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 مقاله پژوهشی 

 

از  یکی علمیهیأت یو اضطراب در اعضا یافسردگ، یشغل یفرسودگ
 تهران یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یهامارستانیب

 

 *یفرزاد فاتح، پورسهراب یرعلیام، فرناز اعتصام، یمحب شیاین، یمهناز پژمان ثان

 

 

 چكيده

اختالل  هجیتواند منجر به کاهش عملکرد استادان و در نتمی یعلوم پزشک یهاهدانشگا علمیهیأت یدر اعضا یشغل یفرسودگمقدمه: 

 یکی ینیلبا علمیهیأت یدر اعضا یاضطراب و افسردگ، یشغل یفرسودگ یمطالعه با هدف بررس نیآنها شود. لذا ا یآموزش یهافعالیتدر 
 تهران انجام شد. یپزشک ومدانشگاه عل یهامارستانیاز ب

دانشگاه علوم  یعتیدکتر شر مارستانیدر ب 9911 ماهیاست که از مهر ماه تا د یمقطع - یفیمطالعه توص کیمطالعه حاضر : هاروش

 یاضطراب و افسردگ ینیبال اسیمقو  (Maslachماسلش) یشغل یپرسشنامه فرسودگها از آوری دادهجمعبرای تهران انجام شد.  یپزشک
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)  ،909توسط  استفاده شد وکه روایی و پایایی آن قبال در ایران تایید شده 

 ANOVAآزمون  ،2X، Test-Tآزمون  ها از آمار توصیفی وتحلیل داده شد. جهت لیتکم یعتیشر مارستانیب علمیهیأت ینفر از اعضا

 استفاده شد. و اسپیرمن

بودند.  ی( مرز%02نفر ) 90و  یعیطبغیر( %9نفر ) 4رابطه با اضطراب  دربودند.  یشغل ی( دچار فرسودگ%2/93نفر ) 44تعداد نتايج:

ارتباط  یو اختالل عملکرد فرد علمیهیأتنوع  بین بودند. ی( مرز%2/1نفر ) 90و  یعیطبغیر ی( از نظر افسردگ%0/9نفر ) 4 نیهمچن
اضطراب در  نی(. همچنp=242/2بود ) تربیش معناداربه طور  اضطراب در افراد مجرد(. p=20/2و  2X=04/90مشاهده شد ) معنادار

 (.p=29/2) پاره وقت باالتر بود یافراد با همکار

 هیتوص، یزشکپ علوم انیآن بر آموزش دانشجو یمنف تأثیرو  علمیهیأت یدر اعضا یشغل یفرسودگ یبا توجه به بروز باالگيري: نتيجه

م است مطالعات مشابه با حج ازین نیشود. همچن دهیشیاستادان اند تیجهت بهبود وضع ربطیذ یتوسط نهادها یعمل یهاکارراهشود می
 مختلف انجام شود. یهاهباالتر در دانشگا

 

 یافسردگ، اضطراب، ینیبال علمیهیأت یاعضا، یشغل یفرسودگی كلیدی: هاهواژ
 052تا  031 (:02)02؛ 9311علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

 
 

                                                 
مرکز مغز و اعصاب،  یهایماری( باری)دانش یدکتر فرزاد فاتحنویسنده مسؤول:  *

تهران،  یدانشگاه علوم پزشک، یعتیدکتر شر مارستانیب، یآموزش علوم پزشک قاتیتحق

 f-fatehi@tums.ac.ir.رانیتهران، ا

آموزش علوم  قاتیمرکز تحق، یداخل یهایماریب، (اریاستاد) یمهناز پژمان ثان دکتر

. رانیا، تهران، تهران یدانشگاه علوم پزشک، یعتیشردکتر  مارستانیب، یپزشک

(mpsani@sina.tums.ac.ir؛) ینیبال یداروساز، (اری)استاد یمحب شیاین دکتر، 

 یدانشگاه علوم پزشک، دارو یمصرف منطق قاتیمرکز تحق، ینیبال یگروه داروساز

فرناز اعتصام  دکتر (؛niayesh_mohebbi@yahoo.com. )رانیا، تهران، تهران

، ینیامام خم مارستانیب یطب روان تن قاتیمرکز تحق، یروانپزشک، (اری)استاد

 دکتر(، f-etesam@sina.tums.ac.ir. )رانیا، تهران، تهران یدانشگاه علوم پزشک

کز مر ،یعتیدکتر شر مارستانیب، گوارش یهایماریب، (اریپور )دانشسهراب یرعلیام

دانشگاه  تحقیقات بیماریهای کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی، پژوهشکده گوارش،

 (aasohrabpour@gmail.com. )رانیا، تهران، تهران یعلوم پزشک
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 مقدمه

 یاصل فیاز وظا یپزشک ارانیو دست انیآموزش دانشجو

و  علمیهیأت یبوده و اعضا یعلوم پزشک یهاهدانشگا

آموزش  ندیدر فرآ مؤثرو  یدیکل، از عناصر مهم دیاسات

مناسب و  یهایژگیاستاد خوب با داشتن و کی(. 1هستند)

