیانگین و انحراف معیار نمره فرسودگی شغلی در کارکنان شاغل در آزمایشگا- 1جدول 
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر حسب ابعاد فرسودگی و فرسودگی کل

درصدفراوانیدرجهمیانگین±انحراف معیارابعاد فرسودگی

42/18±77/6خستگی هیجانی
615/57پایین

284/26متوسط
1716باال

39/4±40/4مسخ شخصیت
842/79پایین

152/14متوسط
76/6البا

57/29±77/6کفایت شخصی
653/61پایین

312/29متوسط
104/9باال

84/37±41/19فرسودگی کلی
729/67پایین

331/31متوسط
19/0باال

هید صدوقی یزد بر هاي تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی شمقایسه میانگین نمره فرسودگی شغلی در کارکنان شاغل در آزمایشگاه-2جدول 
هاي دموگرافیکحسب متغیر

فراوانیمتغیر
)درصد(

کفایت شخصیمسخ شخصیتخستگی هیجانیفرسودگی کلی
میانگین±انحراف معیارمیانگین±معیارانحرافمیانگین±معیارانحرافمیانگین±انحراف معیار

سن
13/30±38/437/6±75/1236/4±3510±3/7753/17سال40زیر 

95/27±21/427/7±95/1968/4±26/4610/10±3/2284/20سال40باالي 
p003/0=*p85/0=*p211/0=*p*=017/0سطح معناداري

جنس
87/28±34/524/6±6/1671/4±21/4221/10±8/376/18مرد
01/30±81/310/7±3/1325/4±09/3587/10±3/6153/19زن

p050/0=*p028/0=*p522/0=*p*=031/0سطح معناداري

سطح تحصیالت

5/24±50/077/7±50/37/0±50/2794/4±9/112/2دیپلم
65/28±03/597/6±96/1693/4±34/4184/9±5/2433/18کاردانی

68/29±44/443/6±40/1448/4±82/3700/11±6691/19کارشناسی
87/32±87/264/8±25/1199/2±25/2900/10±5/743/19ارشد و باالتر

p103/0=**p266/0=**p336/0=**p**=293/0سطح معناداري

هلأوضعیت ت
17/28±26/401/8±01/1343/4±08/3700/11±7/2164/20مجرد

96/29±43/436/6±02/154353/4±06/3864/10±3/7817/19هلأمت
p378/0=*p787/0=*p310/0=*p*=736/0سطح معناداري

*Mann-Whitney U test, p≤0.05

**Kruskal-Wallis H test
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هاي تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر مقایسه میانگین نمره فرسودگی شغلی در کارکنان شاغل در آزمایشگاه-3جدول 
حسب نوع اقامت، نوع مسکن و میزان درآمد 

فراوانی متغیر
)درصد(

کفایت شخصیشخصیتمسخ خستگی هیجانیفرسودگی کلی
میانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیار

نوع مسکن
37/29±28/475/6±15/146/4±06/3762/10±9/7665/18شخصی

75/29±35/515/7±551748/4±50/4372/11±2/1901/23استیجاري
25/30±75/184/7±00/1070/1±50/2912/8±8/338/16غیره

p353/0=p229/0=p910/0=p=408/0سطح معناداري

میزان درامد 
)تومان(

01/24±50/404/5±37/1592/4±87/4319/14±7/737/21هزار500کمتر از 
83/29±04/471/6±00/1415/4±20/3682/10±6/5973/18میلیون1-500
01/20±50/496/6±39/1566/4±46/3933/9±9/2696/19میلیون5/1-1

83/31±50/727/7±16/1786/6±83/4094/13±5/18/594/25باالتر از 
p810/0=p553/0=p079/0=p=677/0سطح معناداري

Kruskal-Wallis H test

حسب وضعیت استخدامی، نوع کار و سابقه کاريهاي تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر کارکنان شاغل در آزمایشگاه- 4جدول 

فراوانی شاخص
)درصد(

کفایت شخصیمسخ شخصیتخستگی هیجانیفرسودگی کلی
میانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیار

وضعیت 
استخدامی

14/31±50/329/7±59/1276/3±95/3212/10±8/4076/17طرحی و قراردادي
01/30±08/651/5±82/1216/5±91/3684/10±3/2252/18پیمانی
92/27±18/43/6±81/1791/3±31/4349/10±9/3635/19رسمی

p040/0=p109/0=p136/0=p=0311/0سطح معنا داري

نوع کار
47/20±76/306/6±85/101/4±14/3219/10±4/2004/17اداري

76/28±86/491/6±80/1786/4±82/4282/10±5/4927/20شیفت ثابت
45/30±32/401/7±71/1223/4±58/3475/9±1/3062/18شیفت در گردش
p010/0=p756/0=p334/0=p=044/0سطح معناداري

سابقه کاري

95/30±81/399/6±39/1157/3±24/3275/8±8/3990/15سال5کمتر از 
01/29±94/654/6±16/1697/5±11/4267/13±5/1730/23الس10-5
72/29±88/263/5±33/1210/3±50/3313/9±5/1735/15سال15-10
69/28±23/39/6±61/1994/3±76/4562/11±6/1232/23سال20-15

