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ارزیابی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز انتقال خون

1

نرگس میرشکار
چكيده
سابقه و هدف

فرسودگي شغلي موجب کاهش کارآیي ،از دست رفتن نیروي انساني و ایجاد عوارض جسماني و رواني ميشود.
با توجه به نقش کارکنان مراکز انتقال خون به علت داشتن داوطلبان اهداي خون ،این مطالعه با هدف بررسيي
فرسودگي شغلي کارکنان این مراکز انجام شد.
مواد و روشها

در یک مطالعه مقطعي(توصیفي  -تحلیلي) 135 ،نفر از کارکنان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان در سال
 1371به صورت سرشماري انتخاب شدند .ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه اسيتاندارد فرسيودگي شيغلي
ماسالچ بود .تعداد  101پرسشنامه تکمیل و برگردانده شد .دادهها با استفاده از روشهياي آمياري توصيیفي و
تحلیلي شامل آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس یک طرفه به کمک نرمافزار  SPSS 11تحلیل گردیدند.
يافتهها

نتایج نشان داد میزان خستگي عاطفي در مردان( )9/11 ± 1/73کمتر از زنيان( )13/35 ± 10/91اسيت(0/002
= .)pدر خرده مقیاس خستگي عاطفي بین کارکنان رسيمي( )11/11 ± 13/91و سيایر روشهياي اسيتخدامي
( )9/55 ± 9/13تفاوت معناداري مشاهده گردید( .)p=0/02همچنین بین ابعاد فرسودگي شيغلي و مشخايات
جمعیت شناختي از قبیل سن ،میزان تحایالت ،سابقه خدمت ،بخش و شهرستان محل خدمت رابطيه معنيادار
یافت نشد.
نتيجه گيري

نتایج نشان داد ميتوان با قدرداني بیشتر از کارکنان زن و برگزاري مراسم ویژه بانوان ،ایجاد ثبات کاري بیشتر
و کمکهاي نقدي و غیر نقدي جهت کارکنان به ویژه کارکنان سایر روشهاي استخدامي و اختااص بخشيي
از اعتبارات جهت افزایش سالمت جسماني و رواني کارکنان ،نسبت به کاهش فرسودگي شغلي اقدام نمود.
كلمات كليدي :انتقال خون ،فرسودگي ،اهداکنندگان خون

تاريخ دريافت99/01/ 9 :
تاريخ پذيرش99/01/09 :
 -0مؤلف مسؤول :کارشناس ارشد حسابداری ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پايگاه منطقهای آموزشی انتقال خون
استان سیستان و بلوچستان ـ زاهدان ـ ايران ـ کدپستی9103993109 :
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استان سیستان و بلوچستان

نرگس میرشکار

فرسودگی شغلی در انتقال خون سیستان و بلوچستان
مقدمه

از مرخصی نیز برطرف نمیشود .او همچنـین معتقـد اسـت

يکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر توجه روان شناسان

فرسودگی شغلی حالتی است که فرد از نظر شخصیتی خـود

کاه

عمل مورد توجه قرار نمیگیـرد .مسلشـم و جکسـون در
سال  0911تعريفی جامع از فرسودگی شغلی ارايه نمودنـد

توانايیهای فرد برای پاسخ به آنهـا موجـب تشـديد

فشارهای روانی و فرسودگی شغلی میگردد( .)0 1به طور

اين دو پژوهشگر فرسودگی شغلی را سندرمی روان شناختی

کلی فرسودگی شغلی را میتوان نوعی اختالل که بـه دلیـ
قرار گرفتن طوالنی مدت شخص در معرض فشار روانی در

شخصیت و کاه

فروپاشی هیجانی جسمی و ذهنی همراه خواهد بود .عزت

که بـا مـردم کـار مـیکننـد بـه میـزانهـای متفـاوت اتفـا
میافتد(.)9

میداننـد کـه ترکیبـی از سـه مؤلفـه تحلیـ عـاطفی مسـخ

ارتباط با کار و مردم ايجاد میشود دانست کـه بـا نشـانگان
نفس فرد مبتال پائین است و احساس ناسودمندی را تجربـه