و اعتبار دانشگاه ارتقا  شیدر افزا یمطلوب نقش مهم

د. نقش دارن دیاسات سیتدر تیفیدر ک یادی(. عوامل ز2)دارد

ارتقا و  یبرا علمیهیأت یرویو ن یتوجه به منابع انسان

مانند  یاست. عوامل یتوسعه آموزش الزم و ضرور

 وریو عدم توجه به آن باعث هدر رفتن ن یشغل یفرسودگ

 ارانیو دست انینامناسب دانشجو آموزش جهیو در نت

ناکارآمد خواهد بود.  یروین تیشود که حاصل آن تربمی

از  شیدر ب یشغل یفرسودگ، مطالعات یساس برخبر ا

 یتواند به اعضامی شود کهمی از پزشکان مشاهده یمین

بروز  یاز جمله علل اصل .(3)داده شود میهم تعم علمیهیأت

 (. 4)است اضطراب شیافزا، یافسردگ

 یازاسترسپاسخ به عوامل  کیبه عنوان  یشغل یفرسودگ

( که 5)شودمی در طول زمان اطالق یو درون فرد یعاطف

 یجانیه ی: بعد اول: خستگاست شامل سه بعد

(Emotional Exhausion) از احساس تحت  یکه حاک

 در فرد یجانیرفتن منابع ه انیفشار قرار گرفتن و از م

 :(Depersonalization) یتی. بعد دوم: مسخ شخصاست

و  یاحساس منف انشیو اطراف مارانیشخص نسبت به ب

 تیکند. بعد سوم: کاهش احساس کفامی دایپ یتفاوتیب

 دیؤ(: که مPersonal Accomplishment) یشخص

فرد از خود در  یمنف یابیو ارز یستگیکاهش احساس شا

 یشغل ی(. از آنجا که فرسودگ6)است رابطه با انجام کارش

 در پژوهش و زهیفقدان انگ، سیتدر تیفیمنجر به کاهش ک

 یریپذانعطاف کاهش، انینسبت به امور دانشجو یتفاوتیب

و ای حرفه یایدر دن هاهدر به روز بودن آموخت ییو توانا

 یکالس توسط اعضا تیریمد ییکاهش توانا نیهمچن

                                                 
 00/4/11 تاریخ پذیرش:، 2/9/11تاریخ اصالحیه:  /،94/0/11مقاله:  تاریخ دریافت

 یدیتوجه به نقش کل اب نی( و همچن7)شودمی علمیهیأت

علوم  انیدر امر آموزش دانشجو علمیهیأت یاعضا

 یشغل یو عوامل مرتبط فرسودگ وعیش یابیارز، یپزشک

 یامر یعلوم پزشک یهاهدانشگا علمیهیأت یدر اعضا

پزشک و  به عنوانچه  علمیهیأت ی. اعضااست یضرور

استرس در هر  یمدرس به واسطه سطح باال به عنوانچه 

، از جمله اضطراب یدر معرض اختالالت روان، یروز کار

 (. 8)و کاهش عملکرد قرار دارند یافسردگ

مختلف  یدر مطالعات در کشورها یشغل یفرسودگ زانیم

ای (. در مطالعه9)گزارش شده است یگوناگون به صورت

 علمیهیأت دیدر اسات یشغل یفرسودگ وعیش، در ژاپن

 یفرسودگ وعیش، گریدای (. در مطالعه11و9)بود 17%

 یگرید لعهدر مطا .(11)بود %34 یباال زانیبه م یشغل

 گریدای (. در مطالعه11)بود %42 زانیبه م یعاطف یخستگ

اضطراب و استرس در  زانیانجام شد م کایکه در آمر

 هاعلمیهیأت ریاز سا تربیش یرسمریغ یهاعلمیهیأت

 شریپذ زانیم، کیدموگراف تیمانند وضع یبود و با عوامل

 باطتطابق در ارت یهاسمیهمکاران و مکان ریاز طرف سا

انجام شد درجه  ایدر استرال کهای (. در مطالعه12)بود

 کیآکادم یهاعلمیهیأتاز اضطراب و استرس در  ییباال

زمان هر دو که هم ییهاعلمیهیأتمشاهده شد و 

را داشتند اظهار نمودند که  یو پژوهش یآموزش تیمسؤول

 (.13)از حد تحت فشار هستند شیب

نسبت به  یو آموزش یتیریمد یهاستمیس یآگاه امروزه

مختلف  یهاهاز جنب نیکارمندان و مستخدم تیوضع

بهتر سالمت  تیوضع رایاست ز شیدر حال افزا، یزندگ

موجب بهبود  ستمیس کی نیمستخدم یو جسم یروان

 علمیهیأت یشود و اعضامی یخدمت رسان تیفیک

(. 14)ستندین یمستثنامر  نیاز ا یعلوم پزشک یهاهدانشگا

 ارانیکه در دست یشغل یفرسودگ یبررسی در مطالعه

 یباال اریبس وعیش، تهران انجام شد یدانشگاه علوم پزشک
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(. با توجه به 15)مشاهده شد ارانیدر دست یفرسودگ

 یهامارستانیب یدر کادر درمان یشغل یفرسودگ تیاهم

 یعضاکه ا یو نقش یپزشک دیاسات به خصوص یآموزش

 یمطالعه هدف اصل نیا در، در آموزش دارند علمیهیأت

 یکی ینیبال علمیهیأت یدر اعضا یشغل یفرسودگ یبررس

تهران بود.  یدانشگاه علوم پزشک یهامارستانیاز ب

 علمیهیأت یدر اعضا یاضطراب و افسردگ، نیهمچن

 یغلش یعوامل مختلف و فرسودگ نیشد و ارتباط ب یبررس

قرار گرفت. با توجه  یمورد بررس یو اضطراب و افسردگ

 مارستانیب علمیهیأت یبه در دسترس بودن اعضا

مرکز  به عنوانمرکز  نیا، طرح انیمجر یبرا یعتیشر

 قرار گرفت. یمورد بررس

 

 هاروش

 یاعضا، یمقطع-یفیتوص یمطالعه مقطع نیدر ا

 متعلق به یعتیدکتر شر مارستانیب ینیبال علمیهیأت

وارد  9911 ماهیمهرماه تا داز  تهران یدانشگاه علوم پزشک

ر د گیریبه صورت روش نمونه گیریمطالعه شدند. نمونه

 یتعداد کل اعضا انجام شد. یبازه زمان نیدسترس در ا

نفر  092 یو درمان یپژوهش، یآموزش لشام علمیهیأت

در  .شد عینفر توز 912 نیب هاهکه پرسشنام ندبود

، یآموزش علمیهیأتسه گروه عضو  یعتیشر مارستانیب

 ستیحضور دارند. ل یدرمان نیو گروه متخصص یپژوهش

 هیهت یو درمان یپژوهش، یآموزش یهاافراد از معاونت نیا

اعم از  علمیهیأت یشد. الزم به ذکر است همه اعضا

. شرکت شدندوارد مطالعه  یموزشآو  یو پژوهش یدرمان

به  تیکه رضا یدر مطالعه کامال داوطلبانه بود و افراد

شرکت در مطالعه نداشتند از مطالعه خارج شدند. مطالعه 

و  یتهران بررس یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیتوسط کم

 تأیید IR.TUMS.VCR.REC.1397.162با کد اخالق 

 انجام هابخش یمنش قیپرسشنامه از طر عیتوز شده است.

