مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /2تابستان 59-68 /1396

مقاله پژوهشی

رابطهی بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بالینی شاغل در
بیمارستان شهید رجایی شیراز (تروما) در سال 1394
محمدعلی حسینی ،1ناصر صدقی گوی آقاج ،1ابوالفضل علمدارلو ،*1مهدی فرزاد مهر ،2عبداله موسوی

1

1دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،تهران ،ایران؛ 2دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گلستان ،ایران.
تاریخ پذیرش95/11/19 :

تاریخ دریافت95/3/22 :

چکیده:
زمينه و هدف :پرستاری یکی از مشاغل حساس جامعه است و پرستاران قسمت مهمی از زندگی خود را در
ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با افراد و بيماران میگذرانند .عملکرد شغلی بهينه ضامن سالمتی و بهبود بسياری از
بيماران و افراد جامعه است ،لذا شناسایی عوامل موثر بر عملکرد پرستاران و سعی در ارتقا و بهبود این عوامل از
اهميت به سزایی برخوردار است .این مطالعه با هدف تعيين همبستگی فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران
بالينی انجام شده است.
روش بررسی :مطالعه ی حاضر از نوع مطالعات همبستگی است که به روش مقطعی انجام شده و جامعه ی
پژوهشی آن کليه ی پرستاران بيمارستان شهيد رجائی شهر شيراز می باشند 150 .نفر از پرستاران به روش
سرشماری و بر اساس معيارهای ورود وارد مطالعه شدند .برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی مشخصات
دموگرافيک ،فرسودگی شغلی ماسالچ و عملکرد شغلی پاتر سون استفاده گردید .روایی و پایایی ( )0/90و
( )0/84هر دو ابزار در مطالعات مشابه در کشور مورد تأیيد قرار گرفته بود .دادهها با نرمافزار آماری  SPSSو با
استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و ضریب همبستگی پيرسون تجزیهوتحليل شدند.
یافتهها :یافته ها فراوانی و شدت فرسودگی شغلی را به ترتيب با ميانگين  22/3±0/29 ،21/37±1/55و عملکرد
شغلی پرستاران را با ميانگين  45/86±7/15نشان داد .نتایج حاصل از ضریب همبستگی پيرسون نشان داد که بين
فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد (.)r= -0/52 ،P≥0/001
نتيجهگيری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بين فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران ارتباط
معنیدار منفی و مستقيم وجود دارد و از آنجایی که فرسودگی شغلی باال میتواند منجر به کاهش عملکرد شغلی
شود ،لذا توصيه میشود با تعدیل عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی سعی در ارتقاء عملکرد شغلی آنان و
درنهایت باعث افزایش کيفيت مراقبتهای پرستاری و رضایتمندی بيماران شد.
واژههای کليدی :فرسودگی شغلی ،عملکرد شغلی ،پرستاران ،غيبت از کار.

مقدمه:
در میان مشاغل ،مشاغل بهداشتی -درمانی با

که در درازمدت این عوامل میتواند ایجاد فرسودگی

باالترین میزان آسیبهای شغلی همراه هستند ( .)2،1از

شغلی نموده و روی روند فعالیت حرفهای آنان اثرات

شغلهای پرتنش میتوان به حرفه پرستاری اشاره کرد،

مخرب بهجا گذارد ( .)4،3فرسودگی شغلی سندرم

چراکه پرستار فردی است که مسئول پایش و کنترل

روانی متشکل از خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و

شبانهروزی بیماران میباشد و طبعا بهطور مستمر در

کاهش احساس موفقیت فردی است که در بین کارکنان

معرض عوامل متعدد تنشزا قرار میگیرد و شکی نیست

حرفه خدمات پزشکی بهویژه پرستاران بروز میکند (.)5

*

نویسنده مسئول :تهران -دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی  -تلفنE-mail: alamdarloo.abolfazl@yahoo.com ،09014824996 :
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فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بالین ی

فرسودگی شغلی یکی از مشکالت شایع در بین

به شغل پرستاری ،افرادی منظم ،دلسوز و عالقهمند

پرستاران میباشد ( .)6،5،3در برخی از مطالعات ،میزان

هستند ،اما بسیاری از آنان پس از مدتی فعالیت و

فرسودگی شغلی پرستاران در ایالت متحده آمریکا را

مواجهه با انبوهی از مشکالت و استرسهای شغلی،

چهار برابر مشاغل خدماتی دیگر عنوان میکنند (.)1

احساس خستگی کرده و حتی مایل به کنارهگیری از
شغل خود هستند که فرسودگی شغلی میتواند یکی از

در مطالعهای که بر روی  5956پرستار در 302

دالیل بروز چنین شرایطی باشد (.)8

واحد انجام شد ،نشان داد که  %56فرسودگی شغلی
باالیی داشتند و نشان داد که پرستاران  %20/74خستگی

فرسودگی شغلی میتواند با اثرات مخرب بر

هیجانی متوسط %7/35 ،مسخ شخصیت متوسط و

عملکرد پرستاران همراه باشد ( .)10عملکرد را

 %25/66کفایت فردی کم داشتند ()7؛ همچنین مطالعه

ارزشهای کلی مورد انتظار سازمان از تکههای مجزای

ضیغمی و همکاران نشان میدهد که پرستاران %57/8

رفتاری تعریف میکنند که هر فرد در طول دورهای

خستگی عاطفی متوسط %52/2 ،مسخ شخصیت خفیف

مشخص از زمان انجام میدهد .حیاتیترین مسئله در هر

و  %64/4موفقیت فردی پایین داشتند ( .)8فرسودگی در

سازمانی عملکرد شغلی آن است .اهمیت عملکرد شغلی،

میان پرستاران یک مسئله جدی است که سالمتی خود و

پژوهشگران را به پژوهش هر چه بیشتر در درباره آن

بیماران را تهدید میکند (.)6

واداشته است .کارکنان در سازمانها با تالش و عملکرد

از عوامل موثر در فرسودگی شغلی پرستاران

مطلوب خویش ،سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری

میتوان به عدم حمایت اجتماعی ،تضاد با همکاران و

میکنند و آن را در عرصه رقابت پابرجا نگه میدارند،

پزشکان ،فشار شغلی ،در معرض قرار گرفتن خطرات

بهاینترتیب تالش سازمانها همواره در جهت شناخت

ناشی از اشعه و عفونتها ،مرگومیر بیماران ،حجم

عواملی است که به افزایش این عوامل مثبت و به دنبال

کاری زیاد ،پایین بودن حقوق و مزایا ،تغییر مددجو،

آن افزایش بازدهی سازمان منجر میشود (.)11

پرستاری از بیماران با نیازهای مراقبتی پیچیده ،فقدان

ارتقاء و کارایی یک سازمان به توانمندیها و

کار گروهی ،عدم حمایت مدیران و سرپرستاران ،عدم

سالمت جسمی -روانی و عملکرد کارکنان آن سازمان

امنیت شغلی ،فقدان افکار نو ،نبود برنامه آموزش ضمن

وابسته است .توجه به عملکرد شغلی کارکنان یکی از

خدمت ،چرخش شیفتها و نحوه ارزشیابی اشاره

عوامل موفقیت سازمانی است و استفاده از نیروی انسانی

نمود ( .)3اثرات مخرب فرسودگی شغلی در پرستاران

کارآمد در سازمانها ،دغدغه تمام مدیران و مسئولین

تا جایی است که امروزه کمبود پرستار در کشورهای

است .سالمت جسمی و روحی بیماران به کیفیت

صنعتی به یک مشکل عمده میباشد و پیدا کردن

مراقبتهای پرستاری (عملکرد شغلی) مربوط میشود.

راهحل برای آن ،به یک اولویت تبدیل شده است (.)1

عملکرد شغلی پرستاران ،بهعنوان فعالیتی اثربخش ،در

فرسودگی اثرات مخرب متعددی بر فرد،

انجام فعالیتها و مسئولیتهای مرتبط با مراقبت مستقیم

سازمانی که فرد در آن مشغول به کار است و در

از بیمار تعریف میشود که افت آن منجر به کاهش

بلندمدت بر جامعه دارد ( .)6بهطورکلی فرسودگی

بهرهوری ،افزایش هزینهها ،عدم رضایت بیماران و

شغلی عوارض متعددی بر جای میگذارد که از مهمترین

افزایش نیروی پرستاری میشود ( .)12پرستاران یکی از

آنها میتوان به غیبت و ترک کار ،تأخیرهای متوالی،

ارکان مهم در سازمانهای بهداشتی و درمانی میباشد،

شکایات مختلف روانشناختی ،تضاد ،تغییر شغل،

زیرا نارسایی کار این گروه به علت نقش مهم آنها در

کاهش کیفیت مراقبت از بیماران و تعارضات بین فردی

بهبود بیماران نتایج غیرقابلجبران به بار خواهد آورد؛

با همکاران اشاره کرد ( .)9پرستاران اغلب هنگام ورود

بنابراین پرداختن به عوامل موثر بر عملکرد پرستاران و
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پژوهش در این گروه اهمیت دارد ( .)13از آنجاییکه

فرسودگی شغلی ماسالچ رایجترین ابزار اندازهگیری

پرستاری یکی از مشاغل حساس جامعه است و پرستاران

فرسودگی شغلی است که در مطالعات متعدد ازجمله

قسمت مهمی از زندگی خود در ارتباط تنگاتنگ و

صابری و همکاران ،محمدی ،دهکردی و همکاران

نزدیک با افراد و بیماران میگذرانند و عملکرد شغلی

بهکار رفته است (.)15-17

بهینه ضامن سالمتی و بهبود بسیاری از بیماران و افراد

این پرسشنامه  25سوال دارد که هر سوال با دو

جامعه است ،لذا شناسایی عوامل موثر بر عملکرد آنان و

مقیاس فراوانی و شدت اندازهگیری شده و امتیاز داده

سعی در ارتقا و بهبود این عوامل اهمیت به سزایی

میشود .برای مقیاس فراوانی ،هرگز (صفر) ،سالی چند

برخوردار است ( .)14این مطالعه با هدف تعیین

بار (نمرهی  ،)1ماهانه (نمرهی  ،)2ماهی چند بار (نمرهی

همبستگی فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران

 ،)3هر هفته (نمرهی  ،)4هفتهای چند بار (نمرهی  )5و

بالینی انجام شده است.

هرروز (نمرهی  )6دریافت میکند .برای مقیاس شدت،
ناچیز (صفر) ،خیلی کم (نمرهی  ،)1کم (نمرهی ،)2

روش بررسی:

قابلمالحظه (نمرهی  ،)3مالیم (نمرهی  ،)4نسبتا زیاد

مطالعه ی حاضر از نوع همبستگی بوده که

(نمرهی  ،)5زیاد (نمرهی  )6و خیلی زیاد (نمرهی )7

جامعه ی پژوهشی آن را کلیه ی پرستاران بیمارستان

دریافت میکند .چهار بعد خستگی عاطفی ،عملکرد

شهید رجائی شهر شیراز تشکیل می دهند 150 .پرستار

شخصی ،مسخ شخصیت و درگیری را اندازهگیری

بهصورت سرشماری وارد مطالعه شدند .شرایط ورود به

میکند .از مجموع  25سوال 9 ،سوال به خستگی عاطفی

مطالعه داشتن حداقل یک سال سابقه کار در بالین ،عدم

(گویه :احساس میکنم که در پایان کار روزانه از کار

سمتهای مدیریتی (مترون ،سوپروایزر ،سرپرستار)،

افتاده شدهام) 8 ،سوال به عملکرد شخصی (گویه :من به

نداشتن سابقه بیماریهای مزمن جسمی و روانی ،عدم

شیوهی موثری به حل مشکالت مراجعانم میپردازم)5 ،

مواجهه با بحرانهای بزرگ مانند مرگ عزیزان درجه

سوال به مسخ شخصیت (گویه :واقعا برایم مهم نیست که

یک ،طالق و داشتن تمایل به شرکت در مطالعه و

برای بعضی از مراجعانم چه پیش میآید) و  3سوال به

معیارهای خروج شامل انصراف از ادامهی مطالعه و

درگیری (گویه :احساس میکنم که درگیر مشکالت

تکمیل ناقص پرسشنامهها بودند.

مراجعانم شدهام) مربوط میشود .نمرهی بیشتر

پژوهشگر پس از اخذ مجوز کمیته اخالق

نشاندهندهی فرسودگی بیشتر است.

دانشگاه و کسب اجازه از مسئولین بیمارستان با مراجعه

اعتبار درونی این پرسشنامه توسط  Maslachو

به بخشهای مربوطه و با در نظر گرفتن شرایط ورود به

همکاران ( )1993با استفاده از آلفای کرونباخ برای

مطالعه ،پس از توضیح اهداف پژوهش و کسب

هر یک از مولفههای این پرسشنامه محاسبه گردید که

رضایتنامه کتبی از نمونهها مبنی بر تمایل به شرکت در

برای خستگی هیجانی ،0/90 ،مسخ شخصیت ،0/79

طرح ،پرسشنامهها را توزیع نموده و بعد از یک هفته

احساس کفایت شخصی  0/71به دست آمد .اعتبار

آنها جمعآوری نمود .دادهها با استفاده از پرسشنامه

درونی پرسشنامه در پژوهشی که توسط امینی و

اطالعات فردی ،فرسودگی شغلی ماسالچ و عملکرد

همکاران انجام شد ،آلفای کرونباخ برای خستگی

شغلی پاتر سون جمعآوری گردید -1 .پرسشنامه

هیجانی  ،0/86مسخ شخصیت  ،0/81احساس کفایت

اطالعات فردی ( 8سوال) که شامل سن ،جنس ،وضعیت

شخصی  0/82و درگیری  0/76محاسبه شد ( .)18در

تأهل ،میزان تحصیالت ،مدت زمان اشتغال ،نوع شیفت،

مورد اعتبار ابزار فرسودگی شغلی ،در  5تحقیق

نوع استخدامی و بخش محل خدمت بود؛  -2پرسشنامه

درازمدت ( 8سال) اطالعاتی را به دست آوردند که
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فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بالین ی

نشاندهندهی روایی و پایایی ( )α=0/91تأیید شده

کرونباخ ضریب  0/82را گزارش کردهاند ( .)20پایایی

میباشد (.)19

هر دو ابزار بر روی  20پرستار و با روش آلفای کرونباخ

پرسشنامه عملکرد شغلی پاتر سون دارای

در این مطالعه ( )0/90و ( )0/84به دست آمد .برای

 15سوال میباشد که نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت

تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSSو آمار

طیف لیکرت  4نقطهای میباشد و برای گزینههای

توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون در سطح

«بهندرت»« ،گاهی»« ،اغلب» و «همیشه» به ترتیب

معنیداری  0/05استفاده شد.

امتیازات  2،1،0و  3در نظر گرفته میشود .دامنهی
نمرات و امتیازات هر آزمودنی بین  0تا  45میباشد و

یافته ها:

نمرهی باالتر عملکرد شغلی بهتر را نشان میدهد.

در این پژوهش  150نفر بهعنوان نمونه انتخاب

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون تهیه و توسط

شدند ،بر اساس یافتهها  %66از شرکتکنندهها زن%64 ،

ارشدی و پیریایی ( )1386ترجمه شده و این محققان

متأهل %74 ،در بازه ی سنی  20-30سال %83/3 ،دارای

ضرایب پایایی پرسشنامه عملکرد شغلی را با استفاده از

تحصیالت کارشناسی %45/3 ،وضعیت قراردادی پیمانی

روشهای آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب  0/85و

و  %88سابقهی کاری زیر ده سال داشتند (جدول

 ،0/85ارشدی و پیریایی با استفاده از روش آلفای

شماره .)1

جدول شماره  :1مشخصات دموگرافيک پرستاران
متغير

ابعاد

تعداد

درصد

جنسيت

مرد

51

34

زن

99

66

مجرد

54

36

متأهل

96

64

کاردانی

9

6

کارشناسی

125

83/3

ارشد

16

10/7

رسمی

60

40

قراردادی

22

14/7

پيمانی

68

45/3

20-30

111

74

31-40

24

16

41-60

15

10

زیر ده سال

132

88

10-20

12

8

باالی  20سال

6

4

وضعيت تأهل
سطح تحصيالت

وضعيت استخدام

بازهی سنی

سابقه کار

میانگین نمره فراوانی فرسودگی شغلی کل

خستگی عاطفی  ،26/78±14/13عملکرد شخصی

 37/21±1/55و برای هرکدام از زیرمقیاس های

 ،25/57±9/55مسخ شخصیت  7/84±9/3و درگیری
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 7/5±5/62و برای شدت فرسودگی شغلی کل

مسخ شخصیت  8/81±10/1و درگیری  8±5/61به

 22/3±0/29و برای هرکدام از زیرمقیاس های خستگی

دست آمد .میانگین عملکرد شغلی  45/88±7/15به

عاطفی  ،28/27±15/2عملکرد شخصی ،27/8±10/45

دست آمد (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2شاخصهای آماری فرسودگی شغلی و زیر مقياسهای آن و عملکرد شغلی در پرستاران
انحراف معيار  ±ميانگين

کمينه

بيشينه

45/88±7/15

25

60

فراوانی

26/78±14/13

0

54

شدت

28/27±15/2

2

61

فراوانی

25/57±9/55

4

48

شدت

27/8±10/45

4

56

فراوانی

7/84±9/3

0

72

شدت

8/81±10/1

0

78

فراوانی

7/5±5/62

0

24

شدت

8±5/61

0

22

فراوانی فرسودگی

فراوانی

21/37±1/55

-56

71

شدت فرسودگی

شدت

22/3±0/29

-39
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متغير
عملکرد شغلی
خستگی عاطفی
عملکرد شخصی
مسخ شخصيت
درگيری

با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش ،از

مقیاسهای آن با عملکرد شغلی رابطهی معنیدار منفی

ضریب همبستگی پیرسون برای بیان رابطه ی بین متغیرها

وجود دارد یعنی با افزایش فرسودگی شغلی ،عملکرد

استفاده گردید .بین شدت و فراوانی فرسودگی شغلی و زیر

شغلی پرستاران کاهش مییابد (جدول شماره .)3

جدول شماره  :3همبستگی بين فرسودگی و عملکرد شغلی و زیر مقياسها بر اساس ضریب همبستگی پيرسون
عملکرد شغلی

متغير
R

P

فروانی فرسودگی

-0/524

P>0/001

شدت فرسودگی

-0/573

P>0/001

فراوانی خستگی عاطفی

-0/48

P>0/001

شدت خستگی عاطفی

0/21

0/01

فراوانی عملکرد شخصی

-0/43

P>0/001

شدت عملکرد شخصی

-0/307

P>0/001

فراوانی مسخ شخصيت

-0/56

P>0/001

شدت مسخ شخصيت

-0/16

0/038

فراوانی درگيری

-0/4

P>0/001

شدت درگيری

-0/3

P>0/001
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بحث:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین

محققین همسو میباشد ( .)29-37بر اساس این مطالعات

فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان

که در جوامعی چون پرستاران ،کارمندان وزارت

شهید رجائی شهر شیراز پرداخته است .بر اساس نتایج

بهداشت و دبیران انجام گرفته است ،رابطهی معکوس و

بهدستآمده میانگین میزان فراوانی و شدت فرسودگی

معنیداری بین عملکرد ،کیفیت خدمات ارائه شده،

شغلی ازنظر پرستاران به ترتیب  1/55و  0/29بود که

سالمت روان ،تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی وجود

نشان می دهد فرسودگی شغلی در این بیمارستان ها در

دارد .عملکرد پرستاران میتواند روی کل روند درمان،

سطح متوسطی هست .پژوهش های تیزدست و همکاران،

بهبودی و رضایت بیماران اثر مستقیم داشته باشد .اگر

امینی ،شینی -جابری و همکاران ،جعفری و همکاران،

عملکرد پرستاران به هر دلیل کاهش یابد سیستم درمانی

شاکری نیا و محمدپور همسو با پژوهش حاضر بودهاند،

به هدف اصلی خود نخواهد رسید؛ لذا توجه به آن،

اما آقاجانی ،مومنی و همکاران ،رواری و همکاران

شناسایی عوامل پیشبینی کننده و موثر بر عملکرد

فرسودگی شغلی را باال و کیوانی و خاقانی زاده،

پرستاران از اهمیت باالیی برخوردار است .فرسودگی

سلطانیان و امین بیادختی فرسودگی شغلی را پایین

شغلی حتی در مواردی کیفیت زندگی کاری پرستاران

گزارش کرده اند (.)21-27،18،10،1

را کاهش داده و میتواند از آن طریق هم بر عملکرد اثر

تفاوت در ابزار مورد استفاده ،زمان مطالعه ،نوع

معکوس داشته باشد .از محدودیتهای مطالعهی حاضر

شغل یا جوامع مورد مطالعه مثل دبیران ،پرستاران،

میتوان به شرایط روحی پرستاران در زمان تکمیل

همچنین تعداد نمونه ها ،انواع بخشهای مورد بررسی

پرسشنامه اشاره کرد که میتواند بر نمرهی فرسودگی و

می تواند از دالیل توجیه تفاوت باشد .میانگین میزان

عملکرد اثرگزار بوده باشد که از کنترل پژوهشگر خارج

عملکرد شغلی پرستاران  45/88بود که نشاندهندهی

است؛ همچنین تمایل به مطلوب بودن در پرستاران

عملکرد شغلی متوسط رو به باال در پرستاران این

میتواند در مورد عملکرد آنان سوگیری ایجاد نماید.

بیمارستان ها میباشد .درواقع می توان گفت خیلی از
پرستاران عملکرد شغلی خوبی دارند .اکثر پژوهش های

نتیجهگیری:

داخلی هم همچون حمید ،مردانی و همکاران ضمن

یافتههای بهدستآمده از پژوهش حاضر،

تأیید این مطلب میزان عملکرد پرستاران را متوسط و یا

همبستگی معکوس و معنیداری بین فرسودگی شغلی و

حتی متوسط به باال اعالم کردهاند (.)28،14

عملکرد شغلی در پرستاران بیمارستان شهید رجائی شهر

با توجه به اهمیت حرفهی پرستاری در بهبود

شیراز را نشان داد که با افزایش فرسودگی شغلی عملکرد

بیماری ،کیفیت خدمات و رضایت بیماران ،این یک

شغلی کاهش مییابد .پیشنهاد می گردد ،تمهیداتی صورت

نکته قابلتوجه و از نقاط قوت سیستم بهداشت و درمان

گیرد که با شناسایی و رفع عوامل موثر بر فرسودگی شغلی

میباشد که حفظ و ارتقای آن باید در برنامهریزیهای

بتوان عملکرد پرستاران را ارتقا داد.

مدیران مدنظر باشد .مطابق نتایج ،رابطه ی معکوس و

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

معنی داری بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی
پرستاران وجود دارد .به این معنی که با افزایش

نتایج حاصل از این پژوهش در بالین میتواند در

فرسودگی شغلی ،عملکرد شغلی پرستاران کاهش

اختیار مدیران پرستاری قرار گیرد تا ضمن شناسایی هر

مییابد .نتایج پژوهش با یافته های حاصل از مطالعه،

چه بیشتر عوامل تأثیرگذار مخرب بر روی عملکرد
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 میباشد که در بیمارستان1/2647/=/94/801 شماره

 چارهاندیشی در جهت تعدیل این،شغلی کارکنان

شهید رجائی شیراز انجام گردید؛ لذا از معاونت و

.عوامل صورت گیرد

کمیتهی تحقیقات دانشگاه و همکاری صمیمانهی

:تشکر و قدردانی

مدیریت بیمارستان و مدیر محترم پرستاری و پرسنل
محترم پرستاری که بدون همکاری آنها این تحقیق

این مطالعه بخشی از یک طرح تحقیقاتی

. نهایت سپاسگزاری به عمل میآید،ممکن نبود
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Background and aims: Nursing is one the critical job in society and nurses pass an important part of
their life in close relation with people and patients and optimal job operation guarantees health and
improving many patients and people of society. So, identifying the effective factors on performance
of nurses and trying to promote and improve them is so important. This study has been aimed to
determine the interrelationship of job burnout and job performance of clinical nurses.
Methods: The current study is interrelation study type which is performed by sectional method
and the research society is all the nurses of Shiraz Shahid Rajaei hospital. 150 persons of the
nurses were entered to the study by method of head counting and according to the criterions of
entry. In order to collect data, three questioners of Demographic characteristics, Maslach
Burnout Inventory and Paterson Job Performance were used. Validity and reliability (0.90) and
(0.84) of the two tools were confirmed in the similar studies in the country. The data were
analyzed by SPSS statistical software and by using statistical independent T-test and Pearson’s
correlation coefficient.
Results: The findings show the frequency and intensity of job burnout respectively, with average
of 21.37±1.55, 22.3±0.29 and job performance of nurses with average of 45.86±7.15. The results
of Pearson’s correlation coefficient show that there is a negative and significant relation between
job burnout and job performance of nurses (r=-0.52, P≤0.001).
Conclusion: The results of this study show that there is a negatively significant and direct
relationship between job burnout and job performance of nurses and as high rate of job burnout
can lead to a reduction in job performance. So, it is recommended to improve their job
performance and increase the patients’ satisfaction and finally enhance nursing care by adjusting
the causes of job burnout.
Keywords: Job burnout, Job performance, Nurses, Absence in job.
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