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 دهيچک
 ،هود  از ماالهوه حا ور    ؛شوود  يمر کرده و باعث استرس مداوم بر درمانگران يروس امروزه سراسر جهان را درگيکرونا و گيري  همه :نه و هدفيزم

 .استروس يشاغل در بخش کرونا و يها ستيوتراپيزيان کاردرمانگران و فيم يشغل يو فرسودگ يت شغليراباه ر ا يبررس

روس در دو گروه مورد يرشاغل در بخش کروناويغ شاغل و يها ستيوتراپيزينفر از کاردرمانگران و ف 01 يبر رو يهمبستگ يفيک ماالهه توصي :روش

اطالعوات  . ده شود ينه سووتا سونج  يم يت شغليبا پرسشنامه ر ا يت شغليبا پرسشنامه مسلش و جكسون و ر ا يشغل يفرسودگ. و شاهد انجام شد

 spss با استفاده از نرم افزار ها ت دادهينها شدند و در يبارگذار يبه صورت مجاز ها ت آگاهانه و متن هر کدام از پرسشنامهي، فرم ر اشناختي جمهيت

 .ل شديتحل 50نسخه 

 ين سنيانگيم. نفر در هر گروه شرکت کردند 02در دو گروه مورد و شاهد به تهداد  يدرمانگر به طور تصادف 01 ،ن ماالههيدر ا: ها افتهي

ت ين ر ايرسون بيپ يب همبستگي ر. بود  01/7 185/2 (سال) ين سابقه کاريانگيو م  05/10 20/6 کننده کل افراد شرکت( سال)

 110/1و  110/1ها  آن ي، و ساح مهنادار187/1و  -158/1ب يمسلش در گروه مورد و شاهد به ترت يشغل يفرسودگ/ نه سوتايم يشغل

 .گزارش شد

 .قرار دارند يت شغليو کاهش ر ا يشغل يودگدر مهرض خار فرس ها ستيوتراپيزياز کاردرمانگران و ف يارين ماالهه نشان داد بسيا :يريگ جهينت
 