 یزمان یهاهدر باز هاهپرسشنام یآورجمع یریگیشد. پ

جام شد. پرسشنامه شامل سه بخش بود: بخش ان یهفتگ

ت مرتبط با سؤاالبخش دوم ، کیاول اطالعات دموگراف

 یت روانشناسسؤاالو بخش سوم  یشغل یفرسودگ

 .یاضطراب و افسردگ

، شامل سن مارانیاطالعات ب کیبخش اطالعات دموگراف در

، یمرتبه علم ،ینوع رشته تخصص، تأهل تیوضع، جنس

پاره  ای)تمام وقت  علمیهیأت یهمکار نوع، علمیهیأتنوع 

در نظر گرفته  علمیهیأتبه عنوان  یوقت( و مدت همکار

شد. در مورد تخصص همکاران شرکت کننده در مطالعه 

از  یتعداد کم برخ نیو همچن ادیز یگستردگ لیبه دل

 یجراح یهاه)رشت یجراح یبه دو گروه کل هاتخصص

فک و ، یاورولوژ، اعصاب یجراح، یعموم یاحشامل جر

 یهاهشاخ ریو ز یداخل یهاه)رشت یجراحغیرصورت( و 

شدند؛  می( تقسیولوژیراد، یپاتولوژ، ینورولوژ، آن

اورژانس در گروه  یو پزشک یهوشیب یهاهرشت نیهمچن

  قرار گرفتند. یجراح

 یاز پرسشنامه فرسودگ یشغل یفرسودگ یابیارز یبرا

استفاده  Maslach Burnout Inventory MBI)) یشغل

 سؤال 1که  است سؤال 00پرسشنامه شامل  نی(. ا92شد)

در مورد  یبعد سؤال 3، یعاطف یاول در رابطه با خستگ

فقدان  یمورد آخر به بررس 2و  ییزدا تیشخص یهاهدیپد

. استای حرفه یهافعالیتدر چارچوب  یفرد تیموفق

 سایپرسشنامه بر اساس مق نیا یهاتمیآ یگذارنحوه نمره

به صورت  هاهنی. گزردیگمی صورتای درجه 1 کرتیل

 یلیو خ ادیز، متوسط یباال، متوسط، کم، کم یلیخ، هرگز

 نسخهاز ، مطالعه نیشوند. در امی مشخص ادیز

و همکاران  یتوسط رستم نیاز ا شیپرسشنامه که پ

سه  یبرا 24/2و 12/2، 22/2 یآلفا بیبا ضر یدیخورش

و عملکرد  تیمسخ شخص، یعاطف یخستگ اسیخرده مق

استفاده ، شده است یرواساز یبه زبان فارس یفرد

 (.91)میکرد

 92نمره باالتر از ، یعاطف یخستگ اسی( در خرده مقالف

معرف  01تا  92 نینمره ب، «ادیز یعاطف یخستگ» زانیم

معرف  91از  ترکمو نمره « متوسط یعاطف یخستگ» زانیم
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 . است «کم یعاطف یخستگ» زانیم

 90نمره باالتر از ، تیمسخ شخص اسیدر خرده مق (ب

 99تا  2 نینمره ب، «ادیز تیمسخ شخص» زانیمعرف م

 2از  ترکمو نمره « متوسط تیمسخ شخص» زانیمعرف م

 . است «کم تیمسخ شخص» زانیمعرف م

معرف  42نمره باالتر از ، یعملکرد فرد اسی( در خرده مقج

معرف  91تا  94 نینمره ب، «ادیز یعملکرد فرد» زانیم

معرف  99از  ترکمو نمره « متوسط یعملکرد فرد» زانیم

 .است «کم یعملکرد فرد» زانیم

 یمختلف یهاروش، یشغل یفرسودگ یکل یابیارز جهت

به را  یشغل یفرسودگ، مطالعات تربیشوجود دارد. در 

 باال در نظر تیمسخ شخص ای ادیز یعاطف یخستگ صورت

 رندیگنمی را در نظر یعملکرد فرد اسیو خرده مق رندیگمی

با عوارض  ترکم اسیخرده مق نیکه معتقد هستند ا رایز

ه ب یشغل یمطالعه خستگ نیلذا در ا استدر ارتباط  یروان

مسخ  ای 02از  تربیش یعاطف یخستگ ازیامت صورت

 (.92و93در نظر گرفته شد) 90باالتر از  تیشخص

 ینیبال اسیاز مق یاضطراب و افسردگ یابیارز یبرا

 Hospital Anxiety and یاضطراب و افسردگ

Depression Scale (HADS(استفاده شد )؛ پا91)و  ییای

 یبا آلفا و همکاران یانیپرسشنامه توسط کاو ییروا

اضطراب به  یبرا 23/2و  یافسردگ یبرا 1/2کرونباخ 

 (.02شده است) تأییدو  یبررس یزبان فارس

 HADS یمارستانیب یافسردگ و پرسشنامه اضطراب

کننده اضطراب و  گیریاندازه اسیمق ریدو ز یدارا

 1تا  2 ازی. امتاست تمیاست که هرکدام هفت آ یافسردگ

است و  یمرزی در محدوده 99-2شود. می ینرمال تلق

 هامقیاسریهرکدام از ز یبرا تربیش ای 99 ازیامت

مربوطه  کیکولوژیسا عوارضوجود  ندهدهنشان

در  یبدون نام و همگ هافرم( است. یافسردگ ایاضطراب )