30/27±92/513/8±46/2137/5±07/4804/9±6/1295/19سال20باالي
p014/0=p068/0=p562/0=p=048/0سطح معناداري

Kruskal-Wallis H test
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بحث 
در این مطالعه میانگین نمره فرسودگی شغلی در 

ي تشخیص طبی در شهر هاهکارمندان شاغل در آزمایشگا
بوده است که با ) 84/37±4/19(یزد در حد خفیف 

. ]29[همخوانی داردMirabzadehي مطالعه هاهداد
دگی در بعد خستگی هیجانی میانگین نمره فرسو

، Talaeiمتوسط گزارش شد که با مطالعه ) 77/6±42/18(
Mazloomy ،Kouhpayezade وBellهمخوانی دارد

محققان معتقدند احساس خستگی . ]1، 24، 30- 31[
روانی فرد کاهش یابد، - شود توان روحیمیهیجانی باعث 

فرط به طوري که دچار نوعی سردي همراه با بی تفاوتی م
بنابراین با توجه به این . گرددمینسبت به مددجو و حرفه 

که خستگی هیجانی در این مطالعه متوسط به باال بوده، 
بعضی از کارکنان قادر به توان نتیجه گرفت احتماالًمی

باشند و این میي خود در محیط کار نهااثبات شایستگی
محیط تواند به دلیل عدم وجود شرایط مثبت در میله أمس

باال بودن فشار کاري و افزایش ساعت ،همچنین. کار باشد
تواند یکی از عوامل دخیل در این موضوع میکاري نیز 

دهد که یک ارتباط قوي میمطالعات نشان . ]32[باشد
بین خستگی هیجانی و رضایت شغلی وجود دارد و نشان 

دهد که هرچه نمره خستگی هیجانی باالتر باشد می
با توجه به این که . ]33[تر خواهد بودپایینرضایت شغلی

نمره خستگی هیجانی در این مطالعه چندان مطلوب 
ضایت شغلی نیز چندان توان گفت که رمینیست بنابراین 
.مناسب نیست

میانگین نمره مسخ شخصیت در این مطالعه 
، Mazloomyپایین بوده که با مطالعه ) 4/4±39/4(

Kouhpayezade وBellانی دارد و این پایین بودنهمخو

ازناشیتوانمیکارکنان رادرشخصیتمسخمیزان
دانستهاآنبهترحمایت اجتماعیوبیشترنفسبهاعتماد

]30 ،24 ،1[ .
میانگین نمره کفایت شخصی در این مطالعه 

، Talaeiپایین بوده که با مطالعه ) 77/6±57/29(
Mazloomy ،Kouhpayezade ،Momeni ،Piko وBell

احساس . ]1، 24، 30-31، 33-34[همخوانی دارد
آید که فرد میموفقیت یا کفایت شخصی زمانی به وجود 

ي سازمان متبوع تاٌثیر بگذارد و هابتواند در خط مشی
ي خود را به معرض نمایش گذاشته هابدین وسیله توانایی

و نگرش مثبت نسبت به خود و ارباب رجوع به دست آورد
بنابراین پایین بودن احساس کفایت شخصی و به . ]32[

عبارتی باال بودن عدم کفایت شخصی در پرسنل شاغل در 
نگرشدهندهتواند نشانمیي تشخیص طبی، هاهآزمایشگا

تمایلعدموخودو حرفهخودبهنسبتمنفی این کارکنان
.]35[باشدمیهاآندرشغلبهنسبترضایتوعالقهو

لعه بین نمره فرسودگی شغلی کلی، خستگی در این مطا
آماري هیجانی و مسخ شخصیت با جنس ارتباط 

داري وجود داشت به طوري که میانگین نمره در معنی
، Talaeiمردان باالتر از زنان بوده است که با مطالعه 

Toubaeiتواند به این میکه،]31، 36[همخوانی دارد
بیشترشغلی،تبر مشکالعالوهدلیل باشد که مردان

فشاروگیرندمیبه عهدهراخانوادهمشکالتومسایل
.]36[گرددمیواردهابرآنبیشترياجتماعیوروانی

در این مطالعه بین میانگین نمره فرسودگی شغلی کلی 
داري وجود داشت خستگی هیجانی با سن ارتباط معنیو

بیشتر سال40به طوري که میانگین نمره در افراد باالي 
Sunو Talaeiسال بوده که با مطالعه 40از افراد زیر 

در این بررسی ،همچنین. ]31، 37[همخوانی دارد
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لی کارکنانی که سابقه کاري بیشتري داشتند، فرسودگی ک
اند که با مطالعه و خستگی هیجانی باالتري داشته

Mazloomy همخوانی دارد و البته باKouhpayezade

به این علت باشد و ممکن است]1، 24[دهمخوانی ندار
ي جوانی هاهکه با باال رفتن سن و سابقه کاري، افراد به اید

اما این بخش نیاز به بررسی بیشتري ،اندخود دست نیافته
در این مطالعه میانگین نمره فرسودگی شغلی . ]38[دارد