 00-ر ايت شغلي، فرسودگي شغلي، فيزيک درمانگرها، کاردرمانگرها، کوويد :ها د واژهيکل
 

 مقدمه
 عوامل خارساز ،يسالمت شغل کننده نييعوامل ته نيتر ياز جد يكي

 تيو هو ت،يبهداشوت، ر وا   يهستند که به طور قابل تووجه  يشناخت روان

 في وه  يو طراحو  تيريعدم مود . دنده يمقرار  ريراد را تحت تأثاف يشغل

توانود بوه کواهش     يمو نشوده   ينيب شيپ طيو شرا ،يکار يفشارها ،يشغل

از  يكو ي. (0)شوود و ا اراب منجر  يافسردگ شيافزا راد،بهداشت روان اف

افوراد را در مهورض    يو شغل يو سالمت روان يستيتواند بهز يمکه  يعوامل

از  يبرخو  يناشناخته بورا  يها و درمان يپزشك يها خار قرار دهد بحران

 نوظهور کرونا يماريبا ب ايامروزه سراسر دن .(5)باشد يمنوظهور  يها يماريب

نوظهوور ابتودا در ووهوان     يماريب نيا. کنند يمو پنجه نرم  تدس روسيو

گرفتوار   ايرا در سراسر دن انياز مبتال يگزارش شد و به سرعت موج نيچ

در  روسيو بوه کرونوا و   انيمبتال يبهداشت آمار جهان يسازمان جهان. کرد

 انيو م نيو نفر اعالم کرد کوه از ا  087,005,015 را، 5150 هيفور 5 خيتار

 نيدر ا. اند افتهيبهبود  زينفر ن 720,701,011 شده، فوتنفر  511,515,5

 انيو م نيو نفر اعالم شد کوه از ا  206,050,0 رانيدر ا انيآمار مبتال خيتار

دوران  نيدر ا .(1)اند افتهيفرد بهبود  228,166,0نفر فوت شده و  118,28

 ،يدرمووان کارکنووان ريعووالوه بوور پرسووتاران، پزشووكان، مووددکاران و سووا  

تواننود نقوش    يمو هسوتند کوه    ياز افراد ها ستيوتراپيزيکاردرمانگران و ف

افراد  نيا يروزمره و مشارکت اجتماع يدر بازگشت به عملكردها ييسزا به

آن  تيو و ماه يموار يمتهدد ب يزهايخ ليبه دل ياما از طرف. (0)کنند فايا

پروسوه   کيو دسته از افراد را  نياز درمانگران، سروکار داشتن با ا ياريبس

خوا  اسوترس    طيشورا  نيدر ا. (2)کنند يم يتلق خارناکفرسا و  طاقت

شود کوه   يم يشغل يو فرسودگ يعاطف ياز کار، سبب خستگ يمداوم ناش

 .(5)دهد يمقرار  ريافراد را تحت تأث يشغل تير ا تاًينها

 يبهداشت يها ستمينوظهور در س يها از چالش يكي يشغل يفرسودگ

 يبهداشوت  يهوا  ان کارکنوان مراقبوت  يو در م يتازگ ت آن بهياست که اهم
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 ميناسادات ميرشجاع و همكاران