 .دیگرد یآورجمعپاکت محفوظ  کی

 ,.SPSS-20 (IBM Corp افزارنرمبر اساس  هاهداد زیآنال

Armonk, N.Y., USA) عیتوز یانجام شد. جهت بررس 

استفاده شد و در  Shapiro-Wilkاز آزمون  هاهنرمال داد

نرمال برخوردار بودند از  عیاز توز هاهکه داد یصورت

 استفاده شد. زیجهت آنال کالیپارامتر یهاآزمون

در مطالعات مختلف با استفاده از  یشغل یمورد فرسودگ در

زیر صورت که  نیشود. بدمی انجام زیآنال کای دوآزمون 

گروه  ریاز نظر شدت به سه ز یشغل یفرسودگ یهامقیاس

هدف  این که به علتشوند و می میمتوسط و کم تقس، ادیز

 و ستیمثال جن ی)برا یفیک غیردو مت نیرابطه ب زیآنال

 شود.می استفاده کای دو زی( است از آنالیغلش یفرسودگ

آن )با  یهاهگرو ریو ز یشغل یفرسودگ سهیمقا جهت

بودن  یفیمتوسط و کم با توجه به ک، ادیز یهاشدت

استفاده شد و جهت  X2از آزمون  (مختلف یرهایمتغ

مختلف از  یرهایو اضطراب در متغ یافسردگ یبررس

دوحالته( و آزمون  یرهای)متغ T-Test یهاآزمون

ANOVA شد. استفادهچند حالته  یرهایدر مورد متغ 

 و یشغل یسن و عوامل فرسودگ نیماب یآمار زیآنال جهت

 42 یو مساو ریافراد در دو گروه ز، HADSی پرسشنامه

جهت تعداد  نیشدند. همچن میسال تقس 42 یسال و باال

و  یسال و مساو 92 ریبه دو گروه ز، تیفعال یهاسال

 شدند.  میسال تقس 92 یباال

و  یو افسردگ یشغل یفرسودگ نیارتباط ماب یبررس جهت

افراد با  نیو اضطراب ماب ینمره افسردگ، اضطراب

به شد. محاس یشغل یو بدون فرسودگ یشغل یفرسودگ

، یعاطف ی)خستگ رگروهینمره هر ز هاهگرو ریدر ز نیهمچن

و  یافسردگ یهاه( با نمریو عمکرد فرد تیمسخ شخص

 د.ش سهیمقا اسپیرمن یمبستگآزمون ه قیاضطراب از طر

 

 نتايج

 یاعضا نیپرسشنامه ب 912تعداد ، در مدت شش ماه

پاسخ  هاهنفر به پرسشنام 909شد که  عیتوز علمیهیأت

مطالعه  نیدر ا ینس نیانگی(. م%10دهیپاسخ درصددادند )

 آقا نفر 20 و( %1/91) خانم نفر 32. بود سال 3/1±9/42

 %2/1نفر  90 انیم نای در. شدند مطالعه وارد( 9/20%)
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 مجرد بودند. 

 علمیهیأت( %4/23نفر ) 923، نفر متخصص 909 از

( %1/1نفر ) 90و  ی( پژوهش%1/4نفر ) 2، یآموزش

 بودند.  یدرمان نیمتخصص

نفر  31، رتبه یدارا علمیهیأت 999در  ینظر رتبه علم از

نفر  09 و اری( دانش%1/01نفر ) 99، اری( استاد4/39%)

  د.( استاد تمام بودن9/91%)

 یجراح یهاه( در رشت%93/2نفر ) 49 از تعداد کل، نیهمچن

 تیفعال یجراحغیر یهاه( در رشت%23/2نفر ) 22 و

  تمام وقت بودند. علمیهیأت( %0/14نفر ) 12داشتند. 

نفر  44در  یشغل یفرسودگ، انجام شده یهاتحلیلطبق  بر

در سه  هاهرگرویز عی( از افراد مشاهده شد. توز2/93%)

 در یو عملکرد فرد تیمسخ شخص، یعاطف یگروه خستگ

 یعاطف یخستگ جیدرج شده است. بر اساس نتا 9جدول 

نفر  90در  دیشد تیمسخ شخص، (%2/94نفر )92در  دیشد

نفر  99در  دیشد ی( و اختالل در عملکرد فرد2/1%)

 ( مشاهده شد.2/02%)

 ی فرسودگی شغلیهاهو فرسودگی شغلی و زیر گرو دموگرافیک مشخصات بین ارتباط :9جدول 

 متغیر
 فرسودگی شغلی اختالل عملکرد فردی مسخ شخصیت یعاطف یخستگ

2X p 2X p 2X p 2X p 

 94/2 02/0 13/2 92/2 10/2 23/2 33/2 92/9 زن( /جنس )مرد

 02/2 22/9 49/2 19/9 03/2 12/0 42/2 32/9 (تأهل)مجرد / م تأهلوضعیت 

 99/2 32/0 20/2 12/2 49/2 11/9 92/2 22/9 سال( 42سال/ زیر و مساوی  42سن )باالی 

 20/2 91/2 20/2 04/90 22/2 23/9 12/2 42/2 )درمانی/ پژوهشی/ آموزشی( علمیهیأتنوع 

 92یا مساوی  تربیشسال/  92تعداد سال های همکاری )زیر 

 سال(

44/0 92/2 29/9 43/2 29/2 11/2 29/9 92/2 

 31/2 02/2 92/2 49/0 40/2 19/9 31/2 22/9 ی )تمام وقت، پاره وقت(نوع همکار

 90/2 39/9 40/2 20/2 24/2 01/4 24/2 12/0 (ی/ جراحی)داخل یگروه تخصص

 32/2 22/9 22/2 90/9 24/2 33/0 21/2 90/9 مرتبه علمی )استادیار/ دانشیار/ استاد(

 
نفر  12، یعیطبغیر( %0/9نفر ) 4رابطه با اضطراب  در

 نیبودند. همچن ی( مرز%1/92نفر ) 09و  یعی( طب9/12%)

نفر  921، یعیطبغیر ی( از نظر افسردگ%9/9نفر ) 4

 بودند.  ی( مرز%2/1نفر ) 90و  یعی( طب2/21%)

