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چکیده
طور به دلیل شیفت هاي کار و همینمحیطمواجه شدن با تنش هاي مختلف درلاست که به دلیاز جمله مشاغلیشغل پرستاري:مقدمه

در .فرسودگی شغلی شودممکن است منجر بهدر پرستاران ایجاد استرس کرده و استرس طوالنی مدت در آنان و ساعات کاري فشرده، کاري
.قرار گرفته استبررسی مورد ، پرستاران، نقش ویژگی هاي شخصیتی در فرسودگی شغلی پژوهشاین 

هاي شهرستان بیمارستانی که درپرستارانجامعه آماري این پژوهش را کلیه . استهمبستگیاز نوع پژوهش حاضر:هامواد و روش
هاي ویژگی هاي نفر از آنان به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه200تعداد کهمشغول به کار بودند، تشکیل داده استایالم

مسخ تحلیل عاطفی،( و فرسودگی شغلی مسلش) وجدان بودنا دلپذیر بودن و بانعطاف پذیري،رایی،برون گروان نژندي،(شخصیتی نئو 
براي بررسی رابطه ي بین ویژگی هاي شخصیتی نئو و فرسودگی شغلی مسلش، از همچنین. پاسخ دادند)شخصیت و عدم موفقیت فردي

.روش آماري تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید

به )  05/0p<,25/0- =β(و ) 05/0p<,35/0 =β(روان نژندي و برون گرایی که تحلیل عاطفی بادادنتایج پژوهش نشان :یافته ها
) 05/0p<,15/0- =β(رابطه مثبت و با برون گرایی) 05/0p<,36/0 =β(مسخ شخصیت با روان نژندي . داردو منفیترتیب رابطه مثبت
رابطه ) 05/0p<,34/0- =β(رابطه منفی دارد و عدم موفقیت فردي با برون گرایی) 05/0p<,24/0- =β(ذیر بودن رابطه منفی و با دلپ

همه روابط موجود بین .داردمثبترابطه ) 05/0p<,22/0- =β(وجدان بودنباباومنفیرابطه ) 05/0p<,15/0- =β(، با دلپذیر بودنمنفی
.داین متغیرها معنادار بو

ویژگی هاي شخصیتیابعاد مختلف شخصیت بر میزان فرسودگی شغلی در پرستاران مؤثر است؛ بنابراین با سنجش:نتیجه گیري
.پرستاران در بدو استخدام، می توان میزان فرسودگی شغلی آنان را پیش بینی نمود

، پرستاراناسترش شغلی، فرسودگی شغلی، ویژگی هاي شخصیتی:واژه هاي کلیدي

مرکـز تحقیقـات پیـشگیري از آسـیب هـاي           :آدرس مکاتبه 
اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم-روانی

Rostammenati@yahoo.com:پست الکترونیک
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مقدمه 
فرآیندي است که تحت شرایط استرس 1فرسودگی شغلی

فرسودگی ،2مسلش و جکسون. آیدشغلی شدید به وجود می
روان شناختی در پاسخ به فشارزاهاي عاطفی ینشانگانرا شغلی 

سالمت تأثیر بر بر عالوه که) 1(می دانندمزمن در شغل
پیامدهاي سازمانی از قبیل تعارض یا ، فیزیکی و روانی کارکنان

فرسودگی شغلی از سه مولفه تحلیل . غیبت را به وجود می آورد
5کاهش احساس موفقیت فرديو4، مسخ شخصیت3عاطفی

خستگی عاطفی، به کمبود انرژي و احساس . تشکیل شده است
منابع عاطفی فرد به دلیل خواسته هاي روانی زیاد از کهاین

مسخ شخصیت، به وسیله رفتار . دست رفته است، اشاره می کند
هاي با دیگران به عنوان اشیاء و از طریق رفتارها و نگرش

عدم موفقیت فردي، . بدبینانه و بی رحمانه مشخص می شود
ل شکست حاکی از تمایل به ارزیابی خود به طور منفی به دلی