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /506

 يو شكل (7) يشناخت اختالل روان کيسندرم  نيا. (6)برجسته شده است

 ،يخودپنداره منف يريگ است که سبب شكل يو عاطف  يمجس ياز خستگ

 يريپوذ  تي، اختالل عملكرد، و  هف در مسئولها ييبه توانا فينگرش  ه

توسوط هربورت    0072بوار در سوال    نيمفهووم اولو   نيو ا. شوود  يم يشغل

را  يشوغل  يشود، او فرسوودگ   فيتوصو  ييكوا يشناس آمر روان دنبرگر،يفرو

کورد کوه بوا شكسوت،      فيمنبع، توصو  اي رو،ين ،ياز حد انرژ شيب يتقا ا

بهداً مسلش و جكسوون  . است اهفرسا بودن کار همر طاقت ايو  ،يفرسودگ

 ،يعوواطف يرا در سووه بهوود عمووده خسووتگ  يشووغل يسووندرم فرسووودگ

از  .(8)کردنود  فيتوص يشخص تيتر از موفق نييو درک پا ،ييزدا تيشخص

تووان بوه عوامول     يمو  يشوغل  يفرسوودگ  شيدايو پ ياصول  عوامل خارساز

 ارو کو  ،يسوازمان  نيارتباطوات بو   ،يشغل يها تيو موقه طيشرا) ياجتماع

 نيهمچنو . اشواره کورد  ( رفتار و نگرش درموانگر ) ي، و عوامل فرد(گروهي

 ي، درمانگران مبتد(ياز حد کار شيفشار ب ليبه دل)مردان نسبت به زنان 

با درمانگران پرسابقه، مجردان در مقابول متوأهالن در مهورض     سهيدر مقا

 .(7)دقرار دارن يشتريخار ب

 گيوري  همهاست که در دوران  ياز عوامل گريد يكي يشغل تير ا

عاطفه مثبوت   يبه مهنا يشغل تير ا. شده است زيبرانگ کرونا چالش 

 گريبه عبارت د. است ياز عملكرد شغل ديمف يابيو ارز ياز تجارب کار

 يازهاياز ن يزانيکه چه م نيبه انجام کار است و ا ليکه فرد ما يزانيم

 .(0)کننود  يآن برطور  مو   قيو خود را از طر ياجتماع يو روان يعاطف

و  ،ياو يمح تيمداوم، عدم حما يفشار کار روس،يکرونا و  گيري همه

درموانگر از   يتيبا همكواران سوبب شوده اسوت نار وا      فيارتباط  ه

عامل سوبب   نيو هم رديمورد توجه قرار گ متيصم و نداشتن احترام

 .(0)شود يشغل يتيحس نار ا يختگيبرانگ

 يشوغل  يبهداشت در برابر فرسودگ متخصصان ژهيو شود به يم گفته

 يکارشوناس درموان   085 يلوتر در ماالهه بر رو. شكننده هستند اريبس

افوراد از   درصود  25گزارش کرد که حدود  يپزشك يها به هنگام بحران

جهات مهم هسوتند کوه    نيها از ا داده نيا. (01)برند يرنج م يفرسودگ

و   يجسوم  ياز نواتوان  يبخشو  توان يها کينيکل به کنندگان اکثر مراجهه

اسوتقالل   کاردرمانگران در جهت ديآ يم شيپ يبرند، گاه يرنج م يروان

را متحمول   ياديو ز  يو جسوم  يمراجهان خود بوار عواطف   شتريهر چه ب

 يشغل يتيو نار ا ير فرسودگدر مهرض خا شتريرو ب نيشوند و از ا يم

 ،يديو زودرس، ناام يخسوتگ  اتسوندرم بوا تهواهر    نيو ا. رنديگ يقرار م

کوه اکثور درموانگران     يبوه طوور  . (00)شود يم انينما يور کاهش بهره

 ينودارد و بورا   يکنند خدمات ارائه شده ارزش درموان  يفرسوده تصور م

امور بوه طوور     نيو ا .(05)کنند ينم يتالش زيآم تيموفق جيبه نتا دنيرس

را به  رمانگرانو ممكن است د زانديانگ يرا برم يعاطف يها پاسخ يهيطب

خوود، عودم تمرکوز،     يشوغل  يعملكورد  فيسمت فاصله گرفتن از وظوا 

 يو خودکشو  ،يافسوردگ  شيبه مصر  مواد مخدر و الكل، افوزا  شيگرا

بوار   ليو تحم ،يدرموان  تيفيمنجر به کاهش ک تيببرد، که در نها شيپ

را هوم تحوت    گروه ياعضا ريشود و عملكرد سا يشغل يتينار او  ،يمال

 کيو  زين 00-ديکوو روسيبه و انيکار کردن با مبتال(. 8)دقرار ده ريتأث

 يهوا  توان گفت گزارش يبه جرأت م. است يشيزا و فرسا استرس نديفرآ

 هوا  سوت يوتراپيزيو ف بور کاردرموانگران   يبحران جهوان  نيا رياز تأث  يکم

به  رانيدر ا يا ماالهه چيبه امروز هتا که  يياست و از آنجاگزارش شده 

کاردرمووانگران و  يغلشوو يو فرسووودگ تير ووا نيارتبوواط بوو يبررسوو

 يمراکووز درمووان روسيووشوواغل در بخووش کرونووا و يهووا سووتيوتراپيزيف

اطالعات  يآور ماالهه بر آن شدند با جمع نياند، پژوهشگران ا نپرداخته

سوالمت   يبه ارتقوا  يبهداشت متخصصان ريدرمانگران و سا يساز و آگاه

 .کمک کنندآنان  ياقدامات درمان تيفيک هرچه بيشترروان و بهبود 

 