، یشغل یمستقل با فرسودگ یهاریارتباط متغ یبررس در

، تأهل تیوضع، تیشامل جنس رهایاز متغ کدامهیچ نیب

، ینوع همکار، یهمکار یهاسالتعداد ، علمیهیأتنوع ، سن

ارتباط  یشغل یو فرسودگ یمرتبه علم، یگروه تخصص

تنها ، هامقیاس(. در خرده 9نشد )جدول  دهید یمعنادار

( و ی/ آموزشی/ پژوهشی)درمان علمیهیأتنوع  نیماب

 .مشاهده شد معنادارارتباط  یاختالل عملکرد فرد

 یآموزش یهاعلمیهیأتدر  ینمره اختالل عمکرد فرد

 و 0/99±1/9 یپژوهش علمیهیأت در، 1/94±1/3 برابر با

 زی(. در آنالp=220/2) 2/94±9/2 یدرمان علمیهیأت در

post-hoc یو پژوهش یدرمان علمیهیأت نیماب یتفاوت 

 به طورکه اختالل عملکرد آنها  یوجود نداشت در حال

 بود. یآموزش علمیهیأتاز  شیب یمعنادار

و  یمستقل با افسردگ یهاریارتباط متغ یبررس در

تفاوت  تأهلافراد مجرد و م نیتنها اضطراب ب، اضطراب

اضطراب در افراد  نیانگیکه م یبه طورداشت  یمعنادار

 (. 0بود )جدول  تأهلاز م تربیشمجرد 

 
 اضطراب و افسردگی و مشخصات دموگرافیک بین ارتباط :0جدول 
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 متغیر
 اضطراب افسردگی

میانگین±انحراف معیار  Z p میانگین±انحراف معیار Z p 

2/92±1/9 زن جنس  
32/2 32/2 

2/0±0/92 
- 02/9  09/2 

2/91±4/9 مرد  2/9±2/92 

2/92±0/0 مجرد تأهلوضعیت   
09/2 20/2 

3/9±3/91 
20/0  242/2 

1/91±4/9 تأهلم  2/9±4/92 

2/91±3/9 سال 42زیر و مساوی  سن   
2/9- 99/2 

2/9±4/21 
- 90/2  13/2 

3/9±2/92 سال 42باالی   1/9±5/21 

2/91±3/9 سال 92زیر  های همکاری تعداد سال  -

13/9  
234/2 

2/9±9/21 
- 99/2  02/2 

3/9±0/92 سال 92یا مساوی  تربیش  1/9±7/21 

1/91±4/9 تمام وقت نوع همکاری  
32/2 31/2 

2/9±9/21 
- 92/0  29/2 

1/91±2/9 پاره وقت  1/9±2/91 

1/91±4/9 یداخل  یگروه تخصص  
91/2 23/2 

2/9±4/21 
- 42/2  21/2 

1/91±1/9 یجراح  1/9±4/21 

میانگین±انحراف معیار متغیر  F p میانگین±انحراف معیار F p 

2/91±2/9 استادیار مرتبه علمی   

31/9 09/2 

2/0±2/21 

91/0 9/9±9/92 دانشیار 92/2   3/9±1/21 

9/9±9/92 استاد  9/9±2/21 

2/92±4/9 آموزشی  علمیهیأتنوع   

42/2 20/2 

2/9±4/21 

92/2 2/91±3/9 پژوهشی 22/2   4/9±7/21 

2/91±3/9 درمانی  9/0±1/21 

 

 از تربیشپاره وقت  یاضطراب در افراد با همکار نیهمچن

 یمعناداراختالف  رهایمتغ ریتمام وقت بود و در مورد سا

 (.0مشاهده نشد )جدول 

و خرده  یافسردگ انیمتوسط و معکوس م یهمبستگ

( و =r= ،222/2p-90/2) یعاطف یخستگ یهامقیاس

سخ و م یافسردگ نیو معکوس ب فیضع یهمبستگ نیهمچن

( در 9( وجود داشت )شکل=r= ،29/2p-09/2) تیشخص

 یعملکرد فرد اسیو خرده مق یافسردگ انیکه م یحال

 (.=r= ،01/2p-92/2) نداشتوجود  یی معناداررابطه
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 یشغل یفرسودگ یهامقیاسو اضطراب و خرده  یافسردگ انیمارتباط . :شکل 

EE: Emotional Exhaustion; DP: Depersonalization; PA: Personal Accomplishment 

 

 یعاطف یخستگ اسیاضطراب و خرده مق انیم نیهمچن

 انی( و مr=، 29/2  =p-02/2و معکوس ) فیضع یهمبستگ

متوسط و معکوس  یهمبستگ تیاضطراب و مسخ شخص

 نیکه ب ی( در حال=r=، 22/2p-93/2وجود داشت )

وجود نداشت  یمعنادارارتباط  یاضطراب و عملکرد فرد

(23/2-r=، 32/2p=.) 

و خرده  یاضطراب و افسردگ نیتنها ماب گرید عبارته ب

ارتباط  تیو مسخ شخص یعاطف یخستگ یهامقیاس

 وجود داشت. یمعنادار

 

 بحث

، یشغل یفرسودگ زانیم یمطالعه بررس نیهدف از ا

ز ا یکی ینیبال علمیهیأت یدر اعضا یاضطراب و افسردگ

تهران و ارتباط با آن  یدانشگاه علوم پزشک یهامارستانیب

 بود.  کیعوامل مختلف دموگراف

از افراد  %2/93در  یشغل یمطالعه فرسودگ نیا در

است. در  ییباال اریمشاهده شد که درصد بس علمیهیأت

از  یشغل یفرسودگ زانیمطالعات مشابه خارج از کشور م

(. به عنوان نمونه در 99تا1و09)بودغیرمت %32تا  91%

 یدارا علمیهیأت یسوم از اعضا کیحدود ای مطالعه

ط و متوس یعاطف یخستگ نی. همچنبودند یشغل یفرسودگ

متوسط و  تیمسخ شخص، از افراد یمیدر حدود ن دیشد

متوسط  یچهارم و اختالل عملکرد فرد کیدر حدود  دیشد

(. 00در حدود دو سوم افراد گزارش شده است) دیشد

پزشکان  یشغل یاز آن است که فرسودگ یشواهد حاک

 یبرا یسترسد تیکاهش قابل، منجر به کاهش عملکرد آنها

 یاشتبهد ستمیو س مارانیب یمنیا کاهش، مارانیب

 یسندرم فرسودگ یمطالعه که بررس کیدر  (.00)شودمی

و مدرسان دانشکده  علمیهیأت یاعضا انیدر م یشغل

در  ،تهران پرداخته است یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیپ

متوسط و باال گزارش شده  یشغل یموارد فرسودگ 42%

کنندگان در شرکت یعاطف یخستگ نی(. همچن09)است

در حد متوسط بود و  تیبعد مسخ شخصسطح باال و در 

خ با جنس و مس یعاطف یرفتگ لیتحل نیب یمعنادارارتباط 

 (. در مطالعه09)مشاهده شد ییبا سابقه کار اجرا تیشخص

( %94-%41) زانیم نیا، و همکاران (Lackritz) الکریتز
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نشان گریدای مطالعه نتایج نی(. همچن09)گزارش شده است