).2(در به دست آوردن برونداد است
در بازنگري پژوهش هاي صورت گرفته، مشاغلی که در آن 
انتظارات از افراد باالست، یا مشاغلی که فرد در ارتباط و تماس 
هاي کاري خود با همکاران یا مراجعان، تحت فشارهاي کاري 

رد قرار می گیرد یا حتی مشاغلی که ف) اعم از رفتاري و عاطفی(
احساس می کند چندان منزلت و احترامی نزد دیگران ندارد، 

در عین حال، زمانی . موجب فرسودگی شغلی در افراد می شوند
که افراد در شغل خود استقالل تصمیم گیري ندارند و حمایت 
اجتماعی را از طریق اطرافیان در محیط کار و احیاناً در خارج از 

دگی به سوي احساس کنند، به سامحیط کار دریافت نمی
این عوامل تقریباً در محیط ). 3(شوندفرسودگی کشیده می

توان گفت پرستاران تقریباً کاري پرستاران دیده می شود و می
خانواده و هر روز با رنج و اندوه بیماران، فوت آنها، سوگ و غم

بیماران مواجهند، یا برخی وظایف پرستاران حساس، حیاتی و 
وبرخی اعمال پرستاري نامطبوع است پاداش هستند، بی

در جوي ...) خون، ادرار، استفراغ، بو و(پرستاران با بدن بیماران
که غم و رنج بر فضاي آن سایه افکنده، سر و کار دارند، شیفت 

کند و هاي کاري که پرستاران را از ریتم زندگی جامعه جدا می
ی از کافی نبودن تعداد پرستاران و پایین بودن حقوق، همگ

شود پرستاران بیشتر در معرض عواملی هستند که باعث می
.فرسودگی شغلی باشند

دهد که عناصر مطالعات و نظریه پردازي هاي دیگري نشان می
شخصیتی نیز در زمره عواملی هستند که می توانند چگونگی 

اعم از محیط (عملکرد فرد را در برابر فشارهاي محیطی 
1.ر قرار دهندتحت تاثی) اجتماعی و شغلی

به طور طبیعی کسانی که بر اثر باورها و دالیل مختلفی از نظر 
جسمی و روانی خود را بیشتر تحت فشار قرار می دهند و 

به . شوندکنند، زودتر به فرسودگی شغلی مبتال میخسته می
هایی که بر روي نحوه عملکرد افراد ویژه این امر در پژوهش

نی و جسمی و عملکرد آنان داراي تیپ الف و وضعیت روا
آن چه )4(د قرار گرفته استییصورت گرفته، به خوبی مورد تأ

ست، براي دیگري ممکن است فشارزا اکه براي یک نفر فشارزا
تحقیقات تجربی کمی، اثر ویژگی هاي فردي مربوط به . نباشد

تعدادي از مطالعات فرسودگی در . اندشخصیت را بررسی کرده
اي خدماتی، رابطه معناداري بین استرس هشغلی در حرفه

).5،6،7(شدشغلی و ویژگی هاي شخصیتی افراد یافت
سویدر و زیمرمن در پژوهشی با استفاده از روش متاآنالیز با 

مدلی در زمینه ارتباط بین شخصیت و تحلیل رفتگی نشان رائها
دادند که سطوح باالتر ویژگی برون گرایی با سطوح پایین تر 

ی عاطفی و سطوح باالتر موفقیت فردي در پرستاران در فرسودگ
ارتباط است ولی با بعد زوال شخصیت که از ابعاد تحلیل رفتگی 
است ارتباطی ندارد، روان رنجوري با فرسودگی عاطفی و عدم 
موفقیت ارتباطی نداشت، در حالیکه ویژگی هاي توافق پذیري، 

