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Abstract
Introduction: Job burnout means physical, emotional  and mental fatigue that require prolonged exposure 
to hard work. This syndrome is a condition in which people's strength and ability for work decreases. The 
purpose of this study was to investigate the impact of individuall characteristics on  job burnout by examining  
mediating role of job stress and social capital among nurses In the year 2019. 
Methods:This research is an applied research and  the method is descriptive-correlation. The statistical 
population of the study consisted of all nurses working in Imam Reza hospital in Urmia. The sample size 
was estimated to be 162 according to Morgan table and simple  random sampling method was used. The data 
collection tools were demographic questionnaire, Maslach burnout questionnaire, Everly- Girdano job Stress 
questionnaire and Nahapiet & goshale Social Capital questionnaire. Content validity and construct validity were 
used to determine the validity of the questionnaires. The internal reliability of the questionnaire was calculated 
by Cronbach's alpha coefficient 0.89, 0.81 and 0.94, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics 
such as mean and standard deviation. Pearson correlation coefficient was used for inferential statistics and 
structural equation modeling was used to test the hypotheses.
Results: Findings showed that there was a significant relationship between individual characteristics of age 
with job stress (r=-0.69) and social capital (r=0.79). The relationship between work experience and social 
capital (r=0.76) was confirmed, but there was no significant relationship with job stress. Also, there was a 
significant relationship between job stress and social capital with job burnout (r= 0.16 , r=-0.72). Based on the 
findings of the study (B= 0.30), determining the role of mediation, lower job stress at early age had an impact 
on job burnout, but the role of mediation in the relationship between work experience and job burnout was not 
confirmed. Finally, social capital influences the relationship between individual characteristics (age and work 
experience) and job burnout (B= 0.06 , B= 0.42).
Conclusions: According to the findings, it can be concluded that paying attention to personal characteristics 
and developing social capital and reducing job stress through holding training classes in hospitals can be of 
significant importance in reducing burnout among nurses.
Keywords: Job Burnout, Individuall characteristics, Age, Experience, Job stress, Social capital.
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چکیده
مقدمــه: فرســودگی شــغلی، خســتگی فیزیکــی، هیجانــی و روانــی بــه دنبــال قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت در موقعیــت کار ســخت 
مــی باشــد و ایــن نشــانگان حالتــی اســت کــه در آن قــدرت و توانایــی افــراد کــم مــی شــود و رغبــت و تمایــل آن هــا بــرای انجــام کار 
و فعالیــت کاهــش پیــدا می کنــد. بــر ایــن اســاس پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیــر ویژگی هــای فــردی بــر فرســودگی شــغلی 

بــا آزمــون نقــش میانجــی اســترس شــغلی و ســرمایه اجتماعــی در میــان پرســتاران در ســال 1398 انجــام گرفــت. 
روش کار: ایــن پژوهــش از نظــر هــدف، جــز پژوهش هــاي کاربــردي و از حیــث روش، توصیفــی- همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری 
پژوهــش را کلیــه پرســتاران شــاغل در بیمارســتان امــام رضــا )ع( ارومیــه تشــکیل داد. حجــم نمونــه بــر اســاس جــدول مــورگان 162 
نفــر بــرآورد گردیــد و بــرای انتخــاب آن از روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده اســتفاده شــد. ابــزار گــردآوری داده هــا پرسشــنامه جمعیــت 
شــناختی، پرسشــنامه فرســودگی شــغلی ماســاچ، اســترس شــغلی اورلی-گیردانــو و ســرمایه اجتماعــی ناهاپیــت گوشــال بود. بــرای تعیین 
روایــی پرسشــنامه ها از روش اعتبــار محتــوا و روایــی ســازه اســتفاده شــد. همچنیــن پایایــی درونــی پرسشــنامه از طریــق ضریــب آلفــای 
کرونبــاخ بــه ترتیــب 0/89، 0/81 و 0/94 محاســبه شــد. بــرای تحلیــل داده هــا در بخــش آمــار توصیفــی از شــاخص میانگیــن، انحــراف 
اســتاندارد اســتفاده شــد. در بخــش آمــار اســتنباطی بــرای بررســی همبســتگی از ضریــب همبســتگی پیرســون و بــرای آزمــون فرضیه هــا 