  روش
کوه در آن   اسوت  يمقاهو  - يفيماالهوه توصو   کيو پژوهش حا ر 

در بخوش   رشواغل يو غ شاغل يها ستيوتراپيزيکاردرمانگران و ف  يتمام

 نيو در ا سواده  يتصوادف  يريو گ نمونوه  بوه صوورت   يمراکز درمانو  کرونا

و   يتلگرامو  يهوا  بوا انتشوار پرسشونامه در گوروه     .ندماالهه شرکت کرد

درموانگران شواغل در بخوش    . انجام شود  يريگ دعوت درمانگران، نمونه

رشواغل در بخوش کرونوا    يروس در گروه موورد، و درموانگران غ  يکرونا و

ک شوامل نوام و   ياطالعات دموگراف .روس در گروه کنترل قرار گرفتنديو

ت، سن، سوابقه کوار، شوهر محول خودمت،      ي، شغل، جنسيام خانوادگن

ت روزانوه  يو زيروس، تهوداد و يرشاغل بودن در بخش کرونا ويا غيشاغل 

بوا   کننودگان  ک از شورکت ير آن بود که هر يماران مبتال به کرونا و غيب

خوود را   ياز موارد اطالعات شخص يک دارد کردن برخيپ کردن و تيتا

 تياز پرسشونامه ر وا   يشوغل  تيسونجش ر وا   جهت. کردند يکامل م

از پرسشونامه   يشوغل  يسووتا و جهوت سونجش فرسوودگ     نوه يم يشغل

از  کيو بهتر هور   يجهت دسترس. مسلش استفاده شد يشغل يفرسودگ

هوا بوا    از پرسشنامه کيو متن هر  کياطالعات دموگراف کنندگان شرکت

از  .شود  يربارگزا تيدر سا ياستفاده از ابزار گوگل فرم به صورت مجاز

هوا   توک پرسوش   توک  بوه  به دقتشد خواسته  کنندگان از شرکت کيهر

مجودد   يامكوان بازگشوت و بررسو    ک از سؤاالتيهر  يبرا. پاسخ دهند

چوت   نوه يفهوال کوردن گز   بوا  کننودگان  ن شورکت يهمچنو . فراهم شود 

 ها خود را پرس وجو و پژوهشگران به آناز ابهامات  کيهر توانستند  يم

هوا و   داده ليو تحل يها اطالعات از آزمون يآور جمع پس از. دهند پاسخ

 يارهوا يمه. شود  اسوتفاده  SPSS افزار نرم 50نسخه  رسونيپ يهمبستگ

شورکت در پوژوهش،    يبرا يکتب نامه تير ا ن ماالهه شامليبه ا ورود

 يموار يبا ب ريدرگ يمراکز درمانو  يبخش توان يها کينيدر کلسابقه کار 

کامول بوه    يدهو  عودم پاسوخ  ز شوامل  ين خروج يارهايمه، و 00-ديکوو

 .بودها  پرسشنامه
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 مراکز درماني شهر تهران 00-کوويدهاي شاغل در بخش  فيزيوتراپيستشغلي کار درمانگران و فرسودگي ارتباط بين ر ايت، فرسودگي 

 507/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 يها گروهکننده در   ک از درمانگران شرکتيهر  يو درصد فراوان يفراوان -1جدول 

 مورد و شاهد

 گروه گروه ريمتغ

 يدرصد فراوان تعداد يدرصد فراوان تعداد

 0/00 51 1/21 50 کاردرمانگر

 6/22 52 7/06 50 وتراپيزيف

 0/20 51 11/01 08 درمانگر زن

 0/08 55 11/61 57 درمانگر مرد
 

 هيووگو 1و  سووؤال 55 يمسوولش دارا يشووغل يفرسووودگ پرسشوونامه

کوه بوه    اسوت  (يوي زدا تي، سنجش شخصيت شخصي، کفايعاطف يخستگ)

 0)کوم   يلي، خ(زايامت 1)هرگز  به صورت يا درجه 7 يكرتيل اسيمق صورت

 2) ادي، ز(ازيامت 0)متوسط به باال  ،(زايامت 1)، متوسط (ازيامت 5)، کم (ازيامت

 پرسشونامه ن يو ا ييايو پا .شوود  يم يده نمره (ازيامت 6) اديز يلي، و خ(ازيامت

 تير وا  پرسشونامه  .گوزارش شود   70/1-01/1 نيکرونباخ بو  يآلفا، 85/1

، نووع شوغل  ، بهود نهوام پرداخوت    6در  سوؤال  00 يدارا سووتا  نهيم يشغل

 کيو در  يكو يزيف طيشورا ، يسبک رهبر، ي، جوّ سازمانشرفتيپ يها فرصت

، (ازيو امت 5) ، مخوالفم (ازيو امت 0)کامالً مخالفم  از اي ليكرت طيف پنج گزينه

. باشود  مي( ازيامت 2)، کامالً موافقم (ازيامت 0) ، موافقم(ازيامت 1) ندارم ينهر

 .(2)گزارش شد 80/1پرسشنامه ن يا ييايپا

 