1. Burnout
2. Maslach & Jackson
3.Emotional exhaustion
4. Depersonalization
5. Reduced personal accomplishment
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اد تحلیل وظیفه شناسی و گشودگی به تجارب، با همه ابع
).8(رفتگی ارتباط منفی نشان داد

در میان ) 2010(در تحقیق دیگري که شیمیزوتانی و همکاران 
پرستاران انجام دادند، در بررسی ارتباط بین تحلیل رفتگی 
شغلی پرستاران و شخصیت و رفتار تطبیقی آنان به این نتیجه 

باط رسیدند که بی ثباتی هیجانی در مقایسه با برون گرایی ارت
بیشتري با تحلیل رفتگی شغلی مرتبط با شغل و مرتبط با 

)              9(مشتري دارد
عاملی شناخته 5یا الگوي B5طبقه بندي شخصیت به عنوان 

، با 2، برونگرایی1شامل روان نژنديB5ابعاد.)10(شده است
- روان. باشدمی5و انعطاف پذیري4، دلپذیر بودن3وجدان بودن

هاي افراد در اضطراب، افسردگی، خشم، اوتنژندي به تف
، 6آلن و مایر. کندکمرویی، نگرانی و ایمن نبودن اشاره می

نژندي با تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش یافتند که روان
. )5(موفقیت فردي در گروهی از پرستاران رابطه داشته است

نژندي در رابطه با فرسودگی شغلی شواهدي براي اهمیت روان
، به دست آمده 7ز یک تحقیق طولی توسط گودارد و همکارانا

.)6(است
برونگرایی، ویژگی هاي فردي شبیه اجتماعی بودن و فعال بودن 

در مشاغلی که نیازمند مهارت هاي اجتماعی . دهدرا نشان می
، برونگرایی نقش کلیدي را در عملکرد )مانند پرستاري(هستند

).11(شغلی ایفا کند
و همدلی هاي فردي در خونگرمی، مهربانین، تفاوتبوددلپذیر

با وجدان بودن، به عنوان .دهدنشان میرادر تعامالت اجتماعی 
مهم ترین ویژگی در رابطه با عملکرد شغلی به عنوان قابل 

خرین ویژگی و آافراد تعریف شده بودن اراده با و اعتماد بودن
دي در ارتباط هاي فرشخصیتی، انعطاف پذیري است که تفاوت

این ویژگی با . با هوش، عالئق و خالقیت را نشان می دهد
. )12(، رابطه داشته است8فرسودگی شغلی، در تحقیق رز

در این پژوهش، هدف آن است که رابطه بین ابعاد بنابراین، 
مورد فرسودگی شغلی در پرستاران با ویژگی هاي شخصیتی 

از ویژگی هاي تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اینکه کدامیک
شخصیتی بهترین پیش بینی کننده فرسودگی شغلی پرستاران 

.می باشد

2هامواد و روش

جامعه . استسنجش همبستگیاز نوع توصیفی پژوهش حاضر 
پرستاران بیمارستانهاي دولتی آماري این پژوهش را کلیه 

مشغول به کار بودند، تشکیل 1392که در سال شهرستان ایالم
در این مطالعه با استفاده از روش سرشماري، تمامی . داده است

هاي دولتی مورد بررسی قرار پرستار شاغل در بیمارستان200
ها، از آوري دادهدر این پژوهش براي جمعهمچنین،. گرفتند

و پرسشنامه  (MBI)پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش 
پرسشنامه . استفاده گردید(NEO)ویژگی هاي شخصیتی نئو

ی هاي شخصیتی نئو توسط کاستا و مک کري در سال ویژگ
پنج خصیصه اصلی شخصیت که در . ساخته شده است1992

روان نژندي : این آزمون مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از
در برابر ثبات هیجانی، برون گرایی در برابر درون گرایی، 

ه ها نمرات گزین. انعطاف پذیري، دلپذیر بودن و با وجدان بودن
می باشد و هر عامل در ) 5(تا کامالً موافقم) 1(از کامالً مخالفم