از روش مدل یابــی معــادالت ســاختاری بهــره گرفتــه شــد. 
یافتــه هــا: یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه بیــن ویژگــی فــردی ســن بــا اســترس شــغلی )r= -0/69( و ســرمایه اجتماعــی )0/79 
=r( رابطــه معنــی دار وجــود دارد. وجــود رابطــه بیــن ســابقه خدمــت بــا ســرمایه اجتماعــی )r= 0/76( تائیــد شــد ولــی بــا اســترس شــغلی 
 )r= 0/16 و r= -0/72( رابطــه معنــی داری مشــاهده نشــد. همچنیــن بیــن اســترس شــغلی و ســرمایه اجتماعــی بــا فرســودگی شــغلی
رابطــه معنــادار  وجــود داشــت. بــر اســاس یافته هــای پژوهــش مبنــی بــر تعییــن نقــش میانجی گــری، اســترس شــغلی کمتــر در ســنین 
بــاال بــر کاهــش فرســودگی شــغلی )B= 0/30( تاثیــر داشــت ولــی نقــش میانجی گــری در رابطــه بیــن ســابقه خدمت و فرســودگی شــغلی 
تائیــد نشــد. در نهایــت ســرمایه اجتماعــی رابطــه بیــن ویژگــی هــای فــردی )ســن و ســابقه خدمــت( بــا فرســودگی شــغلی )B= 0/42 و 

B= 0/06( را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. 
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه یافتــه هــا مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه توجــه بــه ویژگــی هــای فــردی و توســعه ســرمایه اجتماعــی و 
کاهــش اســترس شــغلی از طریــق برگــزاری کاس هــای آموزشــی در بیمارســتان هــا مــی توانــد در کاهــش فرســودگی شــغلی در بیــن 

پرســتاران از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار باشــد. 
کلید واژه ها: فرسودگی شغلی، ویژگی های فردی، سن، سابقه خدمت، استرس شغلی، سرمایه اجتماعی.
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مقدمه
امــروزه در بســیاري از ســازمان ها نقــش مهــم و چشــمگیر 
ــده  ــت مشــتري نادی ــات مناســب و رضای ــه خدم ــان در ارائ کارکن
ــي  ــک دارای ــوان ی ــان را به عن ــازمان، کارکن ــود و س ــه می ش گرفت
در نظــر می گیــرد کــه ملــزم بــه رعایــت قوانیــن و مقررات و شــرح 
وظایــف هســتند. لــذا، بــا ایــن نــوع نــگاه بــه کارکنــان، ســازمان ها 
ــد،  ــد ش ــه خواهن ــت مواج ــا شکس ــروزي ب ــي ام ــان رقابت در جه
چراکــه منبــع مزیــت رقابتــي پایــدار ســازمان ها، در عصــر حاضــر 
ــد در  ــازمان ها بخواهن ــر س ــد. اگ ــا می باش ــاني آن ه ــرمایه انس س
ــي  ــرات محیط ــا تغیی ــگام ب ــروزه هم ــي ام ــر رقابت ــاي سراس دنی
پیــش رونــد و بتواننــد یــک مزیــت رقابتــي در ایــن محیــط خلــق 
کننــد، تنهــا چــاره، ســرمایه گذاری بــر روي نیــروي انســاني اســت. 
ــه نیــروي انســاني و تأمیــن نیازهــا و خواســته های  پــس توجــه ب
ــروز می باشــد )1(.  ــي ام ــت، در عصــر رقابت ــا اصــل اول رقاب آن ه
ــه  ــاعاتی ک ــا س ــراد ب ــاعات کاری اف ــه س ــه مقایس ــر ب ــال اگ ح
ــم؛ متوجــه می شــویم کــه  ــد، بپردازی ــواده می گذرانن ــا خان آن هــا ب
اغلــب افــراد بیشــتر اوقــات مفیــد خــود را صــرف شــغل می کننــد. 
ــف  ــی از تکالی ــت، یک ــه اس ــر  )1953( گفت ــه آدل ــور ک همان ط
ــه  ــت. ب ــغل اس ــا ش ــان ها، کار ی ــی انس ــی زندگ ــی- اجتماع روان
ــد، بایســتی در  ــد و چــه نخواهن ــراد چــه بخواهن ــر اف ــارت بهت عب

حــوزه شــغلی، موضــع خاصــی اتخــاذ کننــد )2(. 
کار در زندگــی هــر فــرد، بخــش مهمــی از حیــات وي بــه شــمار 
از کســب درآمــد می توانــد تعــداد  می آیــد کــه صرف نظــر 
زیــادي از نیازهــاي اساســی افــراد ماننــد نیازهــاي روانــی و 
جســمی، پیوندهــاي اجتماعــی را بــرآورده ســازد )3(، بــا ایــن  همــه 
ممکــن اســت کار، منبــع عمــده فشــار روانــی نیــز باشــد. یکــی از 
مفاهیمــی کــه در ســال های اخیــر توجــه روانشناســان صنعتــی و 
ــا درآمــدن در شــغل  ــه خــود معطــوف ســاخته، از پ ســازمانی را ب
ــود  ــه می ش ــغلی گفت ــه آن فرســودگی ش ــاً ب ــه اصطاح اســت ک
ــه ي 1970  ــل ده ــار در اوای ــن ب ــغلي اولی ــودگي ش )4(. واژه فرس
توســط فرودنبرگــر  هنگامــي کــه عائــم خســتگي را در کارکنــان 
خــود مشــاهده کــرد تعریــف شــد )5(. فرســودگی شــغلی عبــارت 
اســت از یــک فراینــد روان شــناختی کــه تحــت شــرایط اســترس 
ــودگی  ــورت فرس ــود را به ص ــود و خ ــادث می ش ــدید ح ــغلی ش ش
عاطفــی، مســخ شــخصیت، کاهــش انگیــزه و پســرفت )تضعیــف 
عملکــرد( نشــان می دهــد )2(. فشــارهای عصبــی ناشــی از ماهیت، 
ــه  ــدت منجــر ب ــی م ــت نامناســب کار در طوالن ــا وضعی ــوع و ی ن
فرســودگی شــغلی می شــود و در ایــن حالــت کار اهمیــت خــود را 
از دســت می دهــد. اولیــن مشــکل قربانیــان فرســودگی آن اســت 

ــرای  ــان ب ــدرت آن ــد و ق ــج می برن ــمی رن ــودگی جس ــه از فرس ک
ــتگی  ــد خس ــاس بیش ازح ــود و دارای احس ــم می ش ــردن ک کار ک
ــردرد،  ــر س ــی نظی ــار بدن ــانه های فش ــراد نش ــن اف ــتند، در ای هس
کم خوابــی و تغییراتــی در عــادات غذایــی به طــور فــراوان گــزارش 
شــده اســت )6(. دومیــن مشــکل آن هــا فرســودگی هیجانــی اســت 
و در واقــع دچــار افســردگی و درماندگــی می شــوند. ســومین 
ــه  ــبت ب ــراد نس ــن اف ــت و ای ــی اس ــودگی، نگرش ــکل فرس مش
دیگــران بدگمــان می شــوند و بــا دیگــران ماننــد یــک شــی رفتــار 
ــد، پرخاشــگری  ــه افــراد نگــرش منفــی دارن می کننــد و نســبت ب
می کنــد، بدبیــن، عصبانــی و منفــی بــاف هســتند، زودرنــج و بــی 
حوصلــه می شــوند و بــا کوچکتریــن ناراحتــی از کــوره در مــی رود و 
خــود را در بــن بســت می بینــد. فرســودگی عاملــی بــرای دســت 
ــی باشــد و  ــن م ــه پایی ــا روحی ــت ی ــک شــغل، غیب کشــیدن از ی
ــکل و  ــه ال ــی، روی آوردن ب ــون بیخواب ــی همچ ــا اختاف های ب
مــواد مخــدر و مشــکات خانوادگــی و زناشــویی ارتبــاط دارد )7(. 
در ابتــدا فرســودگی شــغلی یــک اختــال روانــی نیســت ولــی بــه 
آهســتگی در طــول زمــان گســترش می یابــد و ممکــن اســت بــه 
یــک ناتوانــی روانــی تبدیــل شــود. فرســودگی شــغلی بــرای افــراد 
ــر  ــه ب ــده هزین ــرای ســازمان ها یــک پدی ــه دردآور و ب یــک تجرب
ــی از  ــا ناش ــازمان ها غالب ــرای س ــودگی ب ــای فرس اســت. هزینه ه
هزینه هــای جدایــی کارمنــد، اتــاف وقــت، هزینــه بــرای آمــوزش 
ــاالی  ــن و ســطوح ب ــد، بهــره وری و اثربخشــی پایی ــروی جدی نی
تــرک خدمــت کارکنــان اســت )8(. بــا توجــه بــه اینکــه فرســودگی 
در ســازمان مســری اســت، خیلــی زود گروهــی از همــکاران خــود 
را مبتــا می کنــد و بــه علــت اثــرات مخربــی کــه فرســودگی بــر 
اثربخشــی و عملکــرد افــراد دارد، تشــخیص فــردی و جلوگیــری از 

ــد )9(.  ــت آن می افزای ــر اهمی ــازمان ب ــیوع آن در س ش
از آنجــا کــه پرســتاران اصلی تریــن و مهمتریــن نقــش را در ارائــه 
خدمــات بهداشــتی درمانــی در بیمارســتان هــا ایفــا می کننــد. ایــن 
قشــر از جملــه افــرادی هســتند کــه ارتباطــی نزدیــک و تنگاتنــگ 
بــا ســایر مــردم دارنــد، مســئولیت ســامتی و زندگــی انســان هــا را 
ــر  ــا بیمــاران و بیماری هــای درمــان ناپذی ــه دوش می کشــند و ب ب
روبــرو هســتند )10(. از ایــن رو پیوســته فشــارهای روانــی شــدیدی 
ــودگي  ــه فرس ــت ک ــه اي اس ــتاري، حرف ــد. پرس ــه می کنن را تجرب
ــده اي  ــغلي پدی ــودگي ش ــن فرس ــوده و ای ــایع ب ــغلي در آن ش ش
مخــرب و چنــد بعــدي مي باشــد کــه مي توانــد بــا افزایــش 
غیبــت، کاهــش انــرژي و بــازده کاري بــه افــت کیفیــت مراقبــت 
از بیمــاران منجــر گــردد. بــا توجــه بــه اثــرات منفــي فرســودگي 
ــندرم از  ــن س ــوع ای ــگیري از وق ــرد، پیش ــرد ف ــر عملک ــغلي ب ش
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ــر  اهمیــت خاصــي برخــوردار مي گــردد. از آنجــا کــه عوامــل موث
بــر فرســودگی شــغلی پرســتاران تاثیــر مســتقیم بــر کیفیــت ارائــه 
ــر آن در  ــر ب ــل موث ــر عوام ــایی بهت ــد، شناس ــا دارن ــت ه مراقب
ــه خدمــات در زمینــه بهداشــت ودرمــان،  ــاال رفتــن کیفیــت ارائ ب

ــود )11(.  ســودمند خواهــد ب
بررســی انجــام شــده درباره فرســودگی شــغلی در پرســتاران نشــان 
داده اســت کــه در شــرایط کاری یکســان، افــراد بــه یــک انــدازه 
دچــار فرســودگی نمی شــوند. بــه بیــان دیگــر، فرســودگی از تعامــل 
عوامــل بــی شــماری از جملــه ویژگی هــای فــردی، میــان فــردی 
ــد. منظــور از ویژگی هــای فــردی مجموعــه  و شــغلی پدیــد می آی
صفاتــی اســت کــه شــخصیت فــرد را شــکل می دهــد. شــخصیت 
عبــارت از مجموعــه صفــات جســمانی، عقانــی، هیجانــی و ارادی 
ــر،  ــیله ظاه ــه وس ــه ب ــت ک ــل اس ــن عوام ــا ای ــل ب ــرد وتعام ف
ــر  ــود. اگ ــی  ش ــکار م ــران آش ــا دیگ ــط ب ــادات و رواب ــار، ع رفت
ــر  ــی پاســخ های وی در براب ــای معمول ــا الگوه ــرد ی شــخصیت ف
ــای  ــار او را درموقعیت ه ــم رفت ــیم می توانی ــا را بشناس موقعیت ه
جدیــد پیــش بینــی  کنیــم )12(. ویژگی هــای فــردی و اجتماعــی 
ــی  ــت م ــارت ازســن و ســابقه خدم ــق عب ــن تحقی ــان درای کارکن
باشــد. ســابقه خدمــت، مــدت زمانــی اســت کــه فــرد بــا ســازمان 
ــف  ــوط وظای ــررات مرب ــته و براســاس مق رابطــه اســتخدامی داش
محولــه را بــه انجــام می رســاند. هرچــه ســابقه شــغلی فــرد بیشــتر 
باشــد قــدرت جابجایــی و تحــرک شــغلی او کمتــر خواهــد شــد و 
تخصــص و مهــارت وی نیــز بــه ســازمان خــود اختصــاص خواهــد 
ــی  ــط داخل ــر درمحی ــا تغیی ــوع محــرک ی ــر ن ــت. اســترس ه یاف
اســت کــه ممکــن اســت باعــث اختــال درتعــادل حیاتــی گــردد و 
درشــرایط خــاص بیمــاری زا باشــد )13(. سیاســت های نســنجیده 
ــط  ــاروا در محی ــه موجــب تبعیضــات ن وخــط مشــی های ناعادالن
کار می شــوند و از عواملــی هســتند کــه موجــب اســترس، فقــدان 
ــان می شــود.  ــه و دلســردی در کارکن ــن آمــدن روحی ــزه، پایی انگی
ــادی  ــر م ــادی و غی ــی م ــان دریافت ــری کارکن ــوری براب ــق تئ طب
ــن  ــه ای ــر ب ــد اگ ــف شغلیشــان مقایســه می کنن ــا وظای ــود را ب خ
ــه  ــازمان در مقایس ــه س ــا ب ــای آن ه ــه داده ه ــند ک ــه برس نتیج
بــا دیگــران، بیشتراســت گرفتــار تنــش می شــوند. بی شــک 
ــراد  ــی از اف ــناخت کاف ــدون ش ــا ب ــه و ی ــیابی های ناعادالن ارزش
وتبعیــض قائــل شــدن دربیــن کارکنــان هنــگام ارزیابــی، اعضــای 
ســازمان را گرفتــار فشــارهای عصبــی خواهدکــرد و تبعــات شــغلی 
و روانــی ماننــد اســترس، فقــدان انگیــزه، پاییــن آمــدن روحیــه و 

ــود )13(. ــان می ش ــردی در کارکن دلس
ــر  ــه بهت ــت ب ــن اس ــترس ممک ــطوحی از اس ــر س ــوی دیگ  از س

شــدن عملکــرد کاری کمــک کننــد. وقتــی اســترس وجــود نــدارد، 
ــی  ــالت و ناتوان ــت، کس ــد داش ــود نخواه ــای کاری وج چالش ه
افزایــش یافتــه و بــر روی عملکــرد اثــر منفــی می گــذارد. چنانچــه 
ــی رود و  ــود م ــمت بهب ــه س ــرد ب ــد عملک ــش یاب ــترس افزای اس
ــا  ــی ب ــرای رویاروی ــی ب ــی باالی ــی و روان ــی ذهن ــان آمادگ کارکن
چالــش پیــدا می کننــد )14(. تنــش در زندگــی همــه افــرادی که در 
یکــی از مشــاغل مختلــف جامعــه کار می کننــد وجــو د دارد و بــه 
گونه هــای مختلــف بــر آن هــا فشــار وارد مــی آورد )15(. در واقــع 
فشــار و تنش هــای کاری عــاوه بــر مشــکاتی کــه بــرای شــغل 
ــرای ســازمان هــا و  ــز ب ــد پیامدهــای نامناســبی نی ایجــاد می کنن
ــل شــخصی  ــش و عکــس العم ــش واکن ادارات وارد دارد )16(. تن
بــه محیــط پیرامــون خــود را شــامل می شــود کــه می توانــد آثــار 
مثبــت و منفــی را بــرای او ایجــاد کنــد )17(. از ویژگــی هــاي یــک 
ســازمان ســالم آن اســت کــه ســامت جســمی و روانــی کارکنــان 
آن بــه انــدازه تولیــد و بهــره وري، مــورد توجــه و عاقــه مدیریــت 
ســازمان قــرار گیــرد. بهداشــت روانــی در محیــط کار، بــه معنــی 
پیشــگیري از بــروز پریشــانی هاي روانــی و اختــاالت رفتــاري در 
ــالم  ــط کار( و س ــاری زا در محی ــل بیم ــل عوام ــه دلی ــان )ب کارکن
ســازي محیــط و فضــاي روانــی کار اســت. عواملــی کــه موجــب 
ــل  ــته عوام ــه دو دس ــوان ب ــوند را می ت ــغلی می ش ــترس ش اس
وابســته بــه فــرد و عوامــل وابســته بــه محیــط تقســیم بندی کــرد. 
از عوامــل مهــم وابســته بــه فــرد می تــوان بــه تیــپ شــخصیت، 
ــد  ــک مانن ــل دموگرافی ــی و عوام ــادي - اجتماع ــت اقتص وضعی
جنــس، ســن، تأهــل و از عوامــل وابســته بــه محیــط بــه عواملــی 
چــون محیــط جغرافیایــی اشــاره کــرد. امــا از جملــه عواملــی که به 
گونــه گســترده شــناخته شــده و موجــب اســترس شــغلی می گــردد 
عبــارت اســت از عــدم امنیــت شــغلی، اســتقال شــغلی، فشــارهاي 

ــواده )18(. زمانــی در کار، رابطــه رهبــري و تعــارض کار و خان
از طرفــی، درســال هاي اخیــر ســرمایه اجتماعــي بــه یــک مفهــوم 
بســیار مرســوم مبــدل شــده و بــه صــورت شــعار روز سیاســتمداران 
و نخبــگان دانشــگاهي درآمــده اســت. ســرمایه اجتماعــي مفهومي 
ــیاري از  ــر بس ــذار ب ــي و تأثیرگ ــوم اجتماع ــدي در عل ــد بع چن
حوزه هــاي جامعــه بــوده و در ادبیــات مرتبــط بــا توســعه، جایــگاه 
ــوده  ــه مفق ــه آن را حلق ــه اي ک ــه گون ــه اســت )19(. ب ــژه یافت وی
ــود  ــای خ ــب دیدگاه ه ــر حس ــمندان ب ــد. اندیش ــعه مي دانن توس
تعاریــف مختلفــی )نــه متناقضــی( از ســرمایه اجتماعــی بــه عمــل 
آورده انــد کــه فصــل مشــترک آن هــا را در ایــن تعریــف می تــوان 
ــد: »ســرمایه اجتماعــی، پتانســیل نهفتــه در روابــط بیــن و  گنجان
میــان افــراد )و گروه هــای( یــک جامعــه اســت کــه باعــث انجــام 
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ــرمایه  ــاب س ــن رو در غی ــود« )20(.  از ای ــا می ش ــورات آن ه ام
اجتماعــی، ســایر ســرمایه هــا اثربخشــی خــود را از دســت می دهند 
ــل  ــای توســعه و تکام ــودن راه ه ــی پیم ــدون ســرمایه اجتماع و ب

فرهنگــی و اقتصــادی ناهمــوار و دشــوار می شــود. 
عملکــرد کارکنــان تاثیــرات بالقــوه ای بــرای رســیدن بــه اهــداف 
ســازمان دارنــد. امــا در هــر ســازمان، بــه خصــوص بیمارســتان ها، 
ــازمان  ــدف س ــیر ه ــا مس ــق ب ــتاران مطاب ــغلی پرس ــرد ش عملک
طــی نخواهــد شــد. پرســتاران بــه دلیــل مســئولیت هاي ســنگین 
ــتان در  ــر در بیمارس ــغلي دیگ ــروه ش ــر گ ــش از ه ــتاري بی پرس
معــرض فرســودگي شــغلي قــرار دارنــد، چــرا کــه پرســتاران عاوه 
ــودن  ــپری نم ــه س ــور ب ــتان مجب ــط بیمارس ــت در محی ــر فعالی ب
ــه  ــه ب ــد  ک ــب را دارن ــوص در ش ــه خص ــی ب ــیفت های طوالن ش
علــت نداشــتن اســتراحت کافــی و تغذیه مناســب، فشــار و اســترس 
ــاي  ــن گروه ه ــه مهمتری ــوند و از جمل ــل مي ش ــی را متحم فراوان
کارکنــان در معــرض خطــر فرســودگي شــغلي مي باشــند. از ســوