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و پودر کاکائو بر فرسودگی شغلی کارکنان صنایع  نوش رزماریمقایسه ی تأثیر مصرف دم

 شیمیایی ایران

 

 
  1*سمیه گرجی

 

 اصفهان، ایران. پرستاری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،کارشناس ارشد روان. 1

   01/09/1396تاریخ پذیرش:   07/05/1396تاریخ دریافت:

 چکیده

تواند معضالت دیگری را برای شاغالن ایجاد کند. هدف از ترین مشکالت افراد شاغل است که مییکی از مهم« فرسودگی شغلی» مقدمه:

 شغلی کارگران است. کردۀ رزماری و گیاه کاکائو بر فرسودگیاین مطالعه، مقایسۀ تأثیر دم

سال با حداقل  60تا  20نفر از کارگران واحدهای فنی در محدودۀ سنّی  99این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که  ها:مواد و روش

ن کنندگاماه بود. شرکت 2زمان این تحقیق نامۀ کتبی دریافت شد. مدتها رضایتسال سابقۀ کار در آن شرکت کردند. از آزمودنی یک
ای را دریافت نکردند. در گروه رزماری به تقسیم شدند. افراد گروه کنترل، هیچ مداخله« رزماری و کاکائو، کنترل»گروه  3طور تصادفی به به

 سیسی 150گرم پودر کاکائو در  5آب جوش داده شد. در گروه کاکائو به هر نفر  سیسی 150شدۀ رزماری در گرم برگ خشک 4هر نفر 
تی زوجی و آنالیز  نامۀ فرسودگی شغلی گلدارد، قبل و بعد از مطالعه تعیین شد. از روششد. نمرۀ فرسودگی شغلی با پرسش شیر داده

 ها استفاده شد.وتحلیل دادهطرفه برای تجزیهواریانس یک

و گروه کنترل  1/134±02/21، گروه رزماری 8/135±7/22گروه، به شرح گروه کاکائو  3میانگین نمرۀ فرسودگی شغلی بین  ها:یافته

و در گروه رزماری  5/122±2/31ولی بعد از مداخله در گروه کاکائو به  ؛(p=95/0)قبل از مداخله اختالف معناداری نداشت  9/23±1/135
 ادار بود.ازنظر آماری معن ؛ این اختالف(p=4%) کمتر شده بود 4/136±7/23 رسید که در مقایسه با میانگین گروه کنترل 125±5/24به 

ماه اثر مطلوبی در کاهش فرسودگی شغلی کارگران داشت.  2کردۀ رزماری و کاکائو طی رسد استفاده از دمبه نظر می گیری:نتیجه

 شود در این زمینه مطالعات بیشتری انجام شود.پیشنهاد می

 فرسودگی شغلی؛ رزماری؛ کاکائو؛ کارگران؛ طبّ مکمّل. ها:کلیدواژه

 E.mail: s_gorji@nm.mui.ac.irول: *نویسنده مسئ
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 مقدمه

اقتصادی هر  -های تجاریمراکز صنعتی یکی از قطب

کشور است که در رشد و توسعۀ آن کشور نقشی کلیدی ایفا 

کند. ایفای این نقش در رشد و توسعه، زمانی حاصل می

شود که نیروی انسانی شاغل در این مراکز از سالمت می

 رخوردار باشند.جسم و روان ب

های شغلی ترین مکانمحیط کار صنعتی یکی از پراسترس
شود و است که باعث بروز فرسودگی شغلی در فرد می

مهندسان و کارکنان آن با مشکالتی چون کاهش ارتباطات 
ها ازجمله آلودگی صوتی، کار با انسانی، وجود آالینده

در ارتفاع و  ابزارآالت و سروکار داشتن با مواد شیمیایی، کار
گونه عوامل، مستعد این فشارتحتِرو هستند و ... روبه

(. فرسودگی شغلی یکی از 1شوند)فرسودگی شغلی می
های کاری است و عامل ایجاد ترین مشکالت محیطبزرگ

 استهای جسمی و روانی در کارکنان بسیاری از تنیدگی
(2.) 

اه عنوان خستگی جسمی و عاطفی همرفرسودگی شغلی به
کفایتی و داشتن نگرش منفی نسبت به با احساس بی

های خود، نسبت به دیگران و محیط پیرامون تعریف توانایی
 (.3شود )می

ای خستگی، استرس و فرسودگی حاصل از کار، آثار گسترده
بر گذارد و عالوهبر سالمت جسمی و عملکرد کارکنان می

ه و اختالالت فیزیولوژیکی همچون سردرد، زخم معد
(. 4شناختی نیز دارد )ها، پیامدهای روانناتوانی ها وبیماری

باتوجه به این مطلب، آگاهی از فرایند به وجود آمدن 
 خستگی ضروری است.

سری عالئم جسمی مانند سردرد، خستگی با یک
-بررسی شود.آلودگی و دردهای عضالنی ایجاد میخواب

ر زیادی مواد وجود مقدا این وضعیت، های آزمایشگاهی، در
زائد و سمّی حاصل از فرایند اکسیداتیو را در خون نشان 
داده است. حضور این مواد زائد، با تهدید سالمت خون و 

های بدن، فرد را دچار عوارض تبعِ آن سالمت ارگانبه
 (.5کند )زودرس و دیررس می

علت رود بهوقتی میزان این مواد زائد در خون باال می
پذیر، ی به مغز، فرد، مضطرب، تحریکرسانکاهش خون
ها باعث (. تمام این حالت6شود )انگیزه میافسرده و بی

افزایش احساس ناخوشایند استرس در فرد شده بر عملکرد 

(. برای کاهش 7گذارد )فردی و اجتماعی او اثر نامطلوب می
این عوارض، کارشناسان بهداشت روان تأکید زیادی بر 

ها و فشارها دارند ر مقابله با این تنشسازی فرد دتوانمند
(8، 9.) 