نتایج . سؤال سنجیده می شود12سؤالی با 60فرم کوتاه 
مطالعات کاستا و مک کري حاکی از آن است که زیر مقیاس 
هاي این پرسشنامه، همسانی درونی خوبی دارند، در ایران نیز 

هنجاریابی ) 1377(ناین پرسشنامه توسط گروسی و همکارا
- اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون. شده است

ماه به 3نفر از دانشجویان به فاصله 208آزمون مجدد در مورد 
انعطاف براي عوامل 79/0و 79/0، 80/0، 75/0، 83/0ترتیب 

پذیري، دلپذیر بودن، روان نژندي، برونگرایی و با وجدان بودن 
در پژوهش حاضر براي برآورد پایایی ).13(بدست آمده است

1. Neuroticism 2. Extraversion
3. Conscientiousness 4. Agreeableness
5. Openness to experience 6. Allen & Meyer
7. Goddard, et al 8.Ross
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این آزمون، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است و نتایج 
محاسبات ضریب آلفا براي هر یک از متغیرهاي ذکر شده به 

و براي کل مقیاس 81/0و 67/0،72/0، 73/0، 75/0:ترتیب
. به دست آمد79/0نیز، 

جکسون داراي و همچنین، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش
میگانه فرسودگی شغلی رااي سهماده است که جنبه ه22

مسخ عبارت5تحلیل عاطفی،عبارت آن 9، که سنجد
را مورد بررسی قرار عدم موفقیت فرديعبارت 8شخصیت و 

افراد مورد مطالعه به هر یک از گویه هاي پرسشنامه . می دهند
خیلی (6تا ) ادخیلی زی(1بر اساس مقیاس لیکرت از شدت 

مسلش و جکسون پایایی درونی را براي هر . پاسخ دادند) کم
یک از خرده مقیاس هاي این آزمون، به این صورت گزارش 

79/0، مسخ شخصیت 90/0پایایی درونی تحلیل عاطفی: دادند
ضرایب آلفاي کرونباخ براي هر یک از . 71/0و موفقیت فردي 

نیز، به ترتیب هش حاضر،زیر مقیاس هاي این آزمون در پژو
و ضریب پایایی کل مقیاس فرسودگی 67/0و 79/0، 82/0

روایی و پایایی این پرسشنامه .محاسبه گردید83/0شغلی 
توسط فیلیان در ایران مورد تأیید قرار گرفت که ضریب پایایی 

در )14(گزارش نموده است75/0آن را با روش آزمون مجدد 
نامه ویژگی هاي شخصیتی نئو و مجموع، ضرایب پایایی پرسش

و در 70/0باالي فرسودگی شغلی مسلش در پژوهش حاضر،
جهت تحلیل داده هاي پژوهش حاضر، .حد مطلوب می باشد

از آمار فت ورمورد استفاده قرار گSPSS16نرم افزار آماري 
و آمار استنباطی تحلیل )میانگین و انحراف معیار(توصیفی

آزمون فرضیه هاي تحقیق استفاده رگرسیون چندگانه جهت 
.گردید

یافته ها
از . نفر مرد بودند80نفر زن و 120پرستار مورد آزمون، 200از 

31بین درصد4/43سال، 30کمتر از درصد7/43این تعداد، 

4/66سال سن داشتد؛ 41بیشتر از درصد9/12سال و 40تا 
.از این افراد متأهل بودنددرصد

نشان داده شده است، بین زیر مقیاس 1در جدول همانگونه که
هاي متغیر پیش بین، باوجدان بودن داراي بیشترین میانگین و 

و روان نژندي ) =M=،36/2 SD 78/9(انحراف استاندارد
،=22/4M(داراي کمترین میانگین و انحراف استاندارد 

5/1SD=(مالك، عدم از بین زیر مقیاس هاي متغیر. می باشد
و کمترین =M) 46/7(موفقیت فردي داراي بیشترین میانگین 