موفقیت فردی است که در میان افـرادی

بنــابراين توجــه بــه بهداشــت روانــی خصوصــاد در

میکند .امروزه اين تصور وجود دارد کـه فرسـودگی شـغلی
ممکن است در هر شغلی ايجـاد شـود و شـواهد بیـانگر آن

سازمانهای بهداشتی و خدماتی نظیر مراکز انتقال خون کـه
به وسیله پزشکان و کارشناسان درمانی به طور لیر مسـتقیم
خدمات حیاتی را به بیماران ارايه میدهند اهمیت خاصـی

است که اين سندرم برای همه افرادی که در انـوا مشـال
فعالیت میکننـد مـیتوانـد تهديـد بزرگـی بـه شـمار آيـد.

دارد .مراکــز انتقــال خــون بــه دلی ـ داشــتن اهداکننــدگان

فرسودگی شغلی میتواند اختاللهايی هم چـون خسـتگی
بیخوابی مشکالت خانوادگی لیبت از کار و عدم رضـايت

کارکنان اين مراکـز بـه طـور مسـتقیم بـر کیفیـت دريافـت

جسمانی و روانی است که منجر بـه رفتـار و نگـرش منفـی

خدمات بیماران تاثیر میگذارد نیازمند داشـتن کارکنـان بـا
روحیه بانشاط و قوی است که خود مستلزم توجه مـديران

داوطلب جهت اهدای خون و از آن جايی که فعالیـتهـای

شغلی را به همراه داشته باشد .فرسودگی شغلی يک سندرم
نسبت به خود کار و مراجعین میشـود( .)3بنـابراين توجـه

سازمان به پیشگیری از افزاي

مديريت سازمانها به موضو فرسودگی شغلی سبب ارتقای
سالمت روانی بهبود روابط بین فردی افزاي کیفیت ارايه
خدمات و کاه
پی

شرايط مناسـب جهـت بـاالبردن رضـايت شـغلی کارکنـان
میباشد .بدون شک مسـوولیت اصـلی مـديران منحصـر بـه
افزاي بهرهوری و توجه به منـابع مـادی سـازمان نیسـت و

هزينههای ناشـی از لیبـت بازنشسـتگی

از موعد و ترك شغ

فرسـودگی شـغلی و ايجـاد

میشود.

مديريت اثربخ

مفهوم فرسودگی شغلی در سال  0991بـرای اولـین بـار
توسط هربرت فرويدونبرگر روانشناس آلمانیاالص معرفی

بدون در نظر گرفتن عوام انسانی و توجه

به نیازهای روانی کارکنـان امکانپـذير نیسـت .لـذا پـژوه
حاضر با هدف بررسـی فرسـودگی شـغلی کارکنـان مراکـز

شد .فرويدونبرگر فرسودگی شغلی را حالتی از خسـتگی و

انتقال خون استان سیستان و بلوچستان انجام گرديد.

کاری زندگی و يـا ارتبـاطی کـه منجـر بـه وصـول نتیجـه

مواد و روشها

دلخواه نمیشود به وجود میآيد( .)1فـاربر معتقـد اسـت
فرسودگی شـغلی حـالتی از خسـتگی جسـمی عـاطفی و

اين مطالعه از نـو مقطعـی (توصـیفی -تحلیلـی) بـود.
جامعه آماری را کارکنان مراکز انتقال خون استان سیستان و
بلوچستان در سال  0399تشکی دادهاند که به دلی کوچک
بودن جامعه پژوه اقدام به نمونهگیری نشد و ک جامعه
پژوه به روش سرشماری مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد.
جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه اسـتاندارد فرسـودگی
شــغلی( )MBI = Maslach burnout inventoryبــا آلفــای