 ها افتهي
نفور در   02درمانگر در دو گروه مورد و شاهد به تهوداد   01ن ماالهه يدر ا

بوا   05/10 کننده کل افراد شرکت( سال) ين سنيانگيم. هر گروه شرکت کردند

ار يو و انحورا  مه  01/7( سوال ) ين سوابقه کوار  يانگيو و م 20/6ار يانحرا  مه

ب بوا  يوتراپ به ترتيزينفر ف 06نفر کاردرمانگر و  00ن ماالهه يدر ا. بود 185/2

نفر درمانگر خوانم بوا    00ن يهمچن. شرکت کردند 0/20و  0/08 يدرصد فراوان

 درصود  0/20 يدرمانگر مرد بوا درصود فراوانو    00و  درصد 6/02 يدرصد فراوان

در  کننوده  ک از افوراد شورکت  يو هور   يتهوداد و درصود فراوانو   . حضور داشتند

 .آمده است 0دول ک در جيمورد و شاهد به تفك يها گروه

، تهداد (سال)، سابقه کار (سال)ار سن ين و انحرا  مهيانگين ميهمچن

ک از يو ک در هور  يو بوه تفك  00-ديو روزانه افراد مبوتال بوه کوو   يها تيزيو

 .آمده است 5مورد و شاهد در جدول  يها گروه

 ين فرسوودگ يانگيو نشان داده شده است م 1طور که در جدول  همان

 ين نمره فرسوودگ يانگيم. باشد يک ميار به هم نزديهر دو گروه بس يشغل

در  يت شوغل ين نموره ر وا  يانگيگروه مورد کمتر از گروه شاهد و م يشغل

در  يسواح مهنوادار  . گروه شاهد باالتر از گروه مورد به دست آمده اسوت 

و  085/1مسولش   يشوغل  يرکولموگرو  در نمره کل فرسودگيآزمون اسپ

هوا از   دهد داده ين نشان ميا. ه دست آمدب120/1سوتا  نهيم يت شغلير ا

در هر دو گوروه   مو وعهر دو  يساح مهنادار.برخوردارند يخوب يتينرمال

 .آمده است 1ج در جدول ير نتايسا. گزارش شد 111/1کمتر از 

 مارانيب روزانه ت  يزي، و(سال)، سابقه کار (سال)ار سن ين و انحراف معيانگيم -5 جدول

 مورد و شاهد يها ک گروهيه تفکب 11-ديمبتال به کوو

 گروه گروه ريمتغ

 اريانحراف مع نيانگيم اريانحراف مع نيانگيم

 00/7 17/15 05/2 78/11 (سال)سن 

 70/0 15/7 01/2 50/7 (سال)سابقه کار 

ت روزانوووه يوووزيو

 ماران يب

01/6 81/0 01/6 52/1 

 

 ومسلش  يشغل ياز پرسشنامه فرسودگيار امتين و انحراف معيانگيم -3 جدول

 مورد و شاهد يها ک گروهينه سوتا به تفکيم يت شغليرضا

 گروه گروه ريمتغ

انحراف  نيانگيم

 اريمع

انحراف  نيانگيم

 اريمع

 يفرسودگ

 يشوووووغل

 مسلش

 يخسوووووووتگ

 يعاطف

05/50 56/05 72/50 08/00 

 تيووووووووکفا

 يشخص

27/50 01/0 65/58 17/8 

 10/7 16/0 00/6 20/7 ييزدا تيشخص

 71/07 00/20 18/08 20/28 کل نمره

ت ير ووووا

 يشوووووغل

 نه سوتايم

 06/1 72/7 06/5 01/6 نهام پرداخت

 51/1 10/00 00/1 02/01 نوع شغل

 يهووافرصووت

 شرفتيپ

68/8 06/1 68/0 12/1 

 08/0 06/7 80/0 17/6 يجوّ سازمان

 21/5 51/00 80/5 07/01 يسبک رهبر

 70/5 71/01 11/1 60/0 يكيزيط فيشرا

 71/05 00/61 00/05 01/20 نمره کل

 

ب ي، از  ور يهمبسوتگ  يبررسو  برايها  با توجه به نرمال بودن داده

ن يو حاصل از ا يها هماناور که از داده. رسون استفاده شديپ يهمبستگ

نوه  يم يت شوغل يمسلش و ر وا  يشغل يفرسودگن يد بيآ يم ماالهه بر

هنا است کوه هرچوه   ن ميوجود دارد و به ا يمنف يب همبستگيسوتا  ر

. ابود ي يش مو يافوزا  يت شوغل يزان ر وا يو ابد ميکاهش  يشغل يفرسودگ

ن يو ن ايشود که راباه ب يمشاهده م ين باتوجه به ساح مهناداريهمچن

 نوه يم يشغل تير انمره کل  يب همبستگي ر. ر مهنادار استيدو متغ

بووا سوواح  -158/1مسوولش در گووروه مووورد  يشووغل يفرسووودگ/ سوووتا

 110/1 يبا ساح مهنوادار  -187/1، و در گروه شاهد 110/1 يمهنادار

 . به دست آمد

 

 بحث
عوالوه بور    شغل. وجود انسان است ازين شيپ و کار کردن اشتغال

ت يو فيت و کيش ر وا يسوبب افوزا  ، ها در جامهوه  انسان گاهيجان ييته

. (01)کنود  يها کمک مو  آن تيشخص يريگ شود و به شكل يم يزندگ

 يرد بررسيگ يقرار م يکه امروزه مورد بررس  ياز مو وعات مهم يكي
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 ياديو ماالهات ز .ت مرتبط با آن استيو ر ا يشغل يده فرسودگيپد