و مسخ شخصیت داراي کمترین =SD)57/0(انحراف استاندارد
)SD=99/0(و بیشترین انحراف استاندارد) =7/2M( میانگین
. می باشد

میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پیش بین و مالك پژوهش:1شمارهجدول
انحراف میانگیننام متغیر

معیار
انحراف میانگیننام متغیر

معیار
78/925/3باوجدان بودن22/45/1روان نژندي

72/396/0تحلیل عاطفی7/768/1برونگرایی

انعطاف 
7/299/0مسخ شخصیت24/101/3پذیري

عدم موفقیت 73/951/2دلپذیر بودن
46/757/0فردي

فرسودگی با اي شخصیتی ویژگی هضرایب همبستگی بین ابعاد 
ویژگی هاي معنی دار بوده و بین p>05/0در سطح شغلی 

کلی رابطه مستقیم و معنی داري فرسودگی شغلی با شخصیتی 
با ویژگی هاي شخصیتی نتایج همبستگی بین ابعاد . وجود دارد

.ارائه گردیده است2در جدول شمارهفرسودگی شغلی

فرسودگی شغلینچ ویژگی شخصیتی بابین پهمبستگیضریب:2شمارهجدول
فرسودگی شغلیمتغیرها

مقدار همبستگیداريسطح معنیشخصیتیهايویژگیابعاد
001/0187/0روان نژندي

-000/0197/0برونگرایی
-011/0141/0انعطاف پذیري

-000/0218/0دلپذیر بودن
000/0195/0باوجدان بودن
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حلیل رگرسیون براي رابطه بین پنچ ویژگی شخصیتی با سه نتایج ت:3شمارهجدول
مولفه فرسودگی شغلی

مقدار βمقدار پیش بین و مالكمتغیر هاي
T

سطح 
معناداري

تحلیل عاطفی                                  
روان نژندي      مسخ شخصیت                         

عدم موفقیت فردي              

35/0
36/0
02/0-

45/2
28/0
45/1-

01/0
01/0
15/0

تحلیل عاطفی
برون گرایی      مسخ شخصیت                       

م موفقیت فردي                                   دع

25/0-
15/0-
34/0-

69/1-
75/0-
84/2-

03/0
04/0
02/0

تحلیل عاطفی                      
انعطاف پذیري   مسخ شخصیت

عدم موفقیت فردي                   

07/0-
01/0
05/0-

5/0-
71/0
33/0-

61/0
48/0
75/0

تحلیل عاطفی
دن      مسخ شخصیتدلپذیربو

عدم موفقیت فردي

37/0-
24/0-
15/0-

57/2-
02/4
92/1-

05/0
003/0
02/0

تحلیل عاطفی
با وجدان بودن    مسخ شخصیت                         

عدم موفقیت فردي                      

15/0
21/0-
22/0

04/1
23/1-
26/3

30/0
22/0
001/0

بین ویژگی شخصیتی روان نژندي با فرسودگی شغلی رابطه 
مشاهده می شود، از 3همان گونه که در جدول . داشتوجود 

ویژگی شخصیتی روان بین بین ویژگی هاي شخصیتی، تنها 
,05/0(نژندي p<35/0 =β (و برون گرایی)05/0, p <

25/0 =-β( وجود داشت ، با تحلیل عاطفی رابطه معنادار) روان
بین ویژگی . )نژندي رابطه مثبت و برون گرایی رابطه منفی دارد

.نیز رابطه معنادار وجود داشتهاي شخصیتی با مسخ شخصیت
، ویژگی شخصیتی روان نژندي2با توجه به نتایج جدول 

)05/0, p<36/0 =β( ابطه مثبت و معنادار ربا مسخ شخصیت
p,05/0(و برون گرایی  <15/0 = -β (و دلپذیر بودن

)05/0, p<24/0 = -β( با مسخ شخصیت رابطه منفی و ،
.معنادار دارند
هاي شخصیتی با عدم موفقیت فردي رابطه وجود بین ویژگی