ناکامی میداند که به علت از خود گذشـتگی فـرد در روش

روحی است که در نتیجه مواجهه مسـتقیم و دراز مـدت بـا
مردم در شرايطی که از لحاظ عاطفی طاقت فرساست ايجاد
میشود( .)9ديک اظهار میدارد فرسـودگی شـغلی عبـارت
است از خستگی شديد و احساس مورد سوء اسـتفاده قـرار
گرفتن شخص که اين نو خستگی با استراحت و اسـتفاده
019
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را به خود معطوف داشته نشانههـا علـ و آثـار فرسـودگی
شغلی است .افـزاي مطالبـات و خواسـتههـای محیطـی و

را کمتر از ديگران تصور کرده و احساس می کند کـه کـار و

دوره  09شماره  1تابستان 99

سؤال) مسخ شخصیت( 9سؤال) کاه عملکرد فـردی(1
سؤال) و در دامنه ش پیوستاری و با نمرهگـذاری  1تـا 9
میسنجد .مقیاس خستگی هیجانی خسـته شـدن از کـار و
فعالیت زيـاد هیجـانی را ارزيـابی مـیکنـد .مقیـاس مسـخ
شخصــیت درجــه بــیاحســاس بــودن و احســاس فقــدان

يافتهها

شخصیت و مقیاس عملکرد شخصـی احسـاس کفايـت و
موفقیتهای کاری يک فـرد را ارزيـابی مـینمايـد .تفسـیر
نمرات به دست آمده به شرح ذي میباشد:
الف) در خرده مقیاس خستگی عاطفی نمـره بـاالتر از 31
میزان «خستگی عـاطفی زيـاد» نمـره بـین  01-19معـرف
میزان «خستگی عاطفی متوسط» و نمره کمتر از  09معـرف
میزان «خستگی عاطفی کم» میباشد.
ب) در خرده مقیاس مسـخ شخصـیت نمـره بـاالتر از 01
معرف میزان «مسخ شخصیت زياد» نمره بین  9-00معرف
میزان «مسخ شخصیت متوسط» و نمـره کمتـر از  9معـرف
میزان «مسخ شخصیت کم» میباشد.
ج) در خــرده مقیــاس عملکــرد فــردی نمــره بــاالتر از 11
معرف میزان «عملکرد فردی زياد» نمره بین  31-39معرف
میزان «عملکرد فردی متوسط» و نمره کمتـر از  33معـرف
میزان «عملکرد فردی کم» میباشد.
الزم به ذکر است که نمرات اين سه خرده مقیاس قابـ
جمع نیستند چرا که در برخی خرده مقیاسها(مث خستگی
هیجانی) باال بودن نمرات نمايانگر فرسودگی شغلی اسـت
و در برخی از مقیاسها(مث عملکرد شخصی) پايین بودن
نمرات بیانگر فرسودگی است .سـپس پرسشـنامههـای ايـن
پــژوه در مراکــز انتقــال خــون اســتان (زاهــدان زاب ـ
ايرانشهر چابهار خاش و سراوان) توزيـع شـد .پرسشـنامه
فاقد نام و نام خانوادگی بود و جهت تکمی آن به کارکنـان
اطمینان خاطر داده شد که اطالعات آنهـا کـامالد محرمانـه
خواهد مانـد و تنهـا بـرای پـژوه حاضـر از آن اسـتفاده

از مجمو  039پرسشنامه توزيع شده  011مورد توسط
کارکنان تکمی شـدند .نتـايح حاصـ از تجزيـه و تحلیـ
پرسشنامههـا نشـان داد کـه  %91/3از کارکنـان را آقايـان و
 %10/9را خانمها تشکی میدادنـد .بیشـتر کارکنـان دارای
سن  31سال به باال مدرك لیسانس سابقه خدمت کمتـر از
 11سال و به صورت سـاير روشهـای اسـتخدامی (شـام
قراردادی طرحی امريه) بودند(جدول .)0
يافتهها نشان داد بر اساس نتايح آزمـون لـوين در متغیـر
جنسیت واريانس گروههای مسـتق آقايـان و خـانمهـا در
ابعاد مختلف فرسودگی شغلی با هم برابر هستند .آزمون تی
مستق با پی شرط برابری واريـانسهـا نشـان داد کـه در
خرده مقیاس خستگی عاطفی  p= 1/111میباشد .با توجه
به اين که حد باال و پايین آزمون هردو منفی است میانگین
زنان از میانگین مردان بزرگتر است .بنابراين میزان خستگی
عاطفی در زنان( )03/39 ± 01/99بـاالتر از مـردان(± 1/93
 )9/10است.
نتايح آزمون لوين بر حسب سن سابقه کار و شهرسـتان
مح خدمت نیز نشان داد که واريانس گـروههـای مسـتق
اين متغیرها در ابعاد مختلف فرسودگی شغلی با هـم برابـر
هستند .آزمون تی مستق با پی شرط برابری واريـانسهـا
نشان داد که در خرده مقیاسهای خسـتگی عـاطفی مسـخ
شخصیت و عملکرد فردی به ترتیب بر حسب سـن(1/11
 )1/19بر حسـب سـابقه کـار( )1/99 1/93و بـر حسـب
شهرستان مح خـدمت ( )1/90 1/01مـیباشـد و از نظـر
آماری تفاوت معناداری در نمره اين خرده مقیاسها وجـود
ندارد.
هم چنین نتايح تحلی واريانس يک طرفه نشان داد کـه
در خـرده مقیاسهـای خستگـی عاطفی مسخ شخصیت و
عملکـرد فردی به ترتیب برحسب میزان تحصیالت(1/10
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کرونباخ معادل  1/91استفاده شد( .)9ايـن پرسشـنامه از دو
بخـ تشــکی شــده اســت بخـ اول شــام اطالعــات
دموگرافیکی(جنس سن میزان تحصیالت سابقه خـدمت
شهرســتان مح ـ خــدمت نــو اســتخدام و بخ ـ مح ـ
خــدمت) و بخــ دوم شــام  11ســؤال مــیباشــد کــه
فرسودگی شغلی کارکنان را در سه بعد خستگی عـاطفی(9

خواهد شد .دادههـای جمـعآوری شـده توسـط نـرم افـزار
 SPSS 09و بــا اســتفاده از روشهــای آمــاری از جملــه:
فراوانی میانگین انحراف معیار آزمون تی مستق و تحلی
واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحلی قرار گرفتنـد .هـم
چنین  p valueکمتر از  1/19معنادار در نظر گرفته شد.

نرگس میرشکار

فرسودگی شغلی در انتقال خون سیستان و بلوچستان

جدول  : 1مشخاات دموگرافیک و میانگین نمره فرسودگي شغلي کارکنان مراکز انتقال خون استان سیستان و بلوچستان در ابعاد مختلف

تعداد

درصد

مرد

93

91/3

زن

19

10/9

03/39 ± 01/99

کمتر از  31سال

19

19/1

1/00 ± 00/11

 31سال به باال

10

99/1

01/11 ± 9/90

10

31/1

9/91 ± 1/39

19

19/1

01/19 ± 9/99

01

09/9

03/31 ± 03/33

سابقه

کمتر از  11سال

19

11/1

9/99 ± 01/01

خدمت

 11سال به باال

09

09/9

00/11 ± 01/39

رسمی

09

03/9

00/11 ± 03/90

نو

پیمانی

31

19/1

01/19 ± 03/90

استخدام

ساير روشهای

جنسیت
سن

فو ديپلم و
پايینتر

میزان

لیسانس

تحصیالت

فو لیسانس و
باالتر

9/11 ± 3/13
9/19 ± 3/91

1/19

9/09 ± 3/01

1/19

9/01 ± 3/10
9/93 ± 3/01

1/09

1/91

9/11 ± 3/00

1/11

1/10

19/19 ± 9/10

11/99 ± 9/11

1/99

19/19 ± 9/91
11/19 ± 9/90

1/11

19/01 ± 9/93

93

91/3

11

10/9

00/00 ± 01/00

9/11 ± 3/19

19/11 ± 9/11

آزمايشگاهها

39

19/9

1/90 ± 00/19

معاينه

مح

9/19 ± 1/99

1/11

19/19 ± 9/99

پشتیبانی

91

31/1

9/11 ± 9/19

9/90 ± 3/90

31/11 ± 9/99

شهرستان

زاهدان

91

93/1

01/19 ± 01/19

9/11 ± 3/10

31/11 ± 9/19

مح

پايگاههای

خدمت

اقماری

11

39/1

9/11 ± 1/11

011

011

جمع

 )1/11و بخ

1/91

مح خـدمت( )1/11 1/19مـیباشـد و از

9/19 ± 3/19

1/10

1/93

11/99 ± 9/91

01/31 ± 00/11

1/90

1/11

11/19 ± 9/93

00/11 ± 01/39
9/09 ± 3/19

31/19 ± 9/11

1/09

31/19 ± 11/9

9/33 ± 3/99
9/10 ± 3/30

11/30 ± 9/91

9/19 ± 1/99

اهداکنندگان و
خدمت

1/111

1/19

19/99 ± 9/91

استخدامی
بخ

Mean ± SD
9/10 ± 1/93

P

Mean ± SD
9/99 ± 3/31

Mean ± SD
31/13 ± 9/09

1/10

11/19 ± 9/91

1/19

1/19

1/01

کارکنـان رسمـی و ساير روشهای استخدامی تفاوت قاب

نظر آماری تفاوت معناداری در نمره اين خـرده مقیـاسهـا

توجه میباشد(.)p= 1/11

وجود ندارد .نتايح تحلی واريانس يک طرفه بر حسب نو
استخدام نیز نشان داد که در نمره خـرده مقیـاس خسـتگی

بحث

عـاطفی و خـرده مقیـاس مسـخ شخصـیت از نظـر آمـاری

نتــايح نشــان داد کــه میــزان فرســودگی شــغلی در بــین

تفاوت معناداری وجود دارد اما در خرده مقیـاس عملکـرد

کارکنان مرد کمتر از کارکنان زن میباشد .هم چنین در بین

فردی از نظر آمـاری تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد(بـه

کارکنــان رســمی و ســاير روشهــای اســتخدامی تفــاوت

ترتیب  p= 1/11و  .)p= 1/10آزمون تـوکی نشـان داد کـه
ايــن تفــاوت در خــرده مقیــاس خســتگی عــاطفی در بــین

معناداری مشاهده گرديـد .بـین ابعـاد فرسـودگی شـغلی و
مشخصــات جمعیــت شــناختی از قبیــ ســن میـــزان

کارکنــان رســمی( )01/19 ± 03/90و ســاير روشهــای

تحصیالت سابقه خدمت بخ

و شهرستان محـ خـدمت

استخدامی( )9/99 ± 9/13معنادار است به گونهای کـه بیـن

رابطه معنادار دريافت نشد .بیشترين میزان فرسودگی شغلی
011
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مشخاات فردي

خستگي عاطفي

مسخ شخایت

P

عملکرد فردي

P

دوره  09شماره  1تابستان 99

میـانگین نمـرههـای  9/10 ± 1/93و  03/39 ± 01/99بـود.

و انتظار میرود عملکرد فردی بیشتری را کسب کننـد امـا

بنابراين میـزان خسـتگی عـاطفی در کارکنـان زن بیشـتر از

رابطه معکوس به وجود آمـده مـیتوانـد ناشـی از شـرايط

کارکنان مرد است که با نتـايح مطالعـه رفیعـی و همکـاران
( )0390که شدت خستگی عـاطفی در دو جـنس اخـتالف

اقتصادی موجود نداشتن امکانات رفاهی کافی عدم کسب
احترام الزم از سوی مديران و همکاران و جايگزين نمودن

معنادار داشت همسو است( .)9خستگی عاطفی به صورت

افراد بـا سـابقه کـار پـايینتـر در پسـتهـای سرپرسـتی و

انرژی و احساس تخلیه توان روحی(خستگی مزمن

مديريتی باشد .يافتههای مطالعه حاضر نشـان داد کـه ابعـاد

اختالالت خواب و عالئم جسمی مختلف) میباشـد( .)1از

مختلف فرسودگی شـغلی در رابطـه بـا میـزان تحصـیالت

لحاظ خرده مقیاسهای مسخ شخصـیت و عملکـرد فـردی
بین کارکنان زن و مرد تفاوتی وجود نداشـت کـه بـا نتـايح

کارکنــان تفــاوت معن ـاداری نــدارد هــر چنــد مؤلفــههــای
فرسودگی شغلی در کارکنان با تحصـیالت بـاالتر بـه طـور

و همکاران( )0319که بین پرستاران زن و

لیر معناداری بیشتر از ساير کارکنان بود .به نظر میرسد که

مرد در ابعـاد مسـخ شخصـیت و عملکـرد فـردی تفـاوت

میزان تحصیالت در باالتر بردن وجهه افراد نق

به سزايی

معناداری وجود نداشت همسو است( .)9مسـخ شخصـیت
به معنای جدايی روانی فرد از شغ (واکن منفی عاری از

دارد و با افزاي مدرك تحصیلی عملکرد فـردی در افـراد
افزاي میيابد .اين يافتـههـا بـا نتـايح پـژوه امیـری و

احساس و توأم با بیاعتنايی مفـرط نسـبت بـه همکـاران و

همکاران( )0391که متغیر مدرك تحصـیلی بـر فرسـودگی

کار و فعالیت

شغلی کارکنان تاثیرگذار است مغايرت دارد( .)00يافتههای

عملکـرد شـغلی

مطالعه حاضر نشان داد که ابعاد مختلف فرسـودگی شـغلی

(کاه احساس شايستگی و موفقیت در حرفه نارضـايتی
از کار احساسات مبنی بر شکست و ناتوانی از دست دادن

در رابطه با نو استخدام تفاوت معناداری دارد و در خـرده
مقیاس خستگی عاطفی بـا میـانگین نمـره 01/19 ± 03/90

قــدرت تشــخیص و درك و حــس دائمــی از اجحــاف و

برای پرسن رسمی نسـبت بـه نیروهـای سـاير روشهـای

استثمار) میباشد( .)1در مطالعه حسـینی نـژاد و همکـاران

استخدامی به صورت معنادار باالتر است .به نظر مـیرسـد

( )0393شدت فرسودگی شغلی و ابعاد آن با جنس ارتباط
معنادار نداشت که با نتايح مطالعه حاضر همسو نمـیباشـد.

کارکنان رسمی به دلی سـواب کـاری بـاال کمبـود نیـرو و
فشار کاری زياد عدم دريافت احترام الزم از سوی مـديران

زنــان در بعــد خســتگی عــاطفی در مقايســه بــا مــردان

و همکاران به مـرور زمـان دچـار خسـتگی عـاطفی بیشـتر

آسیبپذيرتر هستند زيرا به نظر میرسد فشـارهای مربـوط

شدهاند کما اين که به خاطر سرمايهگذاری انجـام شـده از

به محیط کار و به ويژه تضادهای بین کار و خـانواده زنـان

دست رفتن سواب کاری هزينههای ناشی از ترك خـدمت

را بیشتر از مردان در معرض تنیدگی روانی قـرار مـیدهـد.
هم چنین براساس يافتـههـای ايـن مطالعـه ابعـاد مختلـف

يا فقدان فرصتهای شغلی ديگر يا اولويـتهـا و نیازهـای
شخصی تصمیم به ماندن در سازمان میگیرند .اين يافتههـا

فرسودگی شغلی در رابطه با متغیرهـای سـن و سـابقه کـار

با نتايح پژوه

قاری علويجه و همکاران( )1101که در آن

کارکنان رابطه معناداری نداشتند هر چند نمره خرده مقیاس

بین ابعاد فرسودگی شغلی و نو استخدام رابطـه معنـاداری

خستگی عاطفی و عملکـرد فـردی در کارکنـان بـا سـن و
سابقه باالتر به صورت لیر معناداری باالتر است که با نتايح

يافت نشده اسـت مغـايرت دارد( .)01يافتـههـای مطالعـه
حاضر نشـان داد کـه ابعـاد مختلـف فرسـودگی شـغلی در

حسینینژاد و همکاران( )0393که شدت فرسودگی شـغلی

کارکنان بخ های مختلف سازمان و شهرستانهای مختلف

و ابعاد آن با سن و سابقه کار ارتباط معنادار نداشت همسو

استان تفاوت معناداری ندارد .به نظـر مـیرسـد بـا وجـود

است( .)01گر چه کارکنان مسـنتـر و بـا سـابقه بـاالتر بـا

شــرايط آب و هــوايی نامناســب منطقــه و کمبــود شــديد

گذشت زمان و کسب تجارب احساس امیـد و اعتمـاد بـه

امکانات تعداد نیروی انسانی کم وجود شیفتهای متعـدد

کاه

مطالعه خدابخ

مراجعین احساس گناه گوشهگیری و کاه
روزانه) و عملکرد فردی به معنای کـاه

Downloaded from bloodjournal.ir at 5:17 +0430 on Wednesday July 18th 2018

برای مردان و زنان در خرده مقیاس خسـتگی عـاطفی و بـا

نفس بیشتر و احترام نزد ساير همکاران را دريافت میدارند

نرگس میرشکار

فرسودگی شغلی در انتقال خون سیستان و بلوچستان

کاری کارکنان اين استان با تعهد کاری باال و عالقه شـديد

ح مشکالت فردی و خانوادگی افراد مح رجـو باشـند

در مراکز انتقال خون مشغول به کار می باشند .اين يافته هـا

درصـدی از هزينـههـای بهداشـت و درمـان بـه

حیـدری و همکـاران( )0393کـه در آن

فعالیتهای ورزشی آمـوزش حرکـات ورزشـی در جهـت

میزان فرسودگی شغلی بهورزان در شهرهای مختلف اسـتان
متفاوت بود مغايرت دارد(.)03

کاه فرسودگی جسمی و کاه آثار منفی کار با اسـتفاده
از بروشور تراکت کتابچههای آموزشی فیلم و ...نسبت بـه
کاه

استان سیستان و بلوچستان اقـدام کـرد .هـر مطالعـه بـرای

نتيجهگيري

رسیدن به نتـايح بهتـر بـا يـک سـری محـدوديت روبـرو

در مجمو با توجه به اين که میزان فرسودگی شغلی در

میشود که تا حدی روند پیشرفت کار را با مشـک مواجـه
میسازد .اين مطالعه نیز خالی از محدوديتها نبوده اسـت

زنان شال بیشتر از مردان بود پیشنهاد میگردد با اجـرای
برنامههای ويژه و توجه خـا

بـه کارمنـدان زن از جملـه

ازجمله میتوان به حجم کاری زياد کارکنان و فقدان زمـان

انتخاب يا تعیین فردی به عنوان مشاور مدير عامـ در امـور
زنان راهاندازی اتا فکـر ويـژه بـانوان و تقـدير تشـکر و

کافی برای پر کردن پرسشنامهها اشاره کرد که سعی شد تـا
حد امکان در زمان استراحت کارکنان پرسشـنامههـا توزيـع
شود تا فرصت کافی برای پاسخگويی وجود داشته باشد.

قدردانی از کارمندان زن با اهدای هديه و برگـزاری مراسـم
جشن و شادی در روزهای خا
فاطمه(س) نسبت به کـاه

به ويژه والدت حضـرت

میـزان ايـن فرسـودگی اقـدام

تشكر و قدرداني

نمود .در رابطه با فرسودگی شغلی کارکنانی که به صـورت
ساير روشهای استخدامی مشغول بـه کـار مـیباشـند نیـز

از کلیه مسوولین و کارکنان محتـرم مراکـز انتقـال خـون
اســتان سیســتان و بلوچســتان در خصــو

میتوان با کمک و مساعدت از طري ارايه تسـهیالت و وام
کمکهای لیر نقدی و افزاي

فرسودگی شغلی در کارکنـان سـازمان انتقـال خـون

مساعدت در انجام اين پژوه

ثبات کاری نسبت به کاه

کمـال تشـکر را دارم و بـا

تشکر ويژه از خانم دکتر سهیال خسروی مدير کـ محتـرم

میزان اين فرسودگی اقدام کرد .هم چنین پیشنهاد مـیشـود
با اقدام در جهت افزاي آزادی عم و تفويض اختیار برای
افراد با تحصیالت باال و سواب بیشتر با هدف افزاي

همکــاری و

سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان و آقای دکتر
بخشانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و

اعتماد

خدمات درمانی زاهدان که اينجانـب را در انجـام پـژوه

بــه نفــس و احســاس مفیــد بــودن انجــام معاينــات

ياری نمودهاند.

دورهای(حداق سالی يک بار) در مشاللی که احتمال بـروز
فرسودگی در آنها بیشتر است معرفی مشاوران امینی که در
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Evaluation of burnout and its related factors in the staff
of Sistan and Baluchistan blood centers
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Abstract
Background and Objectives
Burnout reduces efficiency and leads to the loss of manpower and physical and psychological
complications. Considering the role of staff in blood centers in regard to voluntary blood
donors, this study was conducted to determine the burnout of the staff.
Materials and Methods
In this cross-sectional study (descriptive-analytical), the study population included 135 blood
center staff selected by the census method in Sistan and Balouchestan province in 2017. The
data collection tool was Maslach Burnout Questionnaire; 108 questionnaires were completed
and returned. Data were analyzed using descriptive and analytical statistical methods including
independent t-test and one way ANOVA using SPSS-16 software.
Results
The results showed that the level of emotional exhaustion (p = 0.002) in men (7.41 ± 8.93) was
lower than women (13.35 ± 10.76). In emotional exhaustion subscale (p = 0.002), there was a
significant difference between formal employees (14.86 ± 13.71) and other types of employees
(7.55 ± 7.83). However, there was not a meaningful relationship between dimensions of
burnout and demographic characteristics such as age, educational level, service record, distric
and town of work.
Conclusions
The results of this study showed that it is possible to appreciate more women employees and to
hold special ceremonies for women, create more stability and offer cash and non cash benefits
for employees, especially non-formal employees and allocate part of the financial credits to
increase the physical and mental health ratio of employees to reduce job burnout.
Key words: Blood Transfusion, Fatigue, Blood Donors

Received: 30 Dec 2017
Accepted: 10 Mar 2018
Correspondence: Mirshekar N., MSc of Accounting. Blood Transfusion Research Center, High Institute for
Research and Education in Transfusion Medicine and Sistan and Baluchistan Blood Transfusion Center.
Postal Code: 9813653415, Zahedan, Iran. Tel: (+9854) 3220000; Fax: (+9854) 33260500
Email: nmirshekar64@yahoo.com

001

