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  دندانپزشکانهاي شخصیتی ویژگی فرسودگی شغلی با سطح بهداشت روان و يرابطه
  
  

  * ، حسن حق شناس** ، مریم دقیق افکار* شهین طوبایی

  
  ي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیرازدانشیار گروه آموزشی روانپزشکی دانشکده *

  دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز يي دهان، دانشکدههامربی گروه آموزشی تشخیص و بیماري **
  
  

  چکیده
مدت  درگیري دراز ناشی از پی در پی هیجانی ثابت و فشار اثر که در ،وانی استر خستگی جسمی و فرسودگی شغلی فرایندي از :هبیان مسال

توانـد  این حرفـه مـی   زا در فشاروجود عوامل . هاي پزشکی استشاخه درفشار  ل پرغاشم دندانپزشکی یکی از يحرفه .شودمی انسان ایجاد در
  .اضطراب کند مشکالت روانشناختی دیگر همچون افسردگی و به فرسودگی شغلی و آماده دندانپزشکان را

 دندانپزشکان شـهر  گروهی از رد ،فرسودگی شغلی متغیرهاي جمعیتی، شخصیتی، رضایت وي میان بررسی رابطه ،ن پژوهشایاز هدف  :هدف
  . بودشیراز 

گیـري بـه   روش نمونـه  .شـدند بررسـی   ت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرازادندانپزشکان عضو هی از نفر 30 ،پژوهشاین  در :روشمواد و 
 هاي آمـاري بـه کـار   روش. سالمت عمومی استفاده گردید ، رضایت شغلی وهاي فرسودگی شغلیپرسشنامه از. بوددسترس  در صورت آسان و
  . بود مربع خیتی و آزمون  عاملی، این پژوهش شامل، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چند گرفته شده در

هاي اشتغال میانگین سال. بودند زن نفر )درصد 60( 18 مرد و نفر )درصد 40( 12 ،بررسیاین  دندانپزشک شرکت کننده در نفر 30از: هایافته
   مـردان در  زنـان و  میـان  .کردنـد مـی  یونیـت دندانپزشـکی کـار    بـا  را روز حالی که مـردان سـاعات بیشـتري از    مردان بود، در زا ترزنان بیش

 مندي ورضایت در نیز کار يپیشینه دندانپزشکی و دستگاهبا  ساعات کار .وجود نداشتادار معن یرضایت شغلی تفاوت میانگین بهداشت عمومی و
   هــاي اشــتغال وهــاي پــنج گانــه شخصــیتی نئــو، جنســیت، ســالنمایــهکــه تــاثیر  ،نتــایج نشــان داد .نداشــتبهداشــت عمــومی تــاثیري 

 بینـی کنـد  پـیش  مندي شغلی رارضایت نبود درصد 29 تواند تااین طرح می رسند، امانمی داراچه به سطح معن گر ،تحلیل رفتگی شغلی سن بر
)54/0R=29/0 ؛ R square= 06/0F= 43/0؛ p =(.  
ي اانـدازه تحلیل رفتگی شـغلی بـه    دندانپزشکی بر يرشته هاي اشتغال درسال این پژوهش، تاثیر متغیرهاي جنسیت، سن و در :گیريتیجهن

گـروه   فرسـودگی شـغلی در   کـه شـاهد تـاثیر ایـن متغیرهـا بـر       ،که با افزایش حجم نمونه امکان دارد ،دهدنرسید، اما نتایج نشان میمعنادار 
با بررسی کنونی تواند دلیل تفاوت نتایج که خود می ،گروه مدرسین دانشگاهی انجام شده است دربررسی کنونی  ،سویی از. شویمدندانپزشکان 

  .دندانپزشکان باشد در هاي پیشینبررسیبرخی 
      رضایت شغلی هاي شخصیتی،ویژگی استرس، زشکان،پدندان :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  

     Shiraz Univ Dent J 2010; 10(4):348-355               22/7/88: ،  تاریخ پذیرش مقاله5/12/87: تاریخ دریافت مقاله
  

، مرکز تحقیقات بخش ي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، گروه آموزشی روانپزشکیدانشکدهشیراز، . هین طوباییش: ي مسوول مکاتباتنویسنده
  shahin.toubaei@gmail.com :پست الکترونیک          07116279319: تلفن   زشکیپروان

 ي پژوهشی اصیلمقاله
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  درآمد
تحریک  به هر زیست شناختیبه عنوان یک واکنش  فشار

شـود؛ کـه   هیجانی گفتـه مـی   ، فیزیکی، روانی وبیرونی یادرونی 
 هاي جبرانی فـرد اگر واکنش. هم زند بر را )ارگانیسم(اندام تعادل 
 .شـود منجـر   اندام در ناهنجاريبه  که، باشند، ممکن استنکافی 

تالش بیشتري را وادار به فشار همیشه بد نیست، و در مواقعی فرد 
ممکن اسـت  هاي فشار نشانه .نمایدحفظ  را تعادل خود کند تامی

هـاي فیزیکـی   بیمـاري . یا فیزیکی باشد به صورت روانشناختی و
   در سـردردهاي مـزمن   قلبـی و هـاي  لـه بیقـراري روده، حم  مانند
سیستم عصـبی کـه    بخشی از پیاپیتحریک  درگیري و ينتیجه

کند، ایجاد تنظیم می شی راسیستم گوار ضربان قلب، فشارخون و
  .)1(شودمی

به بحث فرسودگی شغلی ویژه توجه  شاهد گرایش و ،امروزه
 و گوناگون این موضوع مورد توجه اقشار سراسر جهان هستیم و در

 فرسـودگی شـغلی فراینـدي از   . اسـت همچنین صاحبان مشـاغل  
 هیجـانی ثابـت و   فشار اثر که در ،روانی است و فیزیکی خستگی

 و شـود هـا ایجـاد مـی   انسان مدت در درگیري دراز ناشی از پیاپی
جهـان انجـام    سراسـر  آن در ارتباط بـا  در گوناگونهاي  پژوهش

 در خود جامعمروري  يمقاله ، در(Maslach) چمسال. گرفته است
 نگرانـی و  ناشـی از  هاي شغلی عام رافشار، شغلیسودگی مورد فر
 نا محیط کار ،اندازه از تربیش و زیاد دست دادن شغل، کار ترس از

هاي نشانهاو . شماردبر میانعطاف بی ریزي برنامه امن، ساعات و
به شکل سـردرد، بـی خـوابی، افسـردگی،      تحلیل رفتگی شغلی را

  دسـت دادن اشـتها،    ، ازياماهیچـه فشـارخون، دردهـاي   تغییرات 
  . )2(داندقراري میبی تفاوتی عاطفی وبی

 و هاي محـیط کـار  فشـار  شغلی کـه از  فرسودگی يپدیده
 صنعتی راهاي هافراد جامعاز  درصد 40 شود،می ایجاد کار يگونه

 درصد این گروه از 60که  ،است گفتنی .سازدمی گرفتار دام خود در
علل این پژوهشگر  ،همچنین. )2( ندهدمی تشکیل زنان شاغلین را
فراینـد   بـر نداشتن احاطه زیاد،  حجم کار فشار شغلی رافرسودگی 
 در یعـدالت بـی همکـاران،   میـان پاداش، ضعف ارتباطی  کار، نبود

هاي ارزشدوگانگی میان  و پرداخت دستمزد، بی ارزش بودن فرد
   .)1( داندشغلی می فردي و

متحمل  دندانپزشکان که ،است آن گویاي گوناگون هايگزارش
. )8-3( شـوند اجتماع مـی  مشاغل در دیگر از ترهاي شغلی بیشفشار

دندانپزشکی  يدانشکده هاي گوناگونی که ازفشار دندانپرشکان با

زنـدگی   توانـد بـر  مـی فشـارها  این  .هستند روه شود، روبمی آغاز
را  جسمانی آنها سالمت روانی و و بگذارد اثرشغلی آنها  شخصی و
ــد ــد ناکارآم ــتر   .کن ــغل را بیش ــن ش ــکان ای ــر از دندانپزش    دیگ

  . )3( دانندمی زافشار ها شغل
 درصد 38 ،دندانپزشک 3500 روي بیش از ی برپژوهش در

 34، انـد اضطراب داشـته  احساس نگرانی وبیشتر  یا آنها همیشه و
 26 جسمی داشـتند و  احساس خستگی روحی و بیشترآنها  درصد
هـا  نشـانه این . )4( کمردرد بودند یا و سردرد با دچارآنها غال درصد

  وقتــی افــراد در. اســتاضــطراب همــراه  افســردگی و بــابیشــتر 
نظـر   هـاي گونـاگونی از  گیرنـد، پاسـخ   قـرار  تـنش زا هاي محیط

هـاي  واکنش بیشتر. شودمی ایجاد آنها هیجانی در فیزیولوژیک و
فیزیولوژیـک   هـاي به صورت پاسـخ  را ، خودفشارروانشناختی به 

همـه توسـط    از ترفیزیکـی کـه بیشـ   ناهنجـاري  . دهـد نشان می
 هاينشانهدیگر بوده و دندانپزشکان گزارش شده، دردهاي کمري 

. مشکالت گوارشی است شامل سردرد، دردهاي شکمی و ،فیزیکی
ترین مشـکالت روانشـناختی دیـده شـده در دندانپزشـکان،      شایع

شـدید   قـدر  بیشتر موارد آن چه در گر .افسردگی است اضطراب و
 بر تواندمی به مداخالت روانپزشکی داشته باشد، اما که نیاز ،نیست
چه این  گر .)3( دگذار اثر دندانپزشک زندگی کیفیت و شغلی کارآیی

  تطـابقی   هـاي ناهنجـاري  عنـوان بـا  روانپزشکی  در هاناهنجاري
 فشـار  بوط بههاي شغلی، بیماري مرموقعیت دراما بندي شده، رده
تمایل انجام کارهاي فـرد بـه علـت     دست دادن عالقه و از با که

   .شودهمراه است، فرسودگی شغلی گفته میفشار سطوح باالي 
دندانپزشـکی،   هاي کارکه برخی جنبه ،نشان دادها بررسی

هـاي جراحـی،   زمـان، ویژگـی عمـل   محـدودیت   فشـار  همچون
هاي فشـار  کـی از کمي کارکنان اداره و مشکالت مربوط به بیمار

 دندانپزشـکی از  درفشـار  مشکالت مربوط بـه   .)2( این حرفه است
انتخـاب   هاي شخصیتی افرادي که این حرفه راگونه و محیط کار

 يکـه رشـته   ،نشـان داده هـا  بررسـی  .شـود کنند، ناشـی مـی  می
 -وسواسـی  شخصـیتی  هـاي ویژگی دندانپزشکی براي اشخاصی با

ــاري ــتري دارد  اجب ــذابیت بیش ــل .)7-5( ج ــی در عم ــاي جراح  ه
 نیـز،  توجـه دندانپزشـک   مرکز و بودهکوچک بیشتر دندانپزشکی، 

 بایستی براي مدتی طوالنی در هادندانپزشک. کوچک است یفضای
هایشان حالی که چشم در جاي خود بنشینند، خیلی دقیق باشند و

 حرکات ظریفی انهایششده، دست زـتمرکـقطه مـک نـروي ی رـب
   .داشته باشد
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  دندانپزشک بالینی هايهتجرب به که میزانی به کلی، يگونه به
با که  فشاريتنها  .کندمی کمتري را تجربهفشار شود، افزوده می

هاي فشـار کاري همیشه به یک شدت وجود دارد،  يتجربهوجود 
 .)10-8( دندانپزشـک اسـت   کـار  دفتـر  محـیط و  يمربوط بـه اداره 

فردي و مدیریت شغلی مهارت  میاناد ابع متاسفانه دندانپزشکان در
 بـراي حـل و  را هـاي الزم  که آنها مهارت ايگونهبه ، کمی دارند

   .)12-11(ندارند با دستیاران خود  رابطه در موجود هايکشمکش فصل
 در را شـــغلی فرســـودگی يانـــدازه پژوهشـــگران برخـــی

متخصصـان   جراحان دهان بـاالترین و در  دندانپزشکان عمومی و
  .)14و  13( اندسی کمترین میزان گزارش کردهارتودن

 لی وفرسـودگی شـغ   يرابطهبررسی  ،پژوهشاین از هدف 
: همچـون ( شـناختی متغیرهاي جمعیـت  برخی از ی بارضایت شغل

 شخصـیتی  متغیرهـاي ، )کـار  يپیشـینه  هايسال و جنسیت سن،
هاي هها، درجتجربه بودن به باز گرایی،استعداد روان نژندي، برون(

  . بودان سطح بهداشت روان دندانپزشکو ) وجدان کار همنوایی، و
  
  روش مواد و 

 يدانشکده دندانپزشکان شاغل در از نفر 30در این پژوهش 
روش . شـدند بررسـی   دانشگاه علوم پزشـکی شـیراز   ،دندانپزشکی

شـرایط ورود بـه   . دسترس بـود  در گیري به صورت آسان ونمونه
پـژوهش،   طلب بودن براي شـرکت در داو :ازبودند بررسی عبارت 

 يپیشینهسال  5سال، داشتن حداقل  60 حداکثر و 30سن حداقل 
 .نداشتن معلولیـت جسـمانی   دندانپزشکی و يحرفه پیوسته در کار
 يپرسشـنامه  :عبـارت بودنـد از  بررسـی  این  ر مورد استفاده دراابز

ــه  ــه حرف ــوط ب ــک مرب ــنامه  يدموگرافی ــکی، پرسش    يدندانپزش
  شـــغلی  رضـــایت يپرسشـــنامه، گی شـــغلی مســـالچفرســـود
سـالمت   يپرسشنامه و) Braiyfield & Rothe(  روث و بري فیلد
  .) General Health Questionnaire( عمومی

 کننـدگان در فرسودگی شغلی شرکت يارزیابی درجهبراي 
  )MBI( فرسـودگی شـغلی ماسـالچ    يپرسشـنامه  از بررسی،این 

سـنجش   يرسشنامه، به عنوان یک وسـیله این پ. )15( استفاده شد
فرسودگی شغلی، شناخته  میزانگیري استاندارد طالیی براي اندازه

امتیاز باالي خستگی هیجانی یا مسـخ شخصـیت، یـا    . شده است
سطوح باالي فرسودگی شـغلی را   ،امتیاز پایین در کفایت شخصی

  طریـق ضـریب    از نجفی، پایایی ایـن آزمـون را  . دهندیـنشان م
   .)16( دست آورده ب 86/0آلفاي کرونباخ، برابر با 

 يهایی که در ایران بر روي پرسشنامهپایایی در پژوهشهمچنین 
 آغازینمنابع  پایایی به دست آمده از همانندگرفته،  انجامماسالچ 

رانی توسط پژوهشگران ای پیاپیدر ضمن این پرسشنامه . )17(است 
  .)18(تایید شده است  90/0از  ترشبی به کار برده شده و با پایایی

 19روث، شـامل   رضایت شغلی بـري فیلـد و   يپرسشنامه
  طریـق سـنجش لیکرتـی     کـه از  ،قابل فهم اسـت  ساده وپرسش 

   هـا پرسـش پاسـخ بـه    .پردازدحرفه می و به ارزیابی رضایت ازکار
  مخـالفم   -2شـدیدا مخـالفم    -1: شودبندي میبه شکل زیر نمره

هـاي  هنمـر  يدامنه. شدیدا موافقم -5موافقم  -4نظري ندارم  -3
 يدهندهباالتر نشانهاي هنمر .گزارش شد 90تا  18 میاناحتمالی 

ابـزار را  این  روث پایایی بري فیلد و. بودرضایت شغلی بیشتر فرد 
   .)19( اندارزیابی کرده درصد 87

 پژوهشـگران مشخصات دموگرافیـک توسـط    يپرسشنامه
 يپیشـینه سن، جنس،  همچونصات جمعیتی که مشخ تنظیم شد

 را مورد غیره وروز  طول در دستگاه دندانپزشکی اب کار ساعات، کار

   .دهدمی قرار پرسش
 28داراي ) GHQ-28( ســـالمت عمـــومی يپرسشـــنامه

کــارکرد سـالمت جسـمانی،    يحیطـه  کـه چهـار   ،اسـت  پرسـش 
ــاعی، افســردگی و ــی اجتم ــنجداضــطراب را م ــزار. س ــن اب    در ای

 اعتبـار  ثبـات و  وشـده  ایـران اسـتفاده    در گوناگونهاي ژوهشپ
 ،است اينمایهاین پرسشنامه داراي . نشان داده است راچشمگیري 
بـه   افـراد نیـاز   یک از عام کدام که به طور ،نمایدمی که مشخص

ــکی  ــدمات روانپزش ــرفتن خ ــد گ ــط  . دارن ــنامه توس ــن پرسش   ای
روان بـه جـز   ( روانـی  هايناهنجاري، براي شناسایی )20( گلدبرگ
ایران  جهان و سطح وسیعی در تاکنون در ، طراحی شده و)پریشی

  .)21( تهداشت روانی به کارگرفته شده اسببراي بررسی وضعیت 
  آزمــون فــرم :  I-R, NEO FEI شخصــیتی يپرسشــنامه

NEO EFI آزمون شخصیتیاي از چکیدهNEO PI-R   ایـن  . اسـت
 در. )22( ه شـد یمک ري ارا و سوي کاستا از 1985سال  آزمون در

ــون  ــن آزم ــازینای ــه   آغ ــه ب ــلی ک ــاس اص ــه مقی ــه، س   اي گون
ــاره ــی  گســترده درب ــود، یعن ــژوهش شــده ب ــا پ   عصــبیت، ي آنه

 در. مورد توجه قرارگرفته بودنـد ها به تجربهبودن  باز برونگرایی و
ــون   ــن آزم ــا ای ــه تنه ــهب ــر و ايگون ــی،   در مختص ــطوح کل   س

ــق ونمایــه ــووجــدا هــاي تواف ــابی مــینی ب   ایــن  .شــدنددن ارزی
توسـط حـق    1378که درسـال   ،جمله است 240پرسشنامه داراي 

ویژگـی یـا    آزمون شخصیتی نئـو، پـنج  . شده است ترجمهشناس 
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ند هست عبارتنمایه این پنج . کندبررسی می شخصیتی را ينمایه
بـودن بـه    برون گرایـی، بـاز   ،)روان نژندي( ثباتی هیجانیبی: از

ایـن   از یک هر. وجدانی بودن دیگران و فق باا، میزان توهاتجربه
 بـراي . مقیـاس تبـدیل شـده اسـت     به شش زیر خود ،ها نیزنمایه

هـاي شایسـتگی، نظـم،    مقیـاس  وجدانی بـودن از ي نمونه، نمایه
ریزي شـکل  برنامه شناسی، تالش براي موفقیت، پیگیري ووظیفه

  . گیردمی
 این پژوهش شامل، در گرفته شده هاي آماري به کارروش

آزمـون   ،ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریـانس چنـدعاملی  
  .بود و تی مربع خی

  
  هایافته

ــ ـــدر ای ــ 30 ،ژوهشـن پ   انپزشــکان شــاغل درندر از دـنف
ــوم پزشــکی شــیراز، بــا روش      بخــش دندانپزشــکی دانشــگاه عل

کـه   ،شـد  درخواسـت از افـراد   انتخـاب و  دسـترس  گیري درنمونه
ــاي اراهپرسشــنام ــه ــدی ــل نماین ــوع  .ه شــده را تکمی    30از مجم

 18و ) درصد 40(نفر مرد  12 ،شرکت کننده در این طرح پژوهشی
مشخصات جمعیـت شـناختی    1جدول . بودند) درصد 60(نفر زن 

زنـان و   بررسـی، در این   .دهدمی وهش را نشانژمورد پ ينمونه
ـ  سن و سال مردان از نظر  افـراد   شـمار  نداشـتند و ادار تفـاوت معن

زنان . نظر آماري بودند ازهمانند متاهل و مجرد نیز داراي نسبت 
ــال ــانگین س ــايداراي می ــه  ه ــتغال حرف ــه بیشــتري در اش اي ب

بودند و همچنین ساعات کمتـري را   دانپزشکی نسبت به مردانند
 2جـدول   .انـد در ارتباط کاري بوده دستگاه دندانپزشکیدر روز با 

ن دندانپزشک را در دو مقیاس رضایت شغلی زنان و مردا يمقایسه
  .دهدو بهداشت عمومی نشان می

  
  

  مشخصات جمعیت شناختی نمونه :1جدول 
  

  مردان   
  )12=شمار(

زنان 
  )18=شمار(

آزمون 
ارزش   برآورد  آماري

p 
 t-test 64/0  NS  60/7  3/38  06/4  8/36  )سال(سن 

متاهل 
 Chi-square 31/0  NS  %83  15  %75  9  )شمار(

 يشینهپی
  t-test  27/3  003/0  52/1  7/7  37/1  91/5  )سال(کار 

ساعات کار 
  > t-test  03/5  001/0  99/1  72/5  66/2  0/10  در روز

NS: Not Significant 
  

زنان و مردان دندانپزشک در دو مقیاس رضایت شغلی و  يمقایسه :2جدول 
  بهداشت عمومی

  

  
  )18=شمار(زنان  )12=شمار(مردان 

ورد آبر
t 

زش ار
p انحراف   میانگین

انحراف   میانگین  معیار
  معیار

سالمت 
 NS  73/0  9/10  0/23  2/13  6/19  عمومی

رضایت 
 NS  69/0  45/6  0/62  81/6  0/51  شغلی

  
زنـان و مـردان در    میـان کـه   ،آماري نشان داد يقایسهم

ــاري    ــاوت آم ــغلی تف ــومی و رضــایت ش ــانگین بهداشــت عم   می
  منــدي شــغلی و بهداشــت ضــایتر میــان .وجــود نــداردادار معنــ

کار تفـاوت   يپیشینهساعت کار با یونیت و  عمومی در مقایسه با
ـ  سـنجش   بـراي  ).= p 28/0؛ = 21/0r( داري مشـاهده نشـد  امعن

  NEO FFIمورد پژوهش از آزمون يهاي شخصیتی نمونهویژگی
جمله است و نظر آزمودنی را در  60داراي  این آزمون. استفاده شد
لیکرت از کامالً موافـق تـا    يگونهبندي از مله با درجهمورد هر ج

بنـدي  درجـه  ،گیرندمی صفر تا چهار نمره میانکامالً مخالف که 
  گـروه زن و مـرد را در   هـاي  هنمـر  میـانگین  3جـدول  . نمایدمی

  .دهدنشان می NEO FFIهاي آزمون نمایه
  

 يسشنامههاي پرنمایهمشخصات آماري دو گروه زن و مرد در  :3جدول 
  NEO FFIشخصیتی 

  
  

  ویژگی شخصیتی
 )18=شمار(زنان  )12=شمار(مردان 

  انحراف  میانگین
  انحراف  میانگین  معیار

  معیار
  17/7  06/21  07/9  3/21  )عصبیت(ثباتی هیجانی بی

  69/3  7/26  55/4  2/27  برونگرایی
  18/3  7/24  31/3  9/24  بازبودن به تجربه ها

  48/4  2/31  67/9  1/32  توافق با دیگران
  15/8  2/31  05/5  4/31  وجدانی بودن

  
 آمـاري بـا اسـتفاده از روش تحلیـل     واکـاوي از یک طرح 

: Multivariate Analysis of Variance عاملی چند تغییرات  MANOVA)( 
  نتـایج   واکـاوي بـراي   )Co-variance(یـانس  بـا اسـتفاده از کووار  

 ينمایهپنج هاي همردر این طرح تحلیلی ن. استفاده گردید 3 جدول
  ، ثبـاتی هیجـانی یـا عصـبیت    بـی ( NEO FFIآزمون شخصـیتی  

توافـق بـا دیگـران و وجـدانی     ، هابودن به تجربه باز، گراییبرون
 رمتغیه عنوان ب) زنو  مرد(جنسیت ، به عنوان متغیر وابسته) بودن
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عنوان متغیر ه سال ب يپایهکار داندانپزشکی بر  يپیشینه مستقل و
   .وارد محاسبه شدندکمکی 

تـاثیري بـر    هاي کار دندانپزشکیکه سال ،نتایج نشان داد
ــر ــه هنم ــاي نمای ــدارد  ه ــیتی ن ــون شخص ــا آزم   ؛ p=  46/0[ ه

هـاي  هعامل جنسیت نیز تـاثیري بـر نمـر   . ] ) 5Fو  23= ( 96/0
ترتیب این به . ] ) 5Fو  23= ( 19/0؛  p=  96/0 [نداشت ها نمایه

هـاي شخصـیتی بـر    اوتی در صفات و ویژگیتفبررسی افراد مورد 
 از. سنجد، از خود نشان نداده بودندمی NEO FFIآنچه که  يپایه

گرفـت   آن جا که اطالعات مربوط به هنجاري مورد مقایسه قـرار 
ــایج نشــان داد ــه ،نت ــاي هنمــر دندانپزشــک داراي يکــه نمون   ه

 هـاي هنمـر  داراي)  = 56/4F ؛ = p 033/0(کمتـر   گرایـی بـرون 
 نسبت بـه گـروه هنجـار بودنـد     بودن وجدانی ينمایهبیشتري در 

)001/0   p = 9/10؛ F= .(  ـ ـ  یـن ا هب  هـاي کـه، گرچـه ویژگـی    امعن
بـروز تحلیـل رفتگـی    تـاثیري در   ،شخصیتی به عنوان یک متغیر

 هـاي هنمـر  از بررسـی ایـن   شغلی ندارند؛ اما خود دندانپزشکان در
 ينمایـه  کمتري درهاي هنمروجدانی بودن و  ينمایه باالتري در

  .برون گرایی داشتند
شغلی  فرسودگیاز یک طرح تحلیل آماري براي پیش بینی 

 چندگانـه  رگرسیون در تحلیل ضرایب. در دندانپزشکان استفاده شد

)Multiple Regression Analysis(  يبینــی شــوندهمتغیــر پـیش   
یرهـاي  متغ. شـد  داده آزمون تحلیل رفتگی شغلی قـرار هاي هنمر

  هـاي عمـر و   جنسـیت، سـال   :مستقل به ترتیب عبـارت بودنـد از  
انـه  گهـاي پـنج   نمایهدندانپزشکی و  يهاي اشتغال به رشتهسال

)  Enter( از روش ورود یک به یک متغیرها. NEO FFIشخصیتی 
  . استفاده شد الگور این د
  

تاثیر عوامل بر متغیر پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی در  :4جدول 
  سدانپزشکان نمونه مورد پژوهشدن

  

  طرح
ضرایب هنجار 

  نشده
ظرایب 
 pبرآورد  tآزمون    هنجار

B SE بتا  
  16/0  47/1    2/55  0/81  )ثابت(

  99/0  009/0  002/0  53/0  -005/0  عصبیت
  35/0  - 95/0  - 23/0  91/0  - 89/0  برونگرایی
  91/0  11/0  025/0  10/1  12/0  باز بودن
  23/0  - 23/1  - 26/0  46/0  - 57/0  توافق

  58/0  56/0  12/0  48/0  27/0  وجدانی
  98/0  029/0  006/0  99/5  17/0  جنسیت

  15/0  - 51/1  - 34/0  53/0  - 81/0  سن
  18/0  37/1  30/0  05/1  44/1  هاي اشتغالسال

B-     ضریب همبستگیSE - انحراف معیار یا استاندارد  

 تواندکه این طرح می ،نتایج موفقیت آمیز نبود و نشان داد
   بینـی نمایــد منــدي شـغلی را پــیش رضـایت نبــود درصـد   29تـا  

)54/0  =R 29/0؛  R square =  :06/1  =F 43؛=./ p (.  
  

  بحث
هـاي عمـر   زنان و مردان از نظر سالمیان  در این پژوهش

هـاي اشـتغال زنـان مـورد     میانگین سـال . نبود چشمگیريتفاوت 
 دسـتگاه  بـا  ردر حالی که ساعات کـا . بیشتر از مردان بودبررسی 

 ،نتایج نشـان داد . گزارش شددندانپزشکی در زنان کمتر از مردان 
زنان و مردان در میانگین بهداشـت عمـومی و رضـایت    میان که 

   .نداشت داري وجوداشغلی تفاوت معن
 بررسی .سال بوداین بررسی پنج کار در  يپیشینهل ـداقـح

 ت عمومی درمندي شغلی و بهداشایتـرض یانـمباط ـارتنونی، ـک
  .کندکار را تایید نمی يپیشینهمقایسه با ساعات کار با یونیت و 

مـردان   دربررسـی،  کننـدگان در ایـن   سن شرکتمیانگین 
کـه   ،شـدند بررسی و افرادي وارد  سال بود 3/38زنان  در و 8/36

هاي پیشین بررسیبرخی . سال بود پنج از ترآنها بیش کار يپیشینه
منـدي شـغلی   وان رضـایت که شاغلین ج ،اندموید این مطلب بوده

سـتان انجـام گرفـت    لانگ کـه در پژوهشـی   رد .)23(کمتري دارند 
 دندانپزشـکان جـوان و   را درفشـار  افزایش مشکالت مربـوط بـه   

 بیشـتر  بررسـی نتایج ایـن   يپایه بر. اندکرده دانشجویان گزارش
هاي فشـار  درگیـر  ،اشتغال خود نخستهاي سال کان دردندانپزش

چـون   هاییناهنجاري رضایت ونبود که باعث  ،هستند گوناگونی
ایـن   شـاید اگـر در  . )25و  24( شودمی هاآن افسردگی در اضطراب و

کردند، نتایج کار کمتر شرکت می يپیشینهتر با افراد جوان بررسی
  . آمددست میه متفاوتی ب

هاي استفاده شده در این بررسـی  در مورد پایایی پرسشنامه
  . هایی انجام شده استوهشپژ

 برگردانده فارسی به را ماسالچ يپرسشنامه خود که رسولیان،
هـاي تهـران   نظر اعتبار علمی آن را به تایید اساتید دانشـگاه  از و

یک  يها با فاصلهپرسشنامه": دارد کهرسانده است، چنین بیان می
کت شـر ي نخست مرحله پرستارانی که در، در میان میان هفته در

آزمـون   دو مرحله بـا اسـتفاده از   نتایج نهایی هر اند توزیع وداشته
ها به دست ثبات درونی مقیاسي اندازه همبستگی محاسبه شد و

  همبسـتگی قـوي میـان    ي ، بیـان کننـده  هـاي نهـایی  یافته. آمد
سازگاري درونـی  . "آزمون بود يمرحله دو هاي داده شده درپاسخ

 يدر نمونه 90/0با  71/0 میانکرونباخ سه معیار آزمون با آلفاي 
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  . گـزارش شـد  بخـش  نفـر بـود، رضـایت    11000اصلی که شامل 
ـ  = r 83/0تا   = 96/0r همبستگی متغیرها ازي اندازه دسـت  ه ، ب

  آمده و با توجه به این پایـایی پرسشـنامه نیـز مـورد تاییـد قـرار       
 گونـاگون اي، الگوهـاي  به صورت همـه جانبـه   MBI .)18(ت گرف

فرسودگی شغلی را در افرادي که عوامـل تـنش زاي مشـترکی را    
  امتیـازي   هـر . نمایـد کنند، تشخیص داده و تاییـد مـی  تجربه می

تواند با عنوان فرسودگی شغلی کم، متوسط یا زیاد، با توجه به می
 شـفیع آبـادي در  . )26( هاي موجود، تعریـف گـردد  اطالعات و داده

پرسشنامه رضایت  "ايحرفه ی وشغل يمشاوره راهنمایی و"کتاب 
هـا  ارزیابی را آزمونی موفق براي این گونه شغلی بري فیلد و روث

ی و یعنوان بررسی پایـا  پژوهشی بادر ، تقوي .)27( بر شمرده است
بـر روي گروهـی از   ) GHQ( عمـومی  سـالمت  يی پرسشنامهیروا

ه را از سـ ي یاد شـده  پایایی پرسشنامه ،دانشجویان دانشگاه شیراز
آلفاي کرونباخ بررسی کرده و بـه   روش دوباره سنجی، تنصیفی و

ه گـزارش کـرد  درصـد   90 و 93، 70پایایی را  هايترتیب ضریب
پایـایی نتــایج  ي در زمینــهانجــام شـده  هـاي  بررســی .)28(اسـت  

ضریب (سه ساله هاي فاصله دررا  NEO FEIپرسشنامه شخصیتی 
نشـان  ) 83/0 تـا  68/0(و شش سال ) 79/0 تا 63/0 میانپایایی 

  .)29( داده است
 فرسودگی هاي شخصیتی درویژگی نقش ،این پژوهش در

بررسی مورانگی، در  ماك کاسلین و. مورد تایید قرار نگرفتشغلی 
ی لعـام هاي شخصیتی که ویژگی ،اندخود به این نکته اشاره کرده

 بررسـی و  چـه در  گر. )30(آید به شمار نمیدر رضایت شغلی مهم 
هنجار،  گروهبا پژوهش شخصیتی گروه مورد  هايویژگی يیسهمقا

 يهـاي برجسـته  ویژگیکه از  درون گرایی و میزان وجدانی بودن
بیشتر دندانپزشکان  گروه این اجباري است، در -وسواسی شخصیت
 .استاین زمینه  درهاي پیشین بررسیشد؛ که موید برخی دیده می

هاي گونه و محیط کار زشکی ازدندانپ در فشارمشکالت مربوط به 
 .شودمی کنند، ناشیانتخاب می شخصیتی افرادي که این حرفه را

دندانپزشکی بـراي اشخاصـی بـا     ينشان داده که رشته هابررسی
 .)10( اجباري جذابیت بیشتري دارد -هاي شخصیتی وسواسیویژگی

 هايهنمر جنسیت تاثیري بر دندانپزشکی و کار يپیشینه ،همچنین
  .هاي آزمون شخصیتی نداشتنمایه

هـاي  سال این پژوهش، تاثیر متغیرهاي جنسیت، سن و در
ي انـدازه شـغلی بـه    فرسودگی دندانپزشکی بر يرشته اشتغال در

که با افزایش حجم نمونه  ،دهدداري نرسید، اما نتایج نشان میمعنا

 در فرسـودگی شـغلی   که شاهد تاثیر این متغیرها بـر  ،امکان دارد
گـروه   درسـویی، بررسـی کنـونی     از. باشـیم  روه دندانپزشـکان گ

تواند دلیل تفاوت مدرسین دانشگاهی انجام شده است که خود می
دندانپزشـکان   درهاي پیشین بررسیبا برخی بررسی کنونی نتایج 
کـه دندانپزشـکانی کـه     ،اندگزارش کرده پژوهشگرانبرخی  .باشد

 مدیریتی دارند، کمتر موزشی وهاي آولیتوی، مسبالین کار برافزون 
هاي آموزشی باعث فعالیت. شوندمیفشار مشکالت مربوط به  دچار

 فرد احساس استقالل در کاهش تنهایی و افزایش اعتماد به نفس،
 در. )31(دهـد  ثرات منفی این حرفه را کاهش اتواند که می شودمی

 افزایش مشکالت مربـوط  ،ستان انجام گرفتلانگ ی که درپژوهش
 بر. انددانشجویان گزارش کرده دندانپزشکان جوان و را درفشار به 
 آغـازین هاي سال دندانپزشکان در بیشتر بررسینتایج این  يپایه

 .)30و  25( شوندمیفشار  مربوط به هايناهنجاري دچار ،اشتغال خود
  .سالگی بود 37سن شرکت کنندگان حدود بررسی میانگین این  در

بـه اثبـات    ،نیـز هاي آینده بررسی درنونی هاي کیافته اگر
 هاهدیگر حرف دندانپزشکان و میانکه  ،شد آن مدعی توانمی برسد،

بر . ندارد تحلیل رفتگی شغلی تفاوتی وجود وي فشار اندازه نظر از
 معرض خطـر  شود دندانپزشکان بیشتر درمی این که تصورخالف 

 این ادعا از یبانیپشتهیچ شاهد آماري براي  خودکشی هستند، اما
  .)8( کنندخالف آن را ثابت می معتبر هدشوا برخی حتی و ندارد وجود

  
  گیرينتیجه

هـاي  سال در این پژوهش، تاثیر متغیرهاي جنسیت، سن و
اي اندازهشغلی به  تحلیل رفتگی دندانپزشکی بر ياشتغال در رشته

م نمونـه  که با افزایش حج ،دهدنرسید، اما نتایج نشان میمعنادار 
فرسـودگی شـغلی در    متغیرها بـر  که شاهد تاثیر این ،امکان دارد

در گـروه  سـویی، بررسـی کنـونی     از. شـویم گـروه دندانپزشـکان   
تواند دلیل تفاوت که خود می ،شده است مدرسین دانشگاهی انجام

در دندانپزشـکان   هاي پیشینبررسیبا برخی کنونی  بررسینتایج 
  .باشد

  
  محدودیت پژوهش

مـورد   این پـژوهش چنـد پرسشـنامه    که درتوجه به اینبا 
پزشـکان  ست، متاسفانه در صـد کمـی از دندان  فاده قرار گرفته اتاس

درنتیجه  . تمایل به همکاري داشتندشاغل در محیط خارج دانشگاه 
که محیط پژوهش را تنهـا محـدود بـه     ،پژوهشگران مجبور شدند
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 ،شـود پیشنهاد می. دندانپزشکان عضو هیئت علمی دانشگاه نمایند
این  در بررسیمتغیرهاي مورد  از یک آینده هر هايبررسیکه در 

ایـن   در. دگیـر نمونه هاي بزرگتر انجام  پژوهش جداگانه، ولی در
ــژوهش ــروه پ ــاهد گ ــت، در   ش ــه اس ــرار نگرفت ــورد بررســی ق   م

  یـک   از شـاهد در نظـر گـرفتن یـک گـروه      هـاي آینـده  پژوهش
ــد پزشــکی مــی گــروه دیگــر    .کنــدمــی نتــایج را ارزشــمندترتوان
متفاوتی داشـته   جتر نتایگروه سنی پایین تواند درمی این پژوهش

  .باشد
 

****** 
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