دچار  یگروه داخل ینیبال علمیهیأتاز اعضاء  %94، داد

(. 09)دارند یخوانما هم جیبودند که با نتا یشغل یفرسودگ

 یشغل یفرسودگ یمطالعه به علل بروز باال نیاگر چه در ا

است تا  ازیپرداخته نشده است و ن علمیهیأت یدر اعضا

 یشغل یفرسودگکننده  جادیبر علل ا ندهیدر مطالعات آ

ر د یفرسودگ یباال زانیرسد ممی بنظر یول، تمرکز شود

، یاجتماع لیبا دال رانیدر ا یپزشک علمیهیأت یاعضا

-هم یباال یهاتیمسؤولمرتبط است؛  یاسیو س یاقتصاد

دانشگاه از  ستمیکه س یو درمان یپژوهش، یزمان آموزش

 هبباال  یفشار کار لیتحم، متوقع است علمیهیأت یاعضا

که از انجام مناسب همه آنها ناتوان  علمیهیأت یاعضا

نه چندان  یو اجتماع یاقتصاد یبانیاست در برابر پشت

 مناسب و یعملکرد شغل یابیارزش ستمینبود س، مناسب

، یآموزش ستمیس یهایو توانمند هاتیمتناسب با واقع

 یازهایدانشگاه و باالتر به ن نیمسؤول یعدم توجه کاف

 یبازخوردها، علمیهیأت یاعضا یشتیو مع یشغل

در چند  به خصوصو جامعه  هاهنامناسب از طرف رسان

 یباال زانیهستند که موجب م یاز جمله موارد ریسال اخ

 ندهیرود در آمی شده است و انتظار یشغل یفرسودگ

 .ابدی شیافزا ییباال زانیبم یشغل یفرسودگ زانیم کینزد

 یفرسودگ وعیش یکه به بررس کیستماتیمرور س کی در

پرداخته  0292تا  9119 یهاسال نیدر پزشکان ب یشغل

ی بازه ،پزشک( 921202 یمطالعه بر رو 920است )شامل 

آن  یهاهرگروی( و در ز2-%3/22) یشغل یفرسودگ وعیش

 تباطار نی( گزارش شده است؛ همچن2-%22حدود )

 یهاسال، جنس، سن، یشغل یفرسودگ انیم یمعنادار

نشد که  دهید یافسردگ میتخصص و عالنوع ، یهمکار

رسد می (. به نظر04)است مای مطالعه یهاهافتیمشابه 

 یاعضا تیبرخالف تصور در مطالعه حاضر هم جنس

 یشغل یدر فرسودگ یمعنادار رییتغ جادیباعث ا علمیهیأت

 یبرابر شیاز روند افزا یتواند ناشمی شود کهنمی

 زانیم، گریدای در مطالعه در جامعه باشد. یتیجنس

و  %39باال  تیمسخ شخص، %44باال  یجانیه یخستگ

از موارد  یمیدر ن دیشد یشخص تیکاهش احساس کفا

 (.09)گزارش شده است

افراد  %99حدود  یاز نظر افسردگ، مطالعه حاضر در

 یمرز %00بودند و از نظر اضطراب  یمرز ای یعیطبغیر

 یرهایاز متغ کدامهیچ انیم نیبودند. همچن یعیطبغیر ای

 نشد و تنها دهیدای رابطه یشغل یو فرسودگ کیدموگراف

( و ی/ آموزشی/ پژوهشی)درمان علمیهیأتنوع  نیماب

 نیمشاهده شد بد معنادارارتباط  یفرد داختالل عملکر

 یهاعلمیهیأتدر  یاختالل عمکرد فرد زانیصورت که م

 نیبود. ا یاز آموزش شیب یدرمان نیو متخصص یپژوهش

آموزش به  جهیدر نت تیرضا جادیاز ا یتواند ناشمی امر

ت مطالعا جیپزشکان جامعه باشد. با توجه به نتا دینسل جد

همکاران که به  و (Bovier) بویر لعهاز جمله مطا، مختلف

ر د تیکننده احساس رضا ییگوشیپ یفاکتورها یبررس

 یآموزش علمیهیأت یاعضا، پزشک پرداخته است 9924

نقش در تربیـت و آمـوزش دانشـجویان  یفایا لیبه دل

در  نی(. همچن03)دارند یتربیش یشغل تیپزشـکی رضا

 زانیدر م یپزشک انیآموزش دانشجو، یگریمطالعه د

(. در 02)داشته است ییاز کار نقش باال یمندتیرضا

 یشغل تیرابطه آموزش با رضا زین یگریمطالعات د

 (. 01)پزشکان مرتبط گزارش شده است

 یمستقل با فرسودگ یهاریارتباط متغ یدر بررس نیهمچن

از افراد  تربیشاضطراب در افراد مجرد  زانیم، یشغل

متحده  االتیدر سطح کشور اای بود. در مطالعه تأهلم

 جینتا، و استرس انجام شد تأهل تیدر مورد وضع کایآمر

 را تجربه یتربیشاسترس  زانینشان داد که افراد مجرد م

، ییهمچون تنها یمؤثر مطالعه عوامل نیکنند. در امی

گزارش شده ، یمال یهایو نگران یتعهدات اجتماع

ر د تربیشتواند سبب اضطراب می فاکتورها نی(. ا02)است

از  یاحتماال نگران رایز ،باشد زیافراد مجرد مطالعه ما ن

 یدر اعضا یمال یو فشارها ییاحساس تنها، ندهیآ

. البته در مطالعه است تأهلم زا تربیشمجرد  علمیهیأت
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 یاضطراب و فرسودگ انیارتباط م یکه به بررس یگرید