رسد در پیشگیری یا یکی از راهکارهایی که به نظر می
استفاده کرد های جسمی و روحی بتوان از آن کاهش تنش

توانند در کاهش درمانی است. ازجمله گیاهانی که میگیاه
عوارض استرس و خستگی کاربرد داشته باشند رزماری و 

شفابخش بسیاری دارند؛ ازجمله  ه خواصکاکائوست ک
 ، 10اکسیدانی است )ترین این خواص، خاصیت آنتیمهم
اکسیدانی، باعث کنترل سنتز ( و تنها همین خاصیت آنتی11

، شل و پااسید، افزایش جریان خون در مغز و دست نیتریک
 ها روی دیوارۀکردن عروق، جلوگیری از تجمع پالکت

از اکسیداسیون موادی نظیر چربی  عروق خونی و پیشگیری
ای آثار گونهبه ذکرشدهشود که البته تمام موارد در خون می

توانند از دهند و میمخرّب استرس و خستگی را کاهش می
 (.13 ، 12های بعدی پیشگیری کنند )بروز آسیب

دهد که آثار ضدِافسردگی نتایج بعضی مطالعات نشان می
وسیلۀ بیه داروهایی است که بهاسید در رزماری شاورسلیک

در سیستم  IIو  Iنوع های دوپامین فعالیت گیرنده
(. همچنین در تحقیقات 12کنند )دوپامینرژیک دخالت می

های صاف، کاهش بسیاری، خواص ضدِاسپاسم ماهیچه
استرس و تسکین سردرد در رزماری به اثبات رسیده است 

 (.14و  13)
ها و تقویت دی رگمصرف رزماری همچنین باعث گشا

ای، گونهشود. این خاصیت رزماری، بهمی گردش خون
شود و ها و مغز میباعث بهبود گردش خون در اندام

ها، رفع خستگی و ترتیب به رفع مواد زائد از بافتاینبه
 (.15،16کند )ایجاد حسّ آرامش و راحتی کمک می

اکسیدانی گیاه کاکائو نیز تحقیقات ص آنتیراجع به خوا
بسیاری انجام شده است. کاکائو ممکن است باعث آرامش 

اکسیدان، جلوی تولید دلیل وجود آنتیو به (17فرد شود )
(. همچنین پژوهشگران در 10را بگیرد ) های آزادرادیکال

یک مطالعۀ مروری راجع به کافئین به این نتیجه رسیدند 
که کافئین موجود در کاکائو باعث کاهش خستگی، افزایش 

 (.18شود )کارایی مغز و تمرکز می
آفرین و بخش، شادیعنوان دارویی انرژیکاکائو به 

شود. کاکائو همچنین، قدرت کنندۀ قلب شناخته میتقویت

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4_%D8%AE%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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دهد و عضالت قلبی و عضالت اسکلتی را افزایش می
 (.17اندازد )پیدایش عالئم خستگی را به تعویق می

در برگشت به زمینۀ اولیۀ این مطالعه یعنی فرسودگی شغلی 
 به این مقوله بیشتر مربوط مطالعات توان گفت در ایرانمی

و  است شده انجام پرستاران و معلمان هایگروه بین در
 بین در این پدیده بررسی به مطالعات از کمی تعداد

طور که که هماناند؛ درحالیپرداخته صنعت در شاغالن
کشور با حجم  قبالً نیز اشاره شد کارگران این بخش مولّد

رو هستند که خود باعث بروز زا روبهباالی عوامل تنش
 ضرورت شود. لذادر آنان می عوارض فرسودگی شغلی

 در ایمطالعه هیچ تاکنون شود.می آن احساس به پرداختن

 صنایع کارکنان بین شغلی در فرسودگی بررسی به کشور

کارگیری ای و از نوع بهبه شکل مداخله همآنشیمیایی 
 نپرداخته است. گیاهان دارویی

الزم به ذکر است که پژوهشگر به مدت چند سال در 
عنوان پرستار مشغول به صنایع شیمیایی ایران به مجتمع

طور ملموس با شرایط و فشارهای خدمت بوده است و به
. همچنین شاهد ستخاص کاری در محیط صنعتی آشنا

وقوع حوادث بسیاری در حین کار با عوامل انسانی از قبیل 
خستگی، استرس و عدم توجه و تمرکز کافی کارگران بوده 

درمانی که از انواع طبّ همیت و فواید گیاهاست. باتوجه به ا
شود هدف این مطالعه بررسی و یاشدۀ سنّتی محسوب میاح

مقایسۀ اثر خوراکی دو گیاه رزماری و کاکائو بر میزان 
فرسودگی شغلی کارکنان صنایع شیمیایی ایران است که 

شده با شیر مصرف یبترکنوش و شکل دمترتیب، بهبه
 شدند.

 اهمواد و روش

گروهی و پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی سه
در ی )قبل و بالفاصله بعد از مداخله( است که ادومرحله

گذاری صنایع شیمیایی ایران در شرکت سرمایه 1392 سال
(Iran Chemical Industry Investment 

Company: ICIIC) انجام شد. این شرکت ،
ت موردِمطالعه، هاست. جمعیمواد اولیۀ شویندهتولیدکنندۀ 

 (ICIIC)های فنی شرکت شامل کلیۀ شاغالن در بخش
صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری مشغول به بود که به

 خدمت بودند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند.
معیارهای ورود به پژوهش شامل این موارد بود: روزکار 

انند زای زندگی مبودن، عدم مواجهه با رویدادهای استرس

خراش در طول سوگ، طالق و سایر حوادث شدید و دل
یک سال گذشته، اظهار تمایل و داشتن انگیزه برای شرکت 
در مطالعه، دارا بودن حداقل یک سال سابقۀ کار در یکی از 

، قرار داشتن در معرض عوامل شرکتواحدهای فنی 
های محیطی، زای صنعتی )آلودگی صوتی، آالیندهاسترس

آالت و ...(، نداشتن سابقۀ بیماری قلبی و اشینابزار و م
عروقی و اختالالت اعصاب و روان و استفاده نکردن از 

 داروهای مربوط. 
طور تصادفی ساده انتخاب شدند نودونه نفر از این افراد به

و به روش تخصیص تصادفی )انتخاب تصادفی یک گوی 
گروه  3ها( در رنگی از سه گوی درون جعبه به وسیلۀ نمونه

 قرار گرفتند. 
معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل این موارد بود: مواجهه 

زای زندگی در حین مطالعه )طالق، با رویدادهای استرس
خراش و شدید(، عدم تمایل یا عدم سوگ، حوادث دل

های قلبی و عروقی و توانایی به ادامۀ مطالعه، بروز بیماری
جر به استفاده از دارو در های اعصاب و روان که منبیماری

حین مطالعه شود و بروز هرگونه مشکل سالمتی که به 
تشخیص پزشک مستقر در واحد بهداری مرکز، ادامۀ 

 مداخله به ضرر فرد باشد.
ها رضایت آگاهانه و مکتوب اخذ شد و به آنان از آزمودنی

اعالم شد که هیچ اجباری برای حضور در پژوهش ندارند. 
ها اطمینان داده شد که تمام اطالعاتشان نههمچنین به نمو

باقی خواهد ماند و در گزارش نتایج، به « کامالً محرمانه»
 ای نخواهد شد.آنان هیچ اشارهمشخصات 

 4پژوهشگر و همکارش جهت انجام مداخله، برای هر نفر 
سی آب سی 150شدۀ رزماری در گرم برگ و ساقۀ خشک

گرم پودر کاکائو  5( و 12 ، 11کرده )صورت دمجوش را به
وسیلۀ افراد ( را آماده کردند که به10سی شیر )سی 150در 

جز صبح به 10دو گروه رزماری و کاکائو هر روز ساعت 
شنبه و جمعه به مدت دو ماه، مصرف شد. البته روزهای پنج

صورت روزانه بین تمام کارکنان مقدار شیر یادشده، به
و کنترل در این مطالعه  شرکت ازجمله دو گروه آزمون

 شد. توزیع می
زمانی که الزم است تا طبق نظر حکیم ابوعلی سینا، مدت

روز است  40گیاهان دارویی اثر خود را بر بدن بگذارند 
ها در (؛ ازآنجاکه در این مطالعه دسترسی به نمونه19)

شنبه و جمعه غیرممکن بود طول مدت مداخله روزهای پنج



 96پاییز(، 24)پیاپی3، شماره7 دوره                                                                                                            طب مکمل              

2004 

ای گونه مداخلهته شد. در گروه کنترل هیچماه در نظر گرف 2
 انجام نشد.

نامۀ دوقسمتی ها پرسشدر این پژوهش ابزار گردآوری داده
نامۀ اطالعات فردی بود که بود. بخش اول پرسش

معیارهای سن، وضعیت تأهل، سمت شغلی، وضعیت 
و  گرفتاستخدام و سطح تحصیالت کارکنان را دربر می

سودگی شغلی گلدارد بود. در حال نامۀ فربخش دوم پرسش
نامه استفاده ها از این پرسشحاضر در بسیاری از پژوهش

که به بررسی  1نامۀ مسلششود؛ چراکه برخالف پرسشمی
فرسودگی شغلی در مشاغلی با سطح باالی ارتباطات بین 

ریزی شده ای طرحگونهنامه بهپردازد این پرسشمی فردی
روابط انسانی محدود با  که مناسب شاغالنی است که

های صنعتی، دیگران دارند و درواقع برای استفاده در محیط
عبارت است و  40(. این ابزار دارای 20کارآمدتر است )

دهد که افراد تا چه اندازه در معرض خطر نشان می
گذاری آن بر مبنای مقیاس فرسودگی شغلی قرار دارند. نمره
کامالً »دارد: به  7تا  1از ای لیکرت است و هر پرسش، نمره

« نسبتاً مخالف»، به 6 نمرۀ« مخالف» ، به7نمرۀ « مخالف
، 3نمرۀ « نسبتاً موافق»، به 4نمرۀ « دانمنمی»، به 5نمرۀ 

تعلق  1نمرۀ « کامالً موافق»، و به 2نمرۀ « موافق»به 
 گیرد.می

نامۀ گلدارد، طیف نمرۀ فرسودگی شغلی بین طبق پرسش
فعال »به معنی  80تا  40که نمرات بین  است 280تا  40

« خوب کار کردن»به معنی  120تا  81است، بین « بودن
خوب نبودن وضعیت و »به معنی  200تا  121است، بین 

به معنی  280تا  201است و بین « نیاز به مراقبت بیشتر
نیاز به اقدام فوری »است و بیانگر این است که « خطر»

 «.تماً به مشاور مراجعه کنداست و الزم است که فرد ح
کار رفته و پایایی نامه در تحقیقات متعددی بهاین پرسش

آن محاسبه شده است. ازجمله خاکپور و بیرشک، ضریب 
اند. در گزارش کرده 76/0و عرفانی  86/0 پایایی آن را

مطالعۀ دیگری ضریب پایایی آن با استفاده از روش 
 (.3به دست آمد ) 73/0بازآزمایی 

نامۀ فرسودگی شغلی قبل و بالفاصله ر این مطالعه پرسشد
وتحلیل بعد از مداخله بین افراد توزیع شد و جهت تجزیه

های آماری تی زوجی و آنالیز واریانس ها از روشداده

 استفاده شد. 20ویرایش   SPSS افزارطرفه با نرمیک

                                                           
1. maslach 

 هایافته
روه آزمون نفری )دو گ 33گروه  3نودونه نفر کارگر در قالب 

و یک گروه کنترل( بررسی شدند. سه گروه ازنظر 
مشخصات دموگرافیک با یکدیگر اختالف معنادار نداشتند. 

، در گروه رزماری 5/35±4/7 میانگین سن در گروه کنترل

 (p=55/0) بود 5/33±5/7و در گروه کاکائو  7/8±7/36
ه (، در گرو9/87نفر )% 29بود. بیشتر افراد، در گروه کنترل 

( 7/72نفر )% 24( و در گروه کاکائو 8/84نفر )% 28رزماری 
همچنین بیشترین فراوانی مربوط به افرادی . متأهل بودند

 بود که وضعیت استخدامی قراردادی داشتند.
داد که قبل از مطالعه،  طرفه نشانآزمون آنالیز واریانس یک

میانگین نمرۀ فرسودگی شغلی بین سه گروه اختالف 

؛ اما بعد از مطالعه، میانگین (p=95/0نداشت ) معناداری

. (p=04/0)نمرۀ فرسودگی شغلی در سه گروه یکسان نبود 
آزمون تی زوجی نیز نشان داد که در گروه کنترل میانگین 
نمرۀ فرسودگی شغلی قبل و بالفاصله بعد از مداخله با هم 

ری ؛ اما در گروه رزما(p=83/0) معنادار نداشتتفاوت 

(048/0=p)  و( 03/0کاکائو=p)  میانگین نمرۀ فرسودگی
شغلی بعد از مداخله، کمتر از مرحلۀ قبل از مداخله شد. 

نشان داد که بعد از مداخله  LSDآزمون تعقیبی  ضمناً

( و p=02/0)میانگین نمرۀ فرسودگی شغلی در گروه کاکائو 

طور معناداری کمتر از گروه کنترل به (p=04/0) یرزمار

با هم تفاوت  (p=27/0)روه کاکائو و رزماری شد اما دو گ
قبل از مداخله، نمرۀ  (.1شمارۀ )جدول معنادار نداشتند 
قرار  80تا  40 کدام از افراد در دامنۀیچهفرسودگی شغلی 

 1/6نداشت ولی بعد از مداخله، نمرۀ فرسودگی شغلی %
افراد در گروه کاکائو در این  1/9افراد در گروه رزماری و %

ه قرار گرفت. همچنین نمرۀ فرسودگی شغلی بیشتر محدود
بود ولی بعد از  200تا  121افراد قبل از مداخله در دامنۀ 

 120تا  81مداخله در گروه کاکائو این رتبه به محدودۀ 
. از سوی استرسید که بیانگر کاهش نمرۀ فرسودگی شغلی 

کردۀ رزماری درصد نفراتی که نمرۀ آنان دیگر مصرف دم
 (.3و  2 شمارۀ جدولافزایش داد ) 1/15بود را % 120تا  81

 بحث 
نوش رزماری دم ریثو مقایسۀ تأاین مطالعه با هدف بررسی 

کاکائو بر فرسودگی شغلی کارکنان صنایع شیمیایی و پودر 
باتوجه به اینکه نمرۀ فرسودگی شغلیِ انجام شد.  ایران
گی در این مجموعه در محدودۀ فرسود فنیکارکنان  بیشتر
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شغلی باالست و در این زمینه نیاز به مراقبت بیشتر وجود 
توصیه کرد  افرادبه این  توانپرستار میعنوان رواندارد به

به مشاور مراجعه این پدیده برای جلوگیری از عوارض که 
ند. سید جوادین و شهباز مرادی نیز که روی فرسودگی کن

ند کردلعه نفر از کارکنان نفت جنوب ایران مطا 454شغلی 
به نتایج مشابهی دست یافتند. بیش از نیمی از کارگران این 

 دچار فرسودگی شغلی بودند ،آنان 5/56ی %یعن ،صنعت
و همکاران در سال  1تانگ(. همچنین در تحقیقی که 21)

نفر کادر اداری  187نفر کارگر فنی و  345روی  2009
که صنایع پتروشیمی در چین انجام دادند معلوم شد 

ارکنان فنی نسبت به گروه اداری سطح باالتری از ک
نیز  2010(. در سال 22کنند )فرسودگی شغلی را تجربه می

فرسودگی  را در موردای ن فنالندی مطالعهاجمعی از محقق
شغلی و عوارض ناشی از آن روی کارکنان بخش صنعت 

آنان دچار این سندرم  که بیشتردریافتند  آنان ؛انجام دادند
ها در نتایج تحقیقات مختلف در مشابهت (.23)هستند 

تواند های متفاوت میکشورهای مختلف با فرهنگ
 عمومیت این سندرم در جهان باشد. ۀدهندنشان

که استفاده از  نشان دادنتایج این مطالعه  ،از سوی دیگر
در طی دو ماه، میزان فرسودگی شغلی را نوش رزماری دم

و  نداخله در معرض خطر بوددر میان کسانی که قبل از مد
بیش از  داد که نیاز به مشاوره دارندآنان نشان می ۀنمر
پنجم کاهش داده است؛ میزان کاهش در گروهی که یک

سوم کاهش کاکائو مصرف کرده بودند بیشتر بود )به یک
 ۀدرصد نفراتی که نمربعد از مداخله از طرفی یافت(. 

در کردند کار می خوبیکم بود و به انفرسودگی شغلی آن
گروه کاکائو نسبت به گروه رزماری افزایش بیشتری )تقریباً 

صدی از افراد )حدود در. همچنین بعد از مداخله ( یافت%20
بین  ۀنمرهای رزماری و کاکائو ها( در گروهدهم نمونهیک
گرفتند که به معنی فعال بودن این افراد و نداشتن  80تا  40

یک از افراد در ل از مداخله هیچ)قب فرسودگی شغلی است
ای در دامنۀ فعال کسب نکرده ها نمرهکدام از گروههیچ

. این نتایج در حالی به دست آمد که در گروه کنترل بودند(
 فرسودگی شغلی معنادار نبود. ۀمیانگین تغییرات نمر

شده پیرامون خواص گیاه رزماری راستا با مطالعات انجامهم
در رفع  هااکسیدانی آنبر ترکیبات آنتییهتکو کاکائو با 

خستگی، استرس و افزایش انرژی، در این پژوهش نیز 
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نتایج مشابهی به دست آمد. باتوجه به تعریف فرسودگی 
شغلی که درواقع همان فشار روانی ناشی از استرس و 

سعی پژوهشگر آن بود تا با فرض بر  استخستگی کار 
 -د حاصل از فرآیند استرساکسیدان با مواد زائآنکه آنتی

آن در خون  غلظتشود و با دفع از بدن، اکسیداتیو باند می
یت، درنهاها بهتر شود و ی به بافترسانخونیابد کاهش می

احساس اضطراب، خستگی و فشار روانی فرد کاهش یابد. 
طور مستقیم اثر این گیاهان را بر مطالعاتی که به هرچند

و  24باشند بسیار اندک بود ) فرسودگی شغلی بررسی کرده
( اما با استفاده از موارد مشابهی که روی استرس و 25

های این زنجیره توان حلقهیمخستگی مطالعه کرده بودند 
را پیدا و به یکدیگر وصل کرد؛ مانند پژوهش ساتیاپاالن و 
همکاران که از کاکائو برای رفع عالئم فرسودگی حاصل از 

اند. آنان مشاهده کردند فاده کردهسندرم خستگی مزمن است
ها صد کاکائوی باال در نمونهکه استفاده از شکالت با در

باعث افزایش عملکرد و سطح فعالیت، کاهش اضطراب، 
 هرچند(؛ 26افزایش خُلق و کاهش عالئم منفی شد )

نفر انجام شد و در مطالعۀ  10بر روی تنها  شدهمطالعۀ یاد
 فر بود.ن 99 هانمونهحاضر تعداد 

توان به مطالعۀ لندیمر در بخش دیگری از مطالعات نیز می
و همکاران اشاره کرد که از رزماری برای رفع عالئم 

نتایج  اگرچه(. 27زایی استفاده کرده بودند )یانرژخستگی و 
طور جزئی و این پژوهشگران نشان داد که رزماری به

زودگذر باعث کاهش خطا در عملکرد و خستگی ذهنی 
یتگر مناسبی در حماتواند شود ولی همین نتیجه نیز میمی

 مطالعۀ حاضر باشد. تأیید
اثر  2009سال کافری، توماس و کینزلمن نیز در مک

عصارۀ اسطوخودوس و رزماری را بر میزان اضطراب 
امتحان دانشجویان پرستاری بررسی کردند و به نتایج 

مصرف  مثبتی در کاهش اضطراب این دانشجویان بعد از
 (.16عصارۀ رزماری رسیدند )

در مطالعات آن است که نظر بیشتر محققان  توجهِقابلنکته 
ینۀ درزممعطوف به مراکز درمانی شده و تحقیقات خود را 

پرستاری و پزشکی انجام  کارکنانفرسودگی شغلی روی 
خصوص بخش های شغلی بهاند و به دیگر حیطهداده

دیت کارکنان آن در صنعت با شرایط خاصی چون محدو
ارتباطات انسانی، دوری این مراکز از شهر با فاصلۀ زیاد و 

های محیطی با گی ناشی از آن، وجود آالیندهکنندخسته
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که آمار مطالعات  طورهماناند. غلظت باال و ... نپرداخته
مختلف و مطالعۀ حاضر نشان داد سندرم فرسودگی شغلی 

یزی بسیار دارد تا با ررنامهبیک پدیدۀ جهانی است و نیاز به 
 بلندمدتو  مدتکوتاهمقابلۀ صحیح با آن از بروز عوارض 

ی اجتماعی پیشگیری هاجنبهآن، ازنظر اقتصادی و دیگر 
شده در مورد کرد. جای تأمل دارد که در مطالعات انجام

فرسودگی شغلی اگرچه بر شیوع و گستردگی باالی آن 
القول بر تقویت عامل فردی تأکید شده و تقریباً متفق

ترین اهرم در مقابله با این مشکل، تأکید عنوان دردسترسبه
ای در این زمینۀ مهم به اند ولی کمتر مداخلۀ تجربیکرده

خورد. ازجمله معدود مطالعات تجربی در مورد چشم می
توان به مطالعۀ مهرابی، گرجی و فرسودگی شغلی می

ه بررسی تأثیر پودر کاکائو بر ب ذوالفقاری اشاره کرد که
فرسودگی شغلی کارگران بخش صنعت پرداختند. نتایج 
مطالعۀ آنان کاهش معنادار نمرۀ فرسودگی شغلی را در گروه 

(. در 24) (p=04/0داد )آزمون نسبت به گروه کنترل نشان 
این مطالعه نیز، مداخلۀ دارویی در زیرگروه طبّ سنّتی انجام 

ازپیش نشان یشبیت این نوع درمان سو اهمشد تا از یک
داده شود و از سوی دیگر بر تقویت عامل فردی در این 

از  و همکاران 1که بیتمن گونههمانزمینه تأکید شود. 
درمانی برای مقابله با فرسودگی شغلی و ارتقاء موزیک

، کارکناننفر از  112وضعیت خُلقی استفاده کردند و در بین 
درمانی را اجرا کردند. نتایج، موزیکفصلی از  6یک برنامۀ 

دار در میزان اختالالت خُلقی، خستگی، مبین کاهش معنی
 (.28) طورکلی نمرۀ فرسودگی شغلی بودنگرش منفی و به

در بررسی مطالعات مربوط به گیاه کاکائو مشخص شد که 
بررسی اثر کاکائو بر »ن بریتانیایی با هدف اگروهی از محقق

لکرد مبتالیان به سندرم خستگی عالئم خستگی و عم
ای را در قالب دو گروه تصادفی انجام دادند. ، مطالعه«مزمن

شکالت با  ،هفته به یک گروه 8به مدت در مطالعۀ آنان 
شکالت با درصد پایین دیگر، درصد باالی کاکائو و به گروه 

معناداری باال،  ۀآمده با درجدستکاکائو داده شد. نتایج به
درصد  کاکائو با کنندۀیافتبود که در گروه در حاکی از آن

کاهش افسردگی  و تنها عالئم خستگی، اضطرابباال، نه
 ارتقاء یافتفرد نیز  ۀبلکه عملکرد هوشیاران یافته بود

شکالت کنندۀ یافتها در گروه درکه این تواناییدرحالی
یق فوق نوع فعالیت (. در تحق26کاکائو، بسیار کمتر بود )کم
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تواند متفاوت و یزان استرس بسته به مشاغل مختلف میو م
تواند دخیل باشد که یجه در آثار ناشی از کاکائو میدرنت

توجهی به آن نشده بود؛ ولی در مطالعۀ حاضر نوع 
فرسودگی، فرسودگی شغلیِ ناشی از استرس فشار کار 

یر تأثها آشکار شد؛ همچنین که در تمام گروه استصنعتی 
توان به نان ارزیابی شد؛ به این دلیل، بیشتر میکاکائو بر آ
 کرد. داستننتایج آن ا
ن سوئیسی اروهی از محققوسیلۀ گبهدیگر که  ۀدر مطالع

 2طی  شدلقی انجام بیمار مبتال به اختالالت خُ 90 یرو
گروه تصادفی تقسیم شده  3 بههفته به این بیماران که 

ه تلخ و پنیر داد کاکائوی بودند بعد از غذا دسر شیرشکالت،
 و میزان اضطراب ،و قبل و یک ساعت بعد از دسر شد

شد. نتایج مطالعه نشان داد  یریگاندازه نانسطح انرژی آ
 اضطراب پایینیدر گروهی که  اختالالت خُلقیعالئم 

کاکائو و پنیر داشتند )نه در اضطراب باال( تنها با مصرف 
حاضر، کاکائو  ۀاین در حالی است که در مطالع شد؛دیده می

 ۀکه باالترین نمر داشتبیشترین تأثیر را بر کسانی 
سوئیسی  ۀدیگر در مطالع ۀ. نکتداشتندفرسودگی شغلی را 

لقی بین روز اول و دو هفته بعد این بود که تغییرات خُ
اختالفات فقط مربوط به قبل و  ،و درواقع تتفاوتی نداش

است که  این در حالی؛ یک ساعت بعد از مصرف دسر بود
 و تغییرات بعد از بودماه  2مداخله زمان در تحقیق حاضر 

ۀ در مطالع. از سوی دیگر (29) شدمعنادار  ،مدت یناگذشت 
سوئیسی شیرشکالت، کاکائوی تلخ و پنیر بعد از غذا 

واقع  مؤثرتواند مصرف شد که جذب آن در این زمان می
عت یرکاکائو دو ساشکه در مطالعۀ حاضر یدرصورتشود؛ 

 شد.قبل از غذا خورده 
ن با هدف تعیین ادر کشور آمریکا، محققدیگر در تحقیقی 

موش نر  25اثر کاکائو بر میزان مقاومت در برابر خستگی، 
آب، »گروه تصادفی  4روز و در  15به مدت را  سالهیک
 و)از ترکیبات کاکائو(  2اپیکاتشین-ورزش، ورزش-آب

  دند. نتایج نشان داد که افزایش معناداریکربررسی  «ورزش

میزان مقاومت در در و  (50%)در قدرت انجام تمرینات 

 کننده از  اپیکاتشیناستفادهدر گروه  (30)% برابر خستگی
دوماهه  ۀفادتحاضر سعی شد با اس ۀ(. در مطالع17شد ) دیده

 ۀاحتمالی و بالقو آثارزمان کافی برای ایجاد از کاکائو، مدت
مطالعات  ازتر طوالنیمدت مداخله  ؛ لذاشود یناین گیاه تأم

                                                           
2.Epicatechin 
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صورت . همچنین از کاکائو و نه از ترکیبات آن، بهبودقبلی 
در بین عموم، آشنا و ساده  ی کهروش؛ دشخوراکی استفاده 

 است.
با دیدگاهی متفاوت ولی با  2وکراوفورد 1پارکر ۀدر مطالع

 ۀنامنترنت پرسشای ۀ، از طریق شبکییدکنندهنتایجی تأ
بین  لقیشخصیت و وضعیت خُ ۀنامدموگرافیک، پرسش

. یکی از شدلقی توزیع فرد مبتال به اختالالت خُ 3000
خصوص ها به غذا و بهها در مورد میزان تمایل آنپرسش

شکالت کاکائویی در زمان بروز عالئم بیماری بود. نتایج 
اشتند که تمایل به مصرف غذا د انآن 4/54%نشان داد که 
کردند یم مصرفشکالت افراد  44/9%، از این تعداد

(001/0=p ؛)آنان به  اضطراب ،با خوردن شکالت یت،درنها

آنان به میزان  پذیرییک( و تحر=7/366)میزان 

(1/337= کمتر )در مطالعۀ پارکر و کراوفورد (.30د )ش 
بود نمشخص مطرح  زمانمدتمصرف منظم کاکائو در 

در این مطالعه، مصرف کاکائو طی دو ماه،  کهیدرصورت
طور منظم و روزانه بود. الزم به ذکر است خود عمل به

ویژه در کسانی بهتواند اضطراب را کاهش دهد؛ خوردن می
 (.31که دارای عالئم پرخوری عصبی هستند )

اضطراب و رافع عنوان ضدِیکی از دالیل انتخاب کاکائو به
فالونوئید در ترکیبات آن است  خستگی، وجود مقدار زیادی

و باعث  ارداکسیدانی و گشادکنندگی دکه خاصیت آنتی
(. 32شود )رسانی بافتی و دفع سموم میافزایش خون

و همکاران در تحقیقی مشابه، با هدف استفاده از  3فالمر
دن و رفع انسداد کرهمین خاصیت، کاکائو را برای گشاد 

رسانی لوم شد میزان خونمع. درنتیجه، دندکرعروق انتخاب 
طور ساعت بعد از خوردن شکالت سیاه به 2 بافتی،

 51/2( 59/0به ) 2/36( 51/0از ) ؛معناداری افزایش یافت

که این تغییرات در گروه کنترل درحالی (p=01/0)رسید 
 (.33) دیده نشد

از سوی دیگر، در مطالعات بسیاری اثر رزماری بر خُلق و 
ها نیز با مطالعۀ ده که نتایج آنقوای جسمانی بررسی ش

اثر اسانس »حاضر همسوست؛ ازجمله ماس و همکاران 
رزماری و اسطوخودوس را بر اضطراب، خستگی و خُلق 

یج مطالعۀ آنان ضمن نتابررسی کردند؛ « فرد بالغ 1044
تأیید نتایج تحقیق حاضر، حاکی از آن بود که آثار مثبت 

                                                           
1.Parker 
2.Crawford 
3.Flammer 

بهتر از گروه دیگر  هاونهنمقوای شناختی و خُلق بر رزماری 
وسیلۀ گروهی از محققان (. در مطالعۀ دیگر که به34بود )

داوطلب،  20دانشگاه ماهیدل در کشور تایلند انجام شد 
صورت استنشاقی مصرف کردند. در اسانس رزماری را به

میزان انرژی  بعدازآنطول استنشاق رزماری، قبل و 
رل مقایسه شد. نتایج یری و با گروه کنتگاندازهداوطلبان 

نشان داد که سطح انرژی گروه آزمون بعد از مداخله 
کردند که خستگی افزایش یافته بود. همچنین آنان اظهار 

 (.35کنند )کمتری را احساس می
اثر رزماری و »در تحقیقی دیگر که با هدف تعیین 

سیاه بر میزان توجه، تمرکز، انرژی و احساس فلفل
 40جرجیای آمریکا انجام شد به  در دانشگاه« خستگی

ی هاکپسولبردند جوان که از کاهش سطح انرژی رنج می
گرم  1/3و  یرزمارگرم  7/1یاه، سفلفل گرم 2/0حاوی 

آرد برنج( داده شد. میزان توجه مستمر، انرژی و دارونما )
ای یقهدق 16احساس خستگی این افراد در طی دو تکلیف 

نوبت  3شد، در زمان انجام میبا هم در یک توأمکه بایست 
یری شد. نتایج گاندازها ابزارهای استاندارد سمعی و بصری ب

طور جزئی و زودگذر باعث کاهش نشان داد که رزماری به

شود ولی می( d=40/0)( و خستگی ذهنی d=21/0خطا )
بهبود انگیزه و انرژی و همچنین  تأثیری در مدتکوتاهدر 

که مشهود  طورهمان(. 27) داردنکاهش احساس خستگی 
 دودر  است در تحقیق حاضر سعی شد تا با مصرف رزماری

کافی برای ایجاد آثار احتمالی و بالقوۀ این  زمانمدت، ماه
 نوشدمشکل که مصرف آن بهازآنجاین شود و نیز تأمگیاه 

از اسانس  فقطنهبود از فواید تمام ترکیبات موجود در آن و 
(. سئول 36، 35دهندۀ آن استفاده شد )یلتشکیا دیگر اجزاء 

ی رزماری و افسردگضدِاثر »و همکاران در بررسی 
، عصارۀ این گیاهان را از طریق «گلی و چند گیاه دیگریممر

رساندند و به نتایج مثبت و  هارتتزریق داخل صفاقی به 
کردۀ رزماری دم حاضر از(. در تحقیق 37معناداری رسیدند )

ی استفاده شد که این روش تهیه در بین شکل خوراکبه
. در برزیل نیز عصارۀ استعموم روشی آشنا و ساده 

روز به  14شکل خوراکی برای هیدروالکلیک رزماری به
یر این گیاه بر خُلق تأثجهت بررسی  mg/kg1میزان 

بود دار ها داده شد که نتایج آن مثبت و معنیپایین به موش
(12.) 
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ن مطالعه اگرچه مصرف کاکائو در های ایمطابق یافته
کاهش نمرۀ فرسودگی شغلی کارگران تأثیر بیشتری نسبت 

نوش رزماری نشان داد ولی این اختالف، معنادار نبود به دم

(62/0=p)ای در . نتایج مثبت و معنادار هر دو گیاه، انگیزه
ی این مطالعه است که همان کاربردرسیدن به اهداف 

یگزینی و استفاده از عناصر ی در جهت جاسازفرهنگ
. بسیاری از استی مواد شیمیایی یا فناوری جابهطبیعی 

تواند اند که مصرف گیاهان دارویی، میمطالعات نشان داده
ها بوده و در تر از داروهای شیمیایی معادل آنعارضهکم

شده در مطالعۀ حاضر نیز در تحقیقات مورد گیاهان مصرف
وارض جانبی پس از انجام مداخله، متعددی اشاره شده که ع

 (.34 ، 33دیده نشده است ) هانمونهدر 

  گیرینتیجه

در این تحقیق و تحقیقات مشابه  آمدهدستبهنتایج باوجود 
بخشی رزماری و کاکائو دیگر که آثار ضدِاضطرابی و آرامش

مدت از این گیاه یطوالناند، آثار استفادۀ را بررسی کرده
است؛ ممکن است این آثار، موقتی باشد. در هنوز ناشناخته 

نوش رزماری و توان نتیجه گرفت که استفاده از دمپایان می
از طریق کاهش استرس  احتماالًماه  2به مدت  پودر کاکائو

و رفع عالئم خستگی و ایجاد آرامش باعث کاهش 
عنوان یک توان بهیمیت درنهافرسودگی شغلی شده و 

ل از آن استفاده کرد. از طرفی، در روش از انواع طبّ مکمّ
این مطالعه اهمیت تأثیر عامل انسانی بر فرسودگی شغلی 

آگاه کند  بیان شد تا با هوشیارسازی صاحبان صنایع، آنان را
های مناسبی در جهت که با استفاده از این موضوع، برنامه
ی کارکنان خود وربهرهکاهش فرسودگی شغلی و افزایش 

های این مطالعه، عدم یتمحدودیکی از تدارک ببینند. 
)شیفتی( و همچنین تمرکز  کارینوبت کارکناناستفاده از 

یری در یک مرکز صنعتی بود؛ لذا پیشنهاد گنمونهبر 
شیفتی و  کارکنانشود اثر رزماری بر فرسودگی شغلی می
 ی مختلف صنعتی بررسی شود.هابخشدر 

 تشکر و قدردانی
پرستاری با امۀ کارشناسی ارشد روانناین مقاله حاصل پایان

های است که در مرکز ثبت کارآزمایی 395575شمارۀ 

 ثبت 2N2013052813416IRCTبالینی ایران با شمارۀ 
. از همۀ مسئوالن دانشکدۀ پرستاری و مامایی استشده 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیرعامل، معاونان و 
ری صنایع شیمیایی گذارؤسای واحد شرکت سرمایه مدیران

ایران و از کارکنان آن شرکت که در این مطالعه شرکت 
 شود.کردند صمیمانه قدردانی می
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 گروه  3( میانگین نمرۀ فرسودگی شغلی قبل و بعد از مداخله در 1جدول شمارۀ )

 *p-value بعد از مداخله قبل از مداخله گروه
 T p-value انحراف از معیار میانگین انحراف از معیار میانگین

 83/0 22/0 7/23 4/136 9/23 1/135 کنترل

 48% 98/1 5/24 125 02/21 1/134 رزماری

 3% 11/2 2/31 5/122 7/22 8/135 کاکائو

 
F %49 848/2  

p-value** 953/0 %4 

 *آزمون تی زوجی

 **طرفهآزمون آنالیز واریانس یک 

 

 گروه 3( نمرۀ فرسودگی شغلی قبل از مداخله در 2شمارۀ ) جدول

 
نمرۀ فرسودگی شغلی قبل از 

 مداخله

 گروه

 کاکائو رزماری کنترل

 )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد

81 – 120 (%3/30 )10 (%3/27 )9 (%3/30 )10 

121 - 200 (%7/69 )23 (%7/72 )24 (%7/69)23  

 33( 100%) 33( 100%) 33( 100%) کل

 

 گروه 3در  ( نمرۀ فرسودگی شغلی بعد از مداخله3جدول شمارۀ )

نمرۀ فرسودگی 

 شغلی بعد از مداخله

 گروه

 کاکائو رزماری کنترل

 )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد

40 - 80 (%0/0 )0 (%1/6 )2 (%1/9 )3 

81 - 120 (%3/33 )11 (%4/42 )14 (%5/48 )16 

121- 200 (%7/66 )22 (%5/51 )17 (%4/39 )13 

201 - 280 (%0/0 )0 (%0/0 )0 (%0/3 )1 

 33( 100%) 33( 100%) 33( 100%) کل
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Abstract 

Introduction: Burnout is one of the most important problems employees may encounter and 

by which many health problems arise to be dealt with by the employees and the owners in the 

industry. The present study intended to compare the effect of Rosmarinus Officinalis (RO) 

and Theobroma Cacao (Ca) on burnout in employees who work in industrial environments. 

Methods: A clinical trial study performed to see whether or not RO and Ca have an effect on 

the burnout. A number of 99 employees, aged between 20 and 60, who had worked at least 1 

year in the technical wards, took part in the study. The participants randomly assigned to three 

groups of control, RO, and Ca. The RO group received 4 gr of Rosemary in 150cc boil water, 

and the Ca group 5 gr of cacao in 150 cc milk per day for 2 months. The control group, on the 

other hand, received anything. The data collected via Geldard Burnout Inventory before and 

after the treatment. A t–test conducted to analyze the collected data. 

Results: Mean burnout score in RO group and in Ca group was respectively (134.1±21.02) 

and (135.8±22.7) before intervention and it was (125±24.5) (in RO group) and (122.5±31.2) 

(in Ca group) after intervention. Significant differences were found between the control and 

Ca groups (p=0.02) and also between the control and RO groups (p=0.04) in favor of the 

experimental groups. 

Conclusion: The results of the study revealed that Rosmarinus and cocoa have a positive 

effect on burnout in employees in this study. Further studies in this field are suggested. 
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