، مشاهده می شود که 3شمارهبا توجه به نتایج جدول. داشت
= p<34/0,05/0(برون گراییهاي شخصیتیویژگی -β(و

,05/0(دلپذیر بودن p <15/0 = -β ( رابطه منفی و معنادار با
.   عدم موفقیت فردي دارند

بحث
که بین ویژگی هاي شخصیتی و نتایج تحقیق نشان داد 

.فرسودگی شغلی پرستاران رابطه معنی دار وجود دارد
و فرسودگی شغلی بین ویژگی روان نژنديیافته ها نشان داد

پرستاران رابطه مثبت معنی دار وجود داشت و هر چه ویژگی 
هاي روان نژندي در پرستاران بیشتر شود فرسودگی شغلی نیز 
افزایش می یابد، عوامل روان نژندي مثل ترس، غم، دست 
پاچگی، عصبانیت، اضطراب، افسردگی، شتاب زدگی و 

خصوصیات یک پرخاشگري هر چه در یک فرد بیشتر باشند و
فرد را تشکیل دهند باعث می شود مقدار زیادي از انرژي فرد را 
گرفته و فرد نتواند درست تصمیم بگیرد و درست عمل کند 
بنابراین از بازدهی فرد کاسته شده و فرد زود خسته شده و 

و به تدریج آثار فرسودگی چه از نظر می آیدمیزان کارایی پایین 
شوند، نتیجه بدست میفرد پدیدار جسمی و روحی و شغلی در

همخوان ) 2010(و اریا ) 1388(آمده با نتایج تحقیقات مؤمنی
).16،15(می باشد

یافته ها نشان داد که بین ویژگی هاي برون گرایی پرستاران و 
فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد یعنی پرستارانی که 

اشتباهات جرئی برونگرا هستند، با بیماران انس می گیرند، براي
خود را سرزنش نمی کنند، ناامید نمی شوند، در زندگی فعال، پر 

تصمیمات درستی تالش و با جرأت هستند و در مواقع بحرانی 
، سویدر و زیمرمن)2002(آلن و مایرمی گیرند، تحقیقات 

، 8، 5(همخوان با این یافته می باشد) 1391(و ناصح) 2012(
17.(

ه بین ویژگی دلپذیر بودن و فرسودگی یافته ها نشان داد ک
شغلی پرستاران همبستگی معکوس معنی داري وجود دارد، 

توانند با بیماران رابطه دلسوزانه و یعنی این پرستاران می 
توجه بیمارانسالمت ذهن و نیازهاي ، بهدوستانه برقرار کنند

از عملکرد خود را برآورده سازند وخواسته هاي بیماران،کنند
و ) 1385(، نتایج حاضر با نتایج رسولیاند خشنود می شوندخو

).18، 5(همخوان می باشد) 2002(آلن و مایر



والیه منتی                                                                  ... بررسی رابطه بین ویژگی هاي شخصیتی با فرسودگی شغلی

 9045پاییز و زمستان/25و24شماره/م هفتسال /افالك

بر اساس نتیجه بدست آمده بین ویژگی با وجدان بودن و 
فرسودگی شغلی همبستگی مثبت معنی داري وجود دارد، یعنی 
هر چه یک فرد کارهایش را بخواهد با دقت و تمام و کمال انجام 

، وظیفه اش را به نحو احسن پیش ببرد، ابتکار عمل به خرج دهد
دهد، پر کار و پر جنب و جوش باشد در این صورت انرژي 

بنابراین در کوتاه مدت باعث وبیشتري را این کار می طلبد
فرسودگی جسمی و شغلی شده و از توان فرد می کاهد که 

ن ای) 2009(و جهانبخش و همکاران) 1388(تحقیقات مؤمنی
). 19، 15(موضوع را تأیید می کنند

بر اساس نتیجه بدست آمده از پژوهش حاضر بین ویژگی 
انعطاف پذیري و فرسودگی شغلی رابطه معکوس معنی داري 
وجود دارد، می توان گفت پرستاران هر چه در برابر نامالیمات 
زندگی، محیط بیمارستان، برخوردهاي بیمار و کارکنان 

ایند و شغل پرستاري را یک ارزش بدانند و به بیمارستان کنار بی
آن عقیده داشته باشند در اینصورت از فرسودگی شغلی آنان 
کاسته خواهد شد و با عالقه می توانند به شغل خود ادامه دهند 

و جهانبخش و همکاران) 2002(، رز)2001(و تحقیقات مسلش
).19، 12، 1(این موضوع را تأیید می کنند) 2009(

است که مهمیشغل پرستاري از جمله مشاغل لی بطور ک
مدیریت منابع انسانی بیمارستان، باید به آن توجه جدي داشته 

عدم توجه به نیازهاي شغل پرستاري، عواقب خطرناکی را . باشد
، از جمله هم براي پرستاران و هم براي جامعه به دنبال دارد

غلی می مسائلی که پرستاران با آن مواجه هستند فرسودگی ش
فرسودگی شغلی در پرستاران از دو جنبه داراي اهمیت باشد،
ت روانی افراد را تحت تأثیر قرارفرسودگی، سالم: نخست: است
دهد و باعث عالیم جسمانی، غیبت از شغل و تغییر شغل می می

دوم آن که فرسودگی، کیفیت خدمات ارائه شده به . گردد
شناخت عوامل مؤثر بر بنابراین، . بیماران را کاهش می دهد

فرسودگی و پیشگیري از آن هم در باال بردن سطح بهداشت 
روانی افراد و هم در بهتر شدن کیفیت ارایه ي خدمات مؤثر 

اکثر محققان سعی می کنند فرسودگی شغلی کارکنان .است

،بیمارستان را با تمرکز بر محیط و شرایط کاري بررسی کنند
پیش بینی گی هاي شخصیتی در لیکن در این تحقیق، نقش ویژ

.، مورد بررسی قرار گرفته استپرستارانفرسودگی شغلی 
دولتی انجام هايبا توجه به این که پژوهش حاضر در بیمارستان

شده است، بنابراین، پیشنهاد می شود براي بررسی دقیق تر این 
هاي خصوصی نیز انجام گیرد موضوع، این تحقیق در بیمارستان

.هم مقایسه گردندو نتایج با

نتیجه گیري
بر اساس یافته هاي این پژوهش، ابعاد مختلف شخصیتی از 
عواملی محسوب می شود که بر میزان فرسودگی شغلی مؤثر می 

از آن جا که آموزش کادر پرستاري، هزینه باالیی را بر .باشد
درمانی کشور تحمیل می نماید، فرسودگی این -نظام بهداشتی

هدر رفتن سرمایه ها می گردد و بهره وري را افراد موجب
از این رو گزینش افرادي که داراي ویژگی . می دهدکاهش 

هاي شخصیتی محافظت کننده از فرسودگی می باشند، 
شناسایی پرستاران در معرض خطر و به کار بردن مداخله هاي 
درمانی مانند آموزش مهارت هاي مقابله با فشار روانی و تقویت 

ل شخصیتی محافظت کننده می تواند در پیش گیري از عوام
. فرسودگی این افراد سودمند باشد

تقدیر و تشکر
پیـشگیري از آسـیب      مرکز تحقیقـات  و معنوي   از حمایت مالی    

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی        اجتماعی-هاي روانی 
درمانی استان ایالم از این طرح تحقیقاتی تشکر و قدردانی مـی            

همچنین از همکاري کارکنان و پرسـتاران بیمارسـتانهاي          . شود
دولتی شهر ایالم کـه در ایـن پـژوهش بـا پژوهـشگر همکـاري                

.داشتند، تشکر می شود
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