عالئم  وعیش انیم، پرداخته است نیدر پزشکان چ یشغل

وجود  یمعنادارارتباط  تأهل تیبا وضع یاضطراب

 لیدله ب معنادارعدم اختالف  نی(. ممکن است ا01)نداشت

 .باشدآنها  یتفاوت ساختار جامعه مورد بررس

و  یشغل یاز نظر فرسودگ یتفاوت، مطالعه حاضر در

 یمشاهده نشد. در حال تیو سابقه فعال یاختالالت اضطراب

دانشکده  علمیهیأت یاعضا یبر روای که در مطالعه

 افرادی کهدر ، انجام شد یدانشگاه آزاد اسالم یدندانپزشک

 افرادی کهنسبت به ، سال داشتند 92 ریز یسابقه کار

 تیاز بعد مسخ شخص، سال داشتند 02-99 یسابقه کار

(. در مطالعه 92)بودند یشغل یدچار فرسودگ تربیش

در دندانپزشکان فارغ  یشغل یفرسودگی درباره یگرید

ا در افراد ب یشغل یفرسودگ، دانشگاه بارسلونا لیالتحص

اول کار  یهاسالسال و افراد در  3از  ترکم یسابقه کار

روبه  لیدله در شروع کار ب د(. افرا99)مشاهده شد تربیش

 یترسخت طیشرا هاهاز ناشناخت ییرو شدن با حجم باال

 امر در مطالعه ما مشاهده نشد.  نیدارند که ا

اضطراب در افراد با  زانیم، در مطالعه حاضر نیهمچن

 از افراد تمام وقت بود. به نظر شیپاره وقت ب یهمکار

 لیپاره وقت به دل ینیبال علمیهیأت یرسد اغلب اعضامی

 یو اضطراب یفشار کار، متعدد یدر مراکز درمان تیفعال

 ،مطالعه حاضر جیکنند. بر خالف نتامی را تحمل یتربیش

 یاعضا نیسطح اضطراب ب سهیکه به مقاای العهدر مط

 زانیم، ه وقت پرداخته بودتمام وقت و پار علمیهیأت

مشاهده  تربیشتمام وقت  علمیهیأت یاضطراب در اعضا

 (. 90)شد

و خرده  یاضطراب و افسردگ انیم، مای مطالعه در

ارتباط  تیو مسخ شخص یعاطف یخستگ یهامقیاس

اضطراب و  نیماب کهیوجود داشت در حال یمعنادار

وجود  یارتباط یعملکرد فرد اسیو خرده مق یافسردگ

 یفعاط یارتباط خستگ لیمساله ممکن است بدل نینداشت. ا

فرد باشد. در  ینروا یروح طیبا شرا تیو مسخ شخص

 یو اضطراب با فرسودگ یافسردگ انیارتباط م یبررس

که ای وجود دارد. در مطالعه یگزارشات متعدد یشغل

که از  یافراد، و همکاران انجام شد پینتار-عمیر توسط

 یفرسودگ نیبردند همچنمی اضطراب رنج ایو  یافسردگ

 (. 99)کردندمی تجربه زیرا ن یشغل

 یافسردگ بینچاپ شده  زیو متاآنال کیستماتیمرور س در

 معنادارارتباط  یشغل یاضطراب با فرسودگ نیو همچن

 یادیهر چند که اندازه اثر از قدرت ز، شده است افتی

امر اشاره  نیمطالعات به ا ی(. در برخ94)ستیبرخوردار ن

 یشغل یدگسنجش فرسو یارهایشده است که مع

اط ارتب یبا افسردگ یعاطف یگروه خستگ ریخصوصا در ز

 یمفهوم فرسودگ این که(. با وجود 92و93)وجود دارد

اما احتمال ، شودمی در محل کار مربوط یبه افسردگ یشغل

و اضطراب  یشغل فرد به عنوان عامل آغازگر افسردگ رددا

 کیولوژیدر سطوح ب یشواهد نی(. همچن94)دیعمل نما

 کیولوژیب هیپا یو فرسودگ یاز آن است که افسردگ یاکح

 (.91)مشترک دارند

ا خانمه نیب یشغل یاز نظر فرسودگ یمطالعه ما تفاوت در

که بر ای که در مطالعه یدر حال، مشاهده نشد انیو آقا

 ومدانشگاه عل یهاهاز دانشکد یکی علمیهیأت یاعضا یرو

 یخانم با بروز فرسودگ تیجنس، تهران انجام شد یپزشک

، در ژاپنای در مطالعه نیهمچن .(92)مرتبط بود یشغل

خانم  دیدر اسات یشغل یو فرسودگ یشغل یفرسودگ وعیش

مطالعات  یبرخ جیرابطه نتا نیا در (.1)شد دهید تربیش

 در کنند.نمی گزارش یمعنادارمانند مطالعه حاضر ارتباط 

 مارستانیب یپرسنل پرستار یمطالعه انجام شده بر رو

 یهاهطیاز ح کدامهیچدر  یاثر تیجنس زیانجام شده است ن

عدم  دیامر مو نینشان نداده است که ا یشغل یفرسودگ

قضاوت در رابطه با ارتباط جنس  یبرا یتفاهم شواهد کنون

 (. 91)است یشغل یو فرسودگ

 نیما ب یشغل یاز نظر فرسودگ یمطالعه حاضر تفاوت در

 یمشاهده نشد. در بررس یو داخل یجراح یهاهگرو

 الکریتز یمطالعهدر  یجراحغیرو  یجراح یهاهگرو
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(Lackritz )مشاهده نشده  یمعنادارارتباط  زیهمکاران ن و

 مانند مطالعه یدر نظر داشت که در مطالعات دیبا .(09)است

 یشغل یفرسودگ زانیم کههمکاران  و (Shanafelt) شانفلت

و  تیدر مورد مسخ شخص، گزارش شد (%42در جراحان )

مشاهده  یباالتر ازیدر جراحان امت یجانیه یخستگ

 (. 42)شد

 یاعضا %90حدود ، یحاضر از نظر افسردگی مطالعه در

 %01بودند و از نظر اضطراب  یمرز ای یعیطبغیر علمیهیأت

 وعیبودند. در مطالعات مختلف ش یعیطبغیرو  یمرز

-01 نیاغلب ب، انجام شده یهاهبر اساس پرسشنام یافسردگ

 تاملژنوویک که توسطای بوده است. در مطالعه 91%

(Tomljenovic) 431 یبر رو یو همکاران در کشور کروواس 

 زانیم، انجام شد یجراحغیرو  یجراح یهاهپزشک در گرو

 یمارستانیدر پزشکان ب دیمتوسط و شد یابتال به افسردگ

 (. 49)گزارش شده است BDI-II( براساس پرسشنامه 90%)

 نیو همچن یشغل یفرسودگ یباال وعیمجموع با توجه به ش در

 رتأثیو با توجه به  علمیهیأت یدر اعضا یاضطراب و افسردگ

، علمیهیأت یآموزش اعضا یهافعالیتعوامل با  نیمتقابل ا

 یاز اعضا یانتظار داشت که درصد قابل توجهتوان می

د رومی ارآموزش مناسب را نداشته باشند. لذا انتظ علمیهیأت

به علل ای ژهیتوجه و یحوزه آموزش پزشک ارانذگاستیکه س

 و اضطراب داشته باشند. یافسردگ نیو همچن یشغل یفرسودگ

مانند مصاحبه  یفیک قیتحق یهاروش ریاستفاده از سا

 ترشبی اتییرا با جز یشغل یتواند علل فرسودگمی ساختارمند

 یبعد اتشود در مطالعمی شنهادیپ نیمشخص کند. همچن

 یاعضا یآموزش یهافعالیتمشکالت فوق و  انیارتباط م

  شود. یبررس علمیهیأت

توان به محدود بودن آن می مطالعه نیا یهاتیمحدود از

هران ت یدانشگاه علوم پزشک یعتیدکتر شر مارستانیبه ب

و  یپژوهش یهاعلمیهیأتتعداد  نیاشاره کرد همچن

 یآموزش یهاعلمیهیأتبا  سهیدر مقا یدرمان نیمتخصص

شود مطالعات با می هیتوص ندهیبودند. در مطالعات آ ترکم

 یهامارستانیاز ب گیریباالتر و نمونهی نهحجم نمو

-قیبردن دقیجهت پ نیانجام شود. همچن تربیش یآموزش

وان تمی و اضطراب یافسردگ، یشغل یبه علت فرسودگ تر

استفاده  یکم یهادر کنار پژوهش یفیک یهااز پژوهش

 کرد.

 

 گيرينتيجه

در حدود  یشغل یفرسودگ، مطالعه نیا جیبا توجه به نتا

 یاهمارستانیازب یکی ینیبال علمیهیأت یسوم اعضا کی

 زانیم نیتربیشتهران مشاهده شد.  یدانشگاه علوم پزشک

 یپژوهش یهاعلمیهیأتبود که در  یعملکرد فرد طهیدر ح

اضطراب  مشاهده شد. تربیش معناداربه صورت  یو درمان

تمام وقت از  علمیهیأت یاعضا نیو همچن تأهلم راددر اف

، یشغل یبرخوردار بود. وجود فرسودگ یترکم وعیش

در کارکرد  ییباال تأثیرتواند می یو افسردگ اضطراب

 یبرا یدرمان اتتأثیر جهیو در نتداشته باشد پزشکان 

نظام  ارانذگاستیکه از طرف س است دارد و الزم مارانیب

تا با شناخت آن از  ردیگ رارمورد توجه ق تربیشسالمت 

 یریجلوگ مارانیآن در پزشکان و بی عوارض ناخواسته

 شود.

 

 قدرداني

 لیمحترم که ما را در تکم علمیهیأت یاعضا هیاز کل

 شود. می و تشکر ریکردند تقد یهمکار هاهپرسشنام

است که در مرکز  یقاتیطرح حاصل طرح تحق نی* ا

دانشگاه  یآموزش علوم پزشک قاتیمرکز تحق یهاپژوهش

 92231-094-29-11تهران با شماره طرح  یعلوم پزشک

ده است و از معاونت مصوب ش 00/9/11 خیدر تار

اعتبار شده  تأمینتهران  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش

 است.

 IR.TUMS.VCR.REC.162/1397ی مطالعه با شناسه نیا

 یپزشک ستیز یهااخالق در پژوهش یمل تهیدر سامانه کم

 ثبت شده است.
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Abstract 

 
Introduction: Burnout is prevalent in several physicians that may undermine the progress nad performance 

of physicians, reduced accessibility of patients to physicians, and patients’ safety. This study endeavored to 

determine burnout, anxiety, and depression in the specialists and attending physicians of one of the educational 

hospitals of Tehran University of Medical Sciences. 

Methods: This cross-sectional study conducted in the academic year 2018. One-hundred twenty-three 

physicians filled the Malach Burnout Inventory (MBI) questionnaire, Hospital Anxiety, and Depression Survey 

(HADS) questionnaires. 

Results: Forty-four physicians (35.8%) had some levels of burnout. Severe Emotional Exhaustion (EE) was 

seen in 18 physicians (14.6%). Likewise, severe Depersonalization (DP) in 12 physicians (9.8%), and severe 

dysfunction in Personal Accomplishment (PA) were seen in 33 physicians (26.8%). Four physicians (3%) had 

an abnormal level of anxiety, and 32 subjects (26%) were in the borderline zone. Four (3.2%) had abnormal 

depression, and 12 subjects (9.8%) had a borderline depression. There was a significant relationship between 

attending teacher type (i.e., educational, research, or treatment) and dysfunction of personal accomplishment 

(X2 = 12.24, p = 0.02). Moreover, anxiety was higher in non-married physicians (p = 0.046); anxiety was 

higher in part-time physicians as well (p = 0.03). 

Conclusion: Findings revealed that burnout is an essential issue in attending physicians of educational 

hospitals. Identifying and managing burnout and its adverse effects could eliminate further health 

complications for the physicians and under-treating patients.  
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