کل و خستگی هیجانی در کارکنان رسمی باالتر از 
، قراردادي و طرحی بوده و از لحاظ آماري کارکنان پیمانی

کاريسابقهعلتنیز معنی دار بوده است، این می تواند به
باشدعدم اخراجازتربیشاطمیناننیزوهاآنبیشتر

]31[ .
در این بررسی بین نوع کار و فرسودگی شغلی کل و 

داري وجود داشت به طوري خستگی هیجانی ارتباط معنی
یفتی ثابت در مقایسه با کارکنان اداري و که کارکنان ش

اند که با شیفتی گردشی نمره فرسودگی باالتري داشته
که ممکن ]31[همخوانی داردTalaeiقسمتی از مطالعه 

به این علت باشد که کارکنان شیفتی ثابت خصوصاً است
ي شغلی و فرسودگی هادر شب بیشتر در معرض استرس

ایط آب و هوایی شهر یزد، با توجه به شر.]39[هستند
ن و وضعیت أکمبود مراکز اقامتی و رفاهی متناسب با ش

توان یکی از عوامل فرسودگی میمعیشتی کارکنان را نیز 
مطالعات نشان . ]40[شغلی کارکنان محسوب نمود

جهت کاهش فرسودگی شغلی هادهد که سازمانمی
انند مدل ي پیشگیرانه مهاراهکارتوانند از میکارکنان خود 

مدیریت استرس و مشاوره با پزشکان براي مقابله با 
مطالعات ،نینمچه. ]41[ي کاري استفاده کنندهااسترس
ي مداخله اي جهت مقابله هاهدهدکه انجام برناممینشان 

ورزش و . ]5[باشدمیبا فرسودگی شغلی بسیار مفید 

تواند در کاهش میزان فرسودگی میي بدنی نیز هافعالیت
با توجه به این که این مطالعه تنها .]2[ثر باشدؤشغلی م

به بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در کارکنان شاغل در 
ي تشخیص طبی پرداخته و مقایسه اي با هاهآزمایشگا

در آینده شودپیشنهاد میها نشده وضعیت سالمت آن
. دگیرمطالعه اي در این زمینه انجام 

گیرينتیجه
نمره فرسودگی شغلی در کارمندان در کل میانگین 
طبی دانشگاه علوم ي تشخیص هاهشاغل در آزمایشگا

یزد در حد خفیف بوده و میانگین پزشکی شهید صدوقی
نمره فرسودگی در بعد احساس خستگی هیجانی متوسط، 
در بعد احساس مسخ شخصیت مناسب و خوب و در بعد 

ه به بنابراین با توج. کفایت شخصی نامناسب بوده است
ي شغلی هاي این مطالعه و ضروریت کاهش استرسهاهیافت
جهت مدیریت و مقابلهيهاراهکارتوان از یک سري می

شغلی و در نتیجه کاهش فرسودگی يهاکاهش استرس
توان به میهاراهکاراز جمله این . استفاده کردشغلی

ي مادي و معنوي کارکنان در هاتشویقیافزایش
تفریحات وورزشیيهاهباشگاایجاد،ي مختلفهامناسبت

معنوي ومادييهاحمایتانسانی،نیرويتأمینسالم،
گشایی، ي مشکلهامهارتپرسنل، آموزشازمدیران
دردادن پرسنلشرکتمزایا،وحقوقافزایش
ضمنآموزشوسازمانیوايحرفهيهاگیريتصمیم
. کارکنان اشاره کردبهخدمت

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه مسئولین و کارکنان شاغل در 

ي تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی شهید هاهآزمایشگا
صدوقی یزد که ما را در انجام این پژوهش یاري نموده اند تشکر 

.نماییممیو قدردانی 
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Assessment of Job Burnout Among Staff in Medical Diagnostic Laboratories in
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Background and Objective: These days, all the people are suffering from different degrees of stress and

nervous pressure during their working thus exposing to these stresses can create job burnout. So, the current

study was designed to study job burnout among personnel of medical diagnostic laboratories in Shahid Sadoughi

University of Medical Sciences in 2013.

Materials and Methods:In this descriptive and cross-sectional study, 106 persons were selected from medical

laboratories staff by Random Stratified Sampling. Moreover, data collection was performed by Maslach Burnout

Inventory standard (MBI). Finally, the data were analyzed by SPSS 18 using Mann-Whitney U and Kruskal-

Wallis H tests.

Results:The total score average of job burnout is 37.84±19.4. Moreover, scores average of burnout in emotional

exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment were 18.42±6.77, 4.39±4.40 and 29.57±6.77,

respectively. Furthermore, a significant relationship was revealed between job burnout with gender (p= 0.031),

age (p= 0.017), work experience (p= 0.048), type of work (p= 0.044), and employment status. (p= 0.031)

Conclusion: Based on low score in the average of total job burnout, low level of depersonalization and personal

accomplishment and also moderation in the emotional exhaustion, it seems that the current status of medical

laboratories staff in Yazd is not desirable. Therefore, it is strongly suggested a regular series of strategies to

manage and reduce job stress, staff's nervous pressure and burnout must be applied in all these laboratories.
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