نشوانان، موددکاران    گوروه مهلموان، آتوش   مشاغل مختلف از جمله در 

انجوام   راپزشوكان يو پ ،، کارکنان زندان، پزشكان، پرسوتاران ياجتماع

زان و ارتبواط  يم يبررس براي  يماالهات کم امروزاما تا به  ؛شده است

ن کاردرمانگرهووا و يدر بوو يت شووغليبووا ر ووا يشووغل ين فرسووودگيبوو

ن ياز ا .روس وجود ندارديها مخصوصاً در دوران کرونا و ستيوتراپيزيف

 يشوغل  يت، فرسوودگ ين ر ايارتباط ب ين ماالهه با هد  بررسيرو ا

روس يو در بخوش کرونوا و   شواغل  يهوا  ستيوتراپيزيکاردرمانگران و ف

 .انجام شد يمراکز درمان

 يت و فرسوودگ ين ر وا يراباوه بو   ين ماالهه با هد  بررسيا

شواغل در بخوش    يهوا  سوت يوتراپيزين کاردرمانگران و فيب يشغل

؛ تيشده شوامل جنسو   يبررس يها ريمتغ .روس انجام شديکرونا و

 پرسشونامه  ت شوده، يو زيماران ويتهداد روزانه ب سابقه کار، شغل،

. سوتا بود نهيم يت شغليمسلش و پرسشنامه ر ا يشغل يفرسودگ

و  يت شوغل ين ر وا يبو  ين ماالهوه راباوه مهنوادار مهكوسو    يدر ا

و همكاران  يج ماالهه خاکيوجود داشت که با نتا يشغل يفرسودگ

ن ير در بو يو ن دو متغيو راباوه ا  يکه بوه بررسو   0101که در سال 

. (5)د، همسوو بوود  پرداختنو  يداخلو  يهوا  يمارياران رشته بيدست

ن يو همكوارانش بو   يو صوادق  (1)يو زعفرانچو  يقراخوان ن يچنهم

با  يت شخصيو کفا ييزدا تي، شخصيعاطف يخستگ يها لفهؤرميز

افتنود  يرا در يقو يز راباه مهنادار منفيپرستاران ن يت شغلير ا

 يدر ماالهه نصراله. (0)کند يت ميج ماالهه حا ر حمايکه از نتا

 يشوغل  يپرستاران و فرسودگ يت شغلين ر ايو همكاران راباه ب

 يهوا  ر مولفوه يو ز يبوود کوه بورا    ير مولفه منفيها در هر سه ز آن

ت ير مولفه کفايز يت مهنادار و برايو مسخ شخص يعاطف يخستگ

اسكاتالن و همكارانش  همااله نيچنهم. (2)مهنادار نبود يشخص

 يرهووايمتغ نياز عوودم وجووود راباووه مهنووادار بوو  5100در سووال 

کاردرموانگران بخوش    نيدر بو  يشوغل  تيو ر وا  يشغل يفرسودگ

افتنود  يو همكوارانش در  يير ا. (6)کند يم تيبهداشت روان حما

ف، يووخف يفرسووودگ درصوود 0/71)از کاردرمووانگران  درصوود 0/81

هوآنوگ و   .(7)را گوزارش کردنود  ( متوسط يفرسودگ درصد 1/01

فهوال در   کارکنوان  يشغل يزان فرسودگيان کردند ميهمكارانش ب

بزرگتور   کارکنوان ر يسه با سوا يدر مقا 00-ديکوو گيري همهدوران 

روسالن و همكارانش ن راستا يدر هم. (8)شتر استيب يمارستانيب

از کارکنان بهداشت و سوالمت    يميش از نينشان دادند ب( 5150)

رنوج   يشوغل  يکرونوا از فرسوودگ   يريو مخصوصاً در دوران همه گ

مختلوف از جملوه در    يزان را در کشوورها يو ن ميو ها ا آن. برند يم

 85توا   02ا ي، در اسپاندرصد 6/00، در هند درصد 5/00سنگاپور 

، در درصود  21توا   52 ايو تالي، در ادرصود  70در انگلستان  ،درصد

گووزارش  درصوود 0/10، در ژاپوون درصوود 60تووا  01ن يووهووان چوو

. افتنديدست  يج مشابهيز به نتايهولمز و همكارانش ن. (00)کردند

کرونوا   گيوري  همهدر دوران  يت شغليزان ر ايان کردند ميها ب آن

ن کول نموره   يانگيو مت يک جنسو يو در تفك .(0)کمتر شوده اسوت  

از مردان باالتر به دست  يدر زنان با اختال  جزئ يشغل يفرسودگ

شتر يدر زنان ب يت شخصي، کفايعاطف ين نمره خستگيانگيم. آمد

در ماالهه . شتر از زنان بوديدان بدر مر ييزدا تياز مردان، و شخص

 يت شخصي، کفايعاطف ين نمره خستگيانگياک و همكارانش ميپن

شوتر از  يدر زنوان ب  يوي ت زدايشتر از زنوان، و شخصو  يدر مردان ب

ان کردنود  يو ز بيهاران و همكارانش نياسر. (00)مردان گزارش شد

 يشتريروس در مهرض خار بيکارمند زن شاغل در بخش کرونا و

از  .(01)و اسوترس قورار دارنود    يشوغل  ي، فرسودگيافسردگ يبرا

، تمواس  يساعت کار طووالن  يشغل يش فرسودگيافزا يعوامل اصل

 يهوا  دن گوان ي، پوشو 00-ديو مار مبوتال بوه کوو  يمدت با ب يطوالن

 يروهايان نين ميدر ا. مخصو ، و کمبود خواب مارح شده است

 يشتر در مهرض خار فرسودگيتر ب مسن يروهايجوان نسبت به ن

مقابلوه و پشوت سرگذاشوتن     يچراکه آنان بورا  ؛قرار دارند يشغل

ن افراد يهمچن. از داشتندين يشتريشان به تجربه بيش رويموانع پ

قرار داشتند  ياز فرسودگ يمتأهل و صاحب فرزند در مهرض کمتر

 يت اجتماعيک منبع حمايها به عنوان  چراکه ممكن است خانواده

 ياريبس. (00)ت عمل کننديش ر ايو افزا يکاهش فرسودگ براي

شوتر بوا مشوكالت    ياز کارکنان بهداشت نسبت بوه عمووم موردم ب   

 يها ، حجم کار و ساعتين خانواده و فشار کاريادل بته يبرقرار

و  يالبو  .(00)کننود  يو آمود دسوت و پنجوه نورم مو      رفت يطوالن

 يت روانو ي، نبود حمايماران بستريش تهداد بيز افزايهمكارانش ن

زان ا واراب،  يش ميرا علت افزا يش ساعت کاريکارکنان، و افزا

 يروس در کارکنوان بهداشوت  يکرونا و گيري همهدر زمان  يافسردگ

 نيتهوادل بو   ديو کردند کوه با  ديتأکش و ماسل تريل. (05)دانستند

. وجود داشوته باشود   يسازمان طياز مح تيزا و حما عوامل استرس

از حود و تههودات    شيفشار برا  يشغل يفرسودگ يآنها عامل اصل

ن ماالهوه نشوان   يج اين حال نتايبا ا. (00)نددان يممربوط به آن 

 يشوان يو پر يپزشوك  يموار يک بيو  يريو گ ن هموه يبو  يداد ارتباط

 (.05، 00)وجود ندارد يشغل يو فرسودگ يشناخت روان

بواال و   يشوغل  ياز فرسودگ يشبا توجه به باال بودن مضرات نا

ان درموانگران و بوه دنبوال آن کواهش     يو کوم در م  يت شوغل ير ا

ن دو يثر بر اؤعوامل م يماران، بررسيدر ارائه خدمات به ب يور بهره

هور چوه   ن ماالهوه  يو ج حاصول از ا يبنا بر نتا .ر  رورت دارديمتغ

کمتر و  ها نآ يت شغليشتر شوند ر ايکارکنان ب يشغل يفرسودگ

مسئله ترک خودمت  . شود يش ترک خدمت کارکنان ميافزا سبب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               4 / 6

http://ijhp.ir/article-1-428-fa.html


 مراکز درماني شهر تهران 00-کوويدهاي شاغل در بخش  فيزيوتراپيستشغلي کار درمانگران و فرسودگي ارتباط بين ر ايت، فرسودگي 

 500/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

متخصص و بوا تجربوه،    يانسان يرويچون از دست دادن ن يعواقب

. (01)د را بوه دنبوال دارد  ينه استخدام و آموزش کارکنان جديهز

وع يانا و همكارانش مشخص کرد که شيج حاصل از ماالهه کتزينتا

هوا در   باالسوت، آن  ونانيدرمانگران  ان کاريدر م يشغل يفرسودگ

 يعالئم فرسودگ ييمانند شناسا يياهشنهادين ماالهه به ارائه پيا

طبق  .(02)ن مشكل پرداختنديحل ا يبرا يتاابق يها و راه يشغل

، احتورام و  ين امكانوات آموزشو  يتوأم  شو همكواران  يق صافيتحق

ا متناسب يعملكرد کارکنان، حقوق و مزا يابيبرخورد صادقانه ارزش

 يشووغل يسووبب کوواهش فرسووودگ  يو تجربووه کووار  ييبووا توانووا 

 .(06)شود يم

از درمانگران به  ياق کم برخين ماالهه اشتيا يها تياز محدود

از  ين ماالهووه تهووداد يووپوور کووردن پرسشوونامه در وب بووود، در ا  

ر از يو هوا غ  يموار ير بيبا سا يمارستانيط بيمح که خارج يدرمانگران

کردنود از   يماران را درموان مو  ير بيدر ارتباط بودند و سا 00-ديکوو

کوه   يا کننوده  ن عامل تهداد افراد شورکت يماالهه خارج شدند که ا

شنهاد ين پيهمچن. ل به پر کردن پرسشنامه بودند را کاهش داديما

را به منوابع   يفيک يها دهدا 00-ديکوو يريگ شود در دوران همه يم

، و يا مقابله يها ي، استراتژيشغل ي، عالئم فرسودگيشغل يفرسودگ

 . کرد يبند رات آن دستهيتأث

 يريگ جهينت
گوووران و  از کاردرموووان يارين ماالهوووه نشوووان داد بسووو  يوووا

 00-ديو کوو يموار يم بوا ب يکوه در ارتبواط مسوتق    ييها ستيوتراپيزيف

قرار  يت شغليو کاهش ر ا يشغل يهستند، در مهرض خار فرسودگ

ش يد بوا افوزا  يو آ ين ماالهوه بور مو   يا يها افتهيهماناور که از . دارند

بوا   يسوت ين رو بايو از ا. ابدي يکاهش م يت شغلير ا يشغل يفرسودگ

 بوراي ، يموار ين بيو ر درموان ا يمانودن مسو   يتوجه به ناشوناخته بواق  

کارکنووان  يت شووغليش ر ووايو افووزا يشووغل ياز فرسووودگ يريشووگيپ

 .رديرفاه، انجام گ برايالزم  يها تيثر حماحداک

 

 يتشکر و قدردان
 -يقات عصوب يتحق ن مرکزي، همچنييقات دانشجويته تحقياز کم

و تموام   سومنان  يدانشگاه علووم پزشوك   يبخش دانشكده توان يعضالن

رساندند کموال   يارين کار يا يز که ما را در اجرايعز کنندگان شرکت

مقاوع   يناموه دانشوجو   انيو حاصول پا  ن مقالوه يو ا. ميو را دار يقدردان

 يته اخالق دانشگاه علوم پزشوك يتأييديه کمبه  يکاردرمان يکارشناس

خ يدر توووار IR.SEMUMS.REC.1399.323کووود اخوووالق سووومنان بوووه 

 دانشوگاه بوه شوماره طورح     يپژوهش ي، و مصوب شورا01/05/0100

01-155- 01- A باشد يم. 
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Relationship Between Satisfaction, Burnout of Occupational Therapists and 

Physiotherapists Working in the Corona Virus Ward of Medical Centers 
 

Zahra Hassani1, Maryam Sharifi1, Merat Bakhshi1, Mina Sadat Mirshoja*2 

 

1. Member of Student Research Committee, Undergraduate Student, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2. *Corresponding Author: Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran, msj5831@yahoo.com 

 

Abstract 
Background: The Coronavirus is affecting the entire world causing constant stress on therapists. The aim of this 

study was to seek the relationship between job satisfaction and burnout in occupational therapists and 

physiotherapists working in the coronavirus departments. 

Methods: A descriptive correlational study assessed occupational therapists and physiotherapists employed and 

unemployed in the coronavirus wards; both case and control groups were assessed.In this study, 90 therapists were 

randomly divided into case and control groups with 45 people in each group. Job burnout was measured by the 

Maslash and Jackson questionnaire and job satisfaction was measured by the Minnesota Job Satisfaction 

Questionnaire. Demographic information, informed consent form and the texts of  questionnaires were uploaded 

virtually and the data were analyzed using SPSS software version 21. 

Results: The mean age (years) of  participants was 31.42 I 6.54 and the average work experience (years) was 7.13  

5.082. Pearson correlation coefficient between Minnesota job satisfaction / Maslash burnout in case and control 

groups were -0.328 and 0.387, respectively, and their significance levels were reported to be 0.034 and 0.009, 

respectively. 

Conclusion: This study showed that many occupational therapists and physiotherapists are at risk of burnout and 

reduced job satisfaction. 
 
Keywords: COVID-19, Job Satisfaction, Occupational Therapists, Physical Therapists, Professional Burnout 
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