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Abstract
Introduction: Currently, one of the most important factors that affect the job performance of medical staff 
and overshadow their ability to perform their duties effectively is Covid-19 disease. Therefore, this study was 
conducted to investigate the relationship between burnout and job performance in the corona epidemic from 
the perspective of nurses in Urmia.
Methods: The present descriptive-analytical study was conducted in 1399 among 132 nurses working in medical 
centers in Urmia by simple random sampling. The instruments used in this study were three questionnaires, 
which included an initial demographic questionnaire, Maslach burnout questionnaire and Patterson job 
performance questionnaire. The results of the research were used for analysis using a questionnaire from SPSS 
software version 24.
Results: According to the research findings, among 132 samples, most of the participants in this study were 
women (68.2%) and were under 30 years old (64.4%). There is a significant relationship between the effect of 
Covid-19 on burnout and job performance. So that the effect of Covid-19 on burnout is direct ,  That is, with 
the greater impact of Covid-19, the wear rate increases by 39% (p = 0.00, r = 0.39). The effect of Covid-19 on 
job performance is inverse, so that with increasing the effect of Covid-19, job performance decreases by -20% 
(p = 0.01, r = - 0.20).
Conclusions: Considering the significant relationship between Covid-19 with burnout and job performance, 
it is hoped that by providing the necessary solutions and measures, to help prevent the effects of this disease.
Keywords: Covid-19, Burnout,  Job performance.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 7

https://ijnv.ir/article-1-775-en.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 9، شماره 4،  زمستان1399

28

فصلنامه مدیریت پرستاری       مقاله پژوهشی

 دوره 9، شماره 4، زمستان 1399

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی در اپیدمی کرونا از دیدگاه پرستاران

رضا کریمی جوهنی 1* ، حسین تقي لو2 ، فریدون کریمی جوهنی3 ، زهرا جعفرزاده قره آغاج4 ، لیال باباپور اعظم5

1- کارشناس پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب، سراب، ایران )نویسنده مسئول(
 k73reza@gmail.com :ایمیل

2- دکترای دامپزشکي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریز، ایران.
3- دانشجوی دکترای سیاست گذاری، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، ایران.

4- دانشجوی کارشناسی هوشبری، گروه هوشبری، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب، سراب، ایران.
5- دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب، سراب، ایران.

چکیده
مقدمــه: در حــال حاضــر از مهمتریــن عواملــی کــه بــر عملکــرد شــغلی کادر درمــان اثــر گذاشــته و تــوان آن هــا را بــرای انجــام موثــر 
وظایــف تحــت الشــعاع قــرار داده ، بیمــاری کوویــد-19 مــی باشــد. لــذا ایــن مطالعــه باهــدف بررســی رابطــه بیــن فرســودگی شــغلی 

و عملکــرد شــغلی در اپیدمــی کرونــا از دیــدگاه پرســتاران در شــهر ارومیــه انجــام شــد. 
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی – تحلیلــی در ســال 1399 در بیــن 132 نفــر از پرســتاران شــاغل در مراکــز درمانــی 
شــهر ارومیــه بــه صــورت نمونــه گیــری تصادفــی ســاده انجــام گرفــت. ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ســه پرسشــنامه 
کــه شــامل یــک پرسشــنامه اولیــه مشــخصات دموگرافیــک و پرسشــنامه فرســودگی شــغلی ماســالچ و پرسشــنامه عملکــرد شــغلی 
 SPSS پاترســون بودنــد. نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل بــا اســتفاده از پرسشــنامه از نــرم افــزار آمــاری

نســخه 24 اســتفاده گردیــد. 
یافتــه هــا: براســاس یافتــه هــای پژوهــش از بیــن 132 نمونــه ، اکثــر افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه، زن )68/2 %( بــوده و 
در محــدوده ســنی کمتــر از 30 ســال )64/4 %( بودنــد. ارتبــاط معنــی داری بیــن تاثیــر کوویــد-19 بــر فرســودگی  و عملکــرد شــغلی 
وجــود دارد. بــه طــوری کــه تاثیــر کوویــد-19 بــر فرســودگی شــغلی بــه صــورت مســتقیم مــی باشــد، یعنــی بــا تاثیــر بیشــتر کوویــد 
19- میــزان فرســودگی 39 درصــد افزایــش پیــدا مــی کنــد ) p = 0/00 ، r = 0/39( . تاثیــر کوویــد19- بــر عملکــرد شــغلی بــه صــورت 
 .)p = 0/01،  r = - 0/20( معکــوس بــوده ، بــه طــوری کــه بــا افزایــش اثرکوویــد-19 عملکــرد شــغلی 20- درصــد کاهــش مــی یابــد
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه ارتبــاط معنــی دار بیــن کوویــد-19 بــا فرســودگی شــغلی و عملکــرد شــغلی، امیــد اســت تــا بــا ارائــه 

راهکارهــا و تمهیــدات الزمــه، بــر پیشــگیری از اثــرات ایــن بیمــاری کمــک نمایــد. 
کلیدواژه ها: کووید-19، فرسودگی شغلی، عملکرد شغلی.

مقدمه
پرســتاری جــز مهــم تریــن گــروه هــای شــغلی و از ارکان مهــم 
ــه  ــی ب ــتی و درمان ــات بهداش ــده خدم ــه دهن ــای ارائ ــازمان ه س
ــل  ــه دلی ــان ب ــت و درم ــش بهداش ــروزه بخ ــد. ام ــی آی ــمار م ش
ارتبــاط مســتقیم بــا ســالمت انســان هــا یکــی از مهمتریــن حــوزه 
هــای توســعه پایــدار در جوامــع بشــری بــه شــمار مــی آیــد )1(. 
ــه 1960  ــر ده ــار در اواخ ــن ب ــرای اولی ــغلی ب ــودگی ش واژه فرس
ــود  ــان خ ــتگی را در کارکن ــم خس ــه وی عالئ ــی ک ــط زمان توس

ــل  ــده را ســندرم تحلی ــن پدی ــف شــد. او ای ــرد ، تعری مشــاهده ک
قــوای جســمی و روانــی نامیــد کــه در افــراد شــاغل در حرفــه های 
امــدادی بــه وجــود مــی آیــد )2(. مفهــوم فرســودگی شــغلی ازســه 
بعــد تشــکیل شــده اســت کــه شــامل تحلیــل عاطفــی )خســتگی 
ــخ  ــخصیت )پاس ــخ ش ــی(، مس ــی خواب ــراب و ب ــمانی، اضط جس
منفــی بــه مددجویــان( و احســاس عــدم موفقیــت فــردی )کاهــش 
احســاس شایســتگی در انجــام وظایــف( مــی باشــد )3(. فرســودگی 
شــغلی بــه معنــای یــک حالــت خســتگی بدنــی، هیجانــی و ذهنی 
اســت کــه در نتیجــه مواجهــه درازمــدت بــا یــک کار طاقــت فرســا 
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ــی دیگــر فرســودگی شــغلی ســندرم  ــی شــود. در تعریف ایجــاد م
روانــی متشــکل از خســتگی عاطفــی، مســخ شــخصیت وکاهــش 
ــه  ــان حرف ــن کارکن ــه در بی ــت ک ــردی اس ــت ف ــاس موفقی احس
خدمــات پزشــکی بــه ویــژه پرســتاران بــروز مــی کنــد )4( .یکــی 
ــاط دارد فرســودگی شــغلی  ــا ســالمت روان ارتب ــی کــه ب از عوامل
اســت. امــروزه تنشــها و فشــارهای روانــی مختلفــی وجــود دارد که 
بعضــی از ایــن تنشــها مختــص محیــط کار اســت. ایــن تنــش ها و 
فشــارها ممکــن اســت باعث ایجــاد ناخرســندی و نارضایتــی از کار 
افــراد شــود و منجــر بــه فرســودگی شــغلی شــود )5(. فرســودگی 
شــغلی نــه تنهــا آثــار نامطلوبــی بــر بهــره وری و عملکــرد شــغلی 
کارکنــان دارد، بلکــه مشــکالت متعــددی از جمله خســتگی مزمن، 
ــروز نگــرش و  ــا مشــکالت خانوادگــی، ب ــی، مواجهــه ب ــی خواب ب
رفتارهــای منفــی نســبت بــه خــود، کار و مراجعیــن، غیبــت از کار و 
عــدم رضایــت شــغلی را نیــز بــه همــراه دارد )7،6(.  آمــار مطالعــات 
انجــام شــده در سراســر جهــان، پرســتاران را بــه عنــوان  بــزرگ 
تریــن گــروه کارکنــان تیــم درمــان معرفــی نمــوده انــد. از ایــن رو، 
انجــام موفقیــت آمیــز امــور درمانــی، بســتگی زیــادی بــه چگونگی 
عملکــرد شــغلی پرســتاران دارد. عملکــرد شــغلی مطلــوب پرســتار، 
ــاران و  ــه بیم ــده ب ــه ش ــی ارائ ــات درمان ــت خدم ــن کیفی متضم
کســب رضایــت آنــان خواهــد بــود )9،8(. فرســودگی شــغلی باعــث 
ــال آن  ــاران و بدنب ــه بیم ــه شــده ب ــات ارائ ــت خدم کاهــش کیفی
ــناخت و  ــن ش ــردد، بنابرای ــی گ ــات پزشــکی م ــی از خدم نارضایت
پیشــگیری از فرســودگی شــغلی در ارتقــاء ســطح کیفیــت خدمــات 
ارائــه شــده نقــش بســزایی خواهــد داشــت )10(. بنابرایــن عملکــرد 
شــغلی و فرســودگی شــغلی ، در اثــر شــیوع بحــران هایــی ماننــد 
 COVID-19  شــیوع بیمــاری هــای ویروســی از جملــه
کــه حتــی ســطوح مختلــف جهانــی را بــه شــدت درگیــر نمــوده 
ــراد در محیــط هــای کاری  ــد عملکــرد شــغلی اف اســت مــی توان
تحــت تاثیــر قــرار دهــد. ایــن پیامدهــای روانشــناختی نــه تنهــا بــر 
توجــه، درک و توانایــی تصمیــم گیــری شــاغلین در محیــط هــای 
کاری تاثیرگــذار اســت، بلکــه تأثیــر مزمــن و مداومــی بــر ســطوح 
ســالمت جســمی-روانی- اجتماعــی شــاغلین گذاشــته و بــه طــور 
مســتقیم و غیرمســتقیم مــی توانــد باعــث کاهــش کیفیــت و بهــره 
وری محیــط کار و صنعــت و همچنیــن ایمنــی و ســالمت شــاغلین 
شــود. بدیــن خاطــر اســت کــه حفاظــت از ســالمت روان کارکنــان 
ــز  ــیار حائ ــری بس ــای مس ــاری ه ــوع بیم ــن ن ــرل ای ــرای کنت ب
اهمیــت اســت )12،11(. همچنیــن ظهــور نوعــی جدیــد از ویــروس 
کرونــا در ووهــان چیــن و گســترش آن در خــارج از مرزهــای ایــن 
کشــور، موجــی از نگرانــی و اضطــراب را در مــورد ابعــاد ایــن همــه 

گیــری و تبعــات آن بــه جــود آورده اســت کــه تاثیــر آن بر ســالمت 
ــی افــراد دســت کمــی از پیامدهــای مســتقیم خــود بیمــاری  روان
ــرس و هــراس،  ــد ت ــالی زیســتی عالئمــی مانن ــر ب ــدارد. در ه ن
ابهــام در اطالعــات و انــگ زنــی از جملــه پدیــده هــای شــایع بوده 
کــه مــی توانــد بــه عنــوان مانعــی در برابــر مداخــالت مناســب تیم 
ــازوی  هــای ســالمت عمــل نمایــد )13(. پرســتاران بــه عنــوان ب
ــزایی  ــش بس ــی نق ــتی - درمان ــات بهداش ــتم خدم ــد سیس توانمن
ــا  ــود و ارتق ــی و بهب ــی، درمان ــور مراقبت در تحــول و پیشــرفت ام
ســالمت جامعــه ایفــا مــی کننــد. یکــی از مشــکالت فعلــی ارایــه 
ــران  ــه ای ــوب مراقبــت هــای پرســتاری درسراســردنیا از جمل مطل
ــتان  ــای بیمارس ــش ه ــام بخ ــت. در تم ــغلی اس ــودگی ش فرس
ــراد  ــه شــغل پرســتاری اف ــگام ورود ب پرســتارانی هســتند کــه هن
منظــم، دلســوز و عالقــه منــدی بــوده انــد ، امــا پــس از مدتــی در 
مواجهــه بــا محیــط کار دچــار مشــکالت متعــددی شــامل تــرک 
ــد )14(.  ــی گردن ــکاران م ــردی هم ــن ف ــات بی ــه و تعارض حرف
ــغلی  ــودگی ش ــزان فرس ــده، می ــاالت متح ــه در ای ــک مطالع در ی
پرســتاران چهــار برابــر مشــاغل دیگــر بــرآورد شــده اســت. ســایر 
ــال،  ــه طــور مث ــن وضــع مســتثنی نیســتند. ب ــز از ای کشــورها نی
ــی از  ــیار باالی ــار بس ــه آم ــت ک ــورهایی اس ــه کش ــره ازجمل ک
ــه طــوری کــه  فرســودگی پرســتاران را گــزارش نمــوده اســت، ب
حتــی ایــن آمــار از کشــورهای آمریــکا، آلمــان، انگلیــس و کانــادا 
ــه  ــاری ارائ ــای آم ــزارش ه ــق گ ــتر اســت )16،15(. طب ــز بیش نی
شــده در کشــورمان شــیوع فرســودگی شــغلی پرســتاران باالســت 
بــه طــوری کــه کــه دربیمارســتانهای وابســته بــه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی در بابــل 68 درصــداز پرســتاران فرســودگی شــغلی زیــاد 
ــد )17(.  ــادی داشــته ان ــی زی و70 درصــد فرســودگی شــغلی  خیل
عزیــز اتلــی و همــکاران در پژوهــش انجــام شــده در ســال 2014 
بــر روی پرســتاران بخــش انکولــوزی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
پرســتاران مقــدار باالیــی از اســترس و فرســودگی شــغلی تجربــه 
مــی کننــد و مدیریــت نادرســت اســترس باعــث فرســودگی شــغلی 
تجربــه مــی کننــد. همچنیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه وقــوع 
فرســودگی شــغلی را مــی تــوان بــا توانمندســازی روانــی پرســتاران 
کاهــش داد. مســاله مهــم ایــن اســت کــه امــروزه درسراســر جهان 
ــم بهداشــتی را تشــکیل  ــان تی ــن گــروه کارکن پرســتاران بزرگتری
مــی دهنــد. بنابرایــن کیفیــت مراقبــت هــای بهداشــتی بــه میــزان 
زیــادی بســتگی بــه نحــوه ارائــه خدمــات پرســتاران خواهد داشــت 
)18(. پرســتاران یکــی از ارکان مهــم در ســازمان هــای بهداشــتی 
ــت  ــه عل ــروه ب ــن گ ــایی کار ای ــرا نارس ــی باشــد، زی ــی م و درمان
نقــش مهــم آن هــا در بهبــود بیمــاران نتایــج غیرقابــل جبــران بــه 
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بــار خواهــد آورد؛ بنابرایــن پرداختــن بــه عوامــل موثــر بــر عملکــرد 
پرســتاران اهمیــت دارد. از آنجایــی کــه پرســتاری یکــی از مشــاغل 
حســاس جامعــه اســت و پرســتاران قســمت مهمــی از زندگــی خود 
در ارتبــاط تنگاتنــگ و نزدیــک بــا افــراد و بیمــاران مــی گذراننــد 
ــود بســیاری از  ــن ســالمتی و بهب ــه ضام و عملکــرد شــغلی بهین
ــر  ــر ب ــذا شناســایی عوامــل موث بیمــاران و افــراد جامعــه اســت، ل
عملکــرد آنــان و ســعی در ارتقــا و بهبــود ایــن عوامــل اهمیــت بــه 
ســزایی برخــوردار اســت )20،19(. بنابرایــن بــا توجــه بــه گســترش 
روزمــره بیمــاری کرونــا ویــروس و خســتگی مفــرط کادر درمــان ، 
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی رابطــه بیــن فرســودگی شــغلی و 
ــا از دیــدگاه پرســتاران در ســال  عملکــرد شــغلی در اپیدمــی کرون

1399 در شــهر ارومیــه صــورت گرفــت.

روش کار
 پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی – تحلیلــی اســت کــه در 
اوایــل تابســتان 1399 بــا هــدف بررســی رابطــه بیــن فرســودگی 
شــغلی و عملکــرد شــغلی در اپیدمــی کرونــا از دیــدگاه پرســتاران 
ــه  ــت. جامع ــه اس ــام گرفت ــه انج ــهر ارومی ــی ش ــز درمان در مراک
ایــن پژوهــش شــامل پرســتاران شــاغل در بخــش هــای داخلــی 
ــز  ــس مراک ــرال، اورژان ــی، جن ــال، جراح ــان(، اطف ــردان و زن )م
درمانــی درگیــر بــا بیمــاری کرونــا شــهر ارومیــه بــود. حجــم نمونه 
ــه  ــا حجــم جامع ــورگان ب ــدول م ــتفاده از ج ــا اس ــه ب ــن مطالع ای
آمــاری 210 بــه میــزان 132 محاســبه گردیــد و 132 پرســتار بــه 
صــورت نمونــه گیــری تصادفــی ســاده از بین پرســتاران شــاغل در 
ایــن مرکــز انتخــاب شــدند. معیــار ورود افــراد بــه مطالعــه رضایــت 
آن هــا بــرای مشــارکت در مطالعــه حاضــر و داشــتن ســابقه کاری 
در مرکــز درمانــی درگیــر بــا بیمــاری کوویــد-19 بــود. داده هــا بــا 
ــک و  ــامل مشــخصات دموگرافی ــه ش ــنامه ک ــتفاده از 3 پرسش اس
فرســودگی شــغلی ماســالچ و عملکرد شــغلی پاترســون جمع آوری 
گردیــد. پرسشــنامه اول شــامل اطالعــات فــردی )جنــس، مــدرک 
تحصیلــی، ســن، وضغیــت تاهــل، ســابقه کاری( بــود. پرسشــنامه 
فرســودگی شــغلی کــه بــرآورد جدیــدي از پدیــده تنیدگــی ، یعنــی 
فرســودگی، مبتنــی اســت. ایــن پرسشــنامه شــامل 22 مــاده اســت 
ــغلی  ــودگی ش ــه فرس ــه گان ــاي س ــه ه ــنجش جنب ــه س ــه ب ک
)خســتگی عاطفــی، موفقیــت فــردي و شــخصیت زدایــی( را مــی 
ــراي ســنجش و پیشــگیري از فرســودگی  ــنجد و بخصــوص ب س
در گروههــاي حرفــه اي ماننــد پرســتاران و معلمــان و غیــره 
ــرده مــی شــود. نحــوه نمــره گــذاري مــاده هــاي ایــن  ــه کار ب ب
پرسشــنامه بــر اســاس مقیــاس لیکــرت 7 درجــه اي صــورت مــی 

گیــرد. اعتبــار درونــی ایــن پرسشــنامه توســط مســلش و جکســون  
ــه هــای  ــک از مولف ــرای هــر ی ــاخ ب ــای کرونب ــا اســتفاده از آلف ب
ــی  ــرای خســتگی عاطف ــه ب ــد ک ــن پرسشــنامه محاســبه گردی ای
ــردي  ــت ف ــرای موفقی ــی 0/79 و ب ــخصیت زدای ــرای ش 0/9 ، ب
0/71 بــه دســت آمــد. بــدری )1374( در پایــان نامــه اش پایایــی 
درونــی خســتگی عاطفــی 0/84 و مســخ شــخصیت 0/75 و فقــدان 
ــی کل پرسشــنامه را 0/86 بدســت  ــردی 0/68 و پایای ــت ف موفقی
آورده اســت. همچنیــن در ایــن پژوهــش پایایــی ایــن پرسشــنامه 
بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/87 بدســت آمــد. چــون روایــی ایــن 
پرسشــنامه چــه در داخــل و چــه در خــارج مــورد تاییــد متخصصان 
ــد.  ــر ش ــرف نظ ــی آن ص ــاره روای ــی دوب ــت، از بررس ــوده اس ب
پرسشــنامه عملکــرد شــغلی پاترســون کــه دارای 15 ســوال مــی 
ــه از  ــود آورد ک ــه وج ــون ب ــط پاترس ــال 1970 توس ــد، در س باش
ــت )21(.  ــه اس ــکیل یافت ــف لیکرت چهارتایي از صفرتا 3 تش طی
ــاس را  ــن مقی ــی ای ــدی، پایای ــل از ارش ــه نق سیاحي و شکرکن ب
ــب 0/85  ــه ترتی ــازی ب ــه س ــاخ و دو نیم ــای کرونب ــق آلف از طری
ــا روایي این پرسشنامه  ــن آن ه ــد. همچنی ــزارش کردن و 0/85 گ
در  عملکرد  خودارزشیابي  پرسشنامه  با  کردن  همبسته  طریق  از  را 
ــردآوری  ــرای گ ــد. ب ــرده ان ــزارش ک ــول گ ــل قب ســطح 0/05 قاب
داده هــا بعــداز کســب اجــازه از معاونــت آموزشــی، پرسشــنامه هــا 
بــرای تکمیــل شــدن در اختیــار کادر درمــان قرارگرفــت. رعایــت 
ــه نگــه داشــتن آن  اصــل رازداری در انتشــار اطالعــات و محرمان
هــا، آزادی واحدهــای مــورد پژوهــش در تــرک مطالعــه و رعایــت 
ــی  ــول اخالق ــه اص ــون ازجمل ــتفاده از مت ــن در اس ــوق مؤلفی حق
بودنــد کــه در ایــن مطالعــه رعایــت شــدند. بعــد از تحویــل گرفتــن 
ــد. روش نمــره  ــه تمامــی پرسشــنامه هــا پاســخ داده شــده بودن ب
دهــی پاســخ هــای پرســش نامــه بــر مبنــای مقیــاس لیکــرت بود. 
نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل بــا 
ــزار آمــاری SPSS  نســخه 24  ــرم اف اســتفاده از پرسشــنامه از ن

اســتفاده گردیــد.

یافته ها
بــر اســاس یافتــه هــای حاصــل از )جــدول 1( از بیــن 132 نمونــه 
انتخــاب شــده، اکثــر افــراد شــرکت کننــده زن )68/2 %( بــوده و 
در محــدوده ســنی کمتــر از 29 ســال )64/4 %( بودنــد. 42 نفــر از 
شــرکت کننــده هــا مــرد، 90 نفــر از شــرکت کننــده هــا زن بودنــد. 
از لحــاظ ســنی، 85 نفــر در محــدوده ســنی کمتــر از 30 ســال، 26 
نفــر در محــدوده ســنی 35-29 ســال و 21 نفــر در محــدوده ســنی 

بــاالی 35 ســال بودنــد.
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جدول 1: اطالعات دموگرافیکی جامعه پژوهش
)تعداد( درصدمتغیر

جنس
)42(  31/8 %مرد

)90(  68/2 %زن

سن

)85( 64/4 %کمتر از 29 سال

)26( 19/7 %29-35سال

)21( 15/9 %باالی 35 سال

مدرک تحصیلی
)96( 72/7 %کارشناسی

)36( 27/3 %کارشناسی ارشد
سابقه کار

)106( 80/3 %کمتر از 5 سال
)17( 12/9 %5-10 سال

)9( 6/8 %باالی 10 سال
وضعیت تاهل

)48( 36/4 %مجرد
)84( 63/6 %متاهل

ــت  ــه اکثری ــای )جــدول 2( نشــان داد ک ــج حاصــل از داده ه نتای
ــودگی  ــادی فرس ــد زی ــا، تاح ــی کرون ــان اپیدم ــتاران در زم پرس
ــه  ــط ب ــد متوس ــغلی در ح ــرد ش ــرده و عملک ــه ک ــغلی را تجرب ش

ــد. ــاال داشــته ان ب
جدول 2: میانگین و انحراف معیار کلی فرسودگی و عملکرد شغلی در پرستاران

متغیرها                میانگین               انحراف معیار                             
8714فرسودگی شغلی 
599/6عملکرد شغلی 

ــودگی  و  ــر فرس ــد-19 ب ــر کووی ــن تاثی ــی داری بی ــاط معن ارتب
ــد-19  ــر کووی ــه تاثی ــه طــوری ک ــود دارد. ب ــغلی وج ــرد ش عملک
بــر فرســودگی شــغلی بــه صــورت مســتقیم مــی باشــد، یعنــی بــا 
تاثیــر بیشــتر کووبــد -19 میــزان فرســودگی 39 درصــد افزایــش 
پیــدا مــی کنــد. تاثیــر کوویــد-19 بــر عملکــرد شــغلی بــه صــورت 
معکــوس بــوده، بــه طــوری کــه بــا افزایــش کوویــد-19 عملکــرد 

شــغلی 20- درصــد کاهــش مــی یابــد، )جــدول3(.
جدول 3: تاثیر کووید-19 بر فرسودگی و عملکرد شغلی

کووید-19                                                                     کووید-19                                                                      
          rP        r  P

شغلی               
عملکرد 0/00                     0/39          شغلی

0/01       0/20-               شغلی              

بحث و نتیجه گیری
مطالعــه حاضــر کــه بــه بررســی رابطــه بیــن فرســودگی شــغلی و 
عملکــرد شــغلی در اپیدمــی کرونــا از دیــدگاه پرســتاران پرداختــه 
ــن صــورت  ــه ای ــش ب ــن پژوه ــده از ای ــج بدســت آم اســت، نتای
بودنــد کــه اکثریــت پرســتاران، تاحــد زیــادی فرســودگی شــغلی را 
تجربــه کــرده و بــا افزایــش بیمــاری کوویــد-19 میزان فرســودگی 
ــه از  ــد. نتایــج حاصل افزایــش و عملکــرد شــغلی کاهــش مــی یاب
مطالعــه آقاجانــی و همــکاران کــه میزان فرســودگی را بــاال گزارش 
کــرده انــد، بــا نتایــج مطالعــه حاضــر همســو مــی باشــد ، در حالــی 
کــه بــا نتایــج مطالعــه ســلطانیان و امیــن بیادختــی کــه فرســودگی 

را پاییــن گــزارش کردنــد ، همخوانــی نــدارد )23،22(.
ــر  ــا هــدف بررســی تاثی ــه ب ــه ای در ســال 2010 ک ــج مطالع نتای
محیــط کاری بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان بــر رضایــت شــغلی 
و فرســودگی پرســتاران انجــام شــده اســت، نشــان داد کــه از بیــن 
339پرســتار شــاغل در بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان، فرســودگی 
ــه  ــن مطالع ــج ای ــن نتای ــد. همچنی ــان دادن ــی را نش ــغلی باالی ش
نشــان داد کــه حجــم کاری بــاال در بخــش نــوزادان بــر عملکــرد 
ــه شــده و ایجــاد فرســودگی  ــت هــای ارائ ــت مراقب شــغلی، کیفی
شــغلی پرســتاران موثــر اســت، کــه بــا وجــود بیمــاری کوویــد-19 
ــه  ــن مطالع ــج ای ــا نتای ــه ب ــت ک ــوان گف ــی ت ــال حاضــر م در ح
ــا وجــود بیمــاری کوویــد-19  همخوانــی دارد، بــه صورتــی کــه ب
و حجــم کاری بــاال، بــر میــزان عملکــرد شــغلی مــی کاهــد )24(.

بــا توجــه بــه اینکــه کارکنــان مراقبــت هــای بهداشــتی و درمانــی 
در خــط اول مبــارزه بــا بیماریهــای عفونــی و بیمــاری کوویــد-19 
مــی باشــند، اولیــن کســانی هســتند کــه در معــرض آلودگــی بــه 
ــر روی  ــه ب ــک بررســی ک ــد. در ی ــی گیرن ــرار م ــروس ق ــن وی ای
پزشــکان و پرســتاران بیمارســتانی در ووهــان چیــن در طی انتشــار 
بیمــاری کوویــد-19 انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه، کارکنــان 
ــودگی،  ــم فرس ــی از عالئ ــه باالی ــکی درج ــای پزش ــت ه مراقب
اضطــراب، بــی خوابــی و دردمنــدی را تجربــه مــی کننــد، کــه ایــن 
نتایــج خــود حاکــی از عملکــرد شــغلی پاییــن مــی باشــد کــه بــا 

یافتــه هــای پژوهــش مطابقــت دارد )25(.
ــا توجــه بــه افزایــش فرســودگی شــغلی در بخــش هــای ویــژه  ب
ــه،  ــند ک ــی باش ــد-19 م ــاری کووی ــا بیم ــدم ب ــط مق ــه در خ ک
ــه: در  ــوارد اشــاره شــده از جمل ــن م ــه ای ــات مختلفــی ب در مطالع
مطالعــه لیــن و همــکاران کارکنــان بخــش هــای مراقبــت ویــژه 
و اورژانــس فرســودگی شــغلی بیشــتری تجربــه کــرده بودنــد کــه، 
یافتــه هــای پژوهــش حاضــر در امــر افزایــش فرســودگی در یــک 

ســو مــی باشــد )26(.
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ــا وجــود فرســودگی شــغلی در پرســتاران   تردیــدی نیســت کــه ب
از میــزان کارآمــدی و میــزان عملکــرد شــغلی آنــان مــی کاهــد و 
ایــن نقطــه آغــاز بــی انگیزگــی آن هــا در توجــه بــه مددجویــان 
ــه  ــت.  ب ــش اس ــر خوی ــه خطی ــب وظیف ــه و مناس ــام بهین و انج
دنبــال کاهــش اســترس و بارســنگین ناشــی از کار، فشــار روانــی و 

فرســودگی شــغلی نیــز کاهــش مــی یابــد )27(.
ــاری  ــش بیم ــن پژوه ــده از ای ــت آم ــه دس ــج ب ــن نتای  بنابرای
کوویــد-19، باعــث افزایــش فرســودگی شــغلی و کاهــش عملکــرد 
ــد-19  شــغلی مــی شــود. گســترش بســیار ســریع بیمــاری کووی
کــه از مهمتریــن ویژگــی ایــن ویــروس بــوده و همچنیــن درصــد 
مــرگ و میــر ناشــی از ایــن بیمــاری، تعــداد زیــادی از کشــورهای 
دنیــا علــی الخصــوص کشــورهای پیشــرفته دنیــا را بــا یــک چالش 
ــاس در  ــن اس ــت. برهمی ــرده اس ــه رو ک ــتی روب ــم بهداش عظی
وضیعــت پرمخاطــره فعلــی، امیــد اســت کــه نتایــج ایــن پژوهــش 
و پژوهــش هــای دیگــر برنحــوه پیشــگیری از ایــن بیمــاری کمک 
نمایــد تــا بــا ارائــه راهکارهــا و تدابیــر مناســب ایــن بیماری ریشــه 

کــن شــود.

مالحظات اخالقی 
پژوهشــگران بــه منظــور صیانــت از ارزش هــای انســانی و اصــول 
ــی  ــکات اخالق ــت ن ــه رعای ــزم ب ــود را مل ــش، خ ــی پژوه اخالق
دانســتند. توجیــه پرســتاران در مــورد پژوهــش و اهــداف آن، 
ــه  ــه نگ ــات و محرمان ــار اطالع ــل رازداری در انتش ــت اص رعای
داشــتن آن هــا، آزادی واحدهــای مــورد پژوهــش در تــرک مطالعــه 
ــه اصــول  ــون از جمل ــن در اســتفاده از مت ــت حقــوق مؤلفی و رعای

ــت شــدند. ــه رعای ــن مطالع ــه در ای ــد ک ــی بودن اخالق

سپاسگزاری
در آخــر از تمامــی پرســتاران محتــرم کــه صبــر و حوصلــه بــه خرج 
دادنــد و در تکمیــل ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد، نهایــت تشــکر 
ــرعت  ــر س ــه زودت ــه هرچ ــت ک ــد اس ــم و امی ــی را داری و قدردان
ــری از  ــه اث ــی ک ــا جای ــد ت ــش یاب ــاری کاه ــن بیم ــترش ای گس

ــد. ــد-19 برجــا نمان بیمــاری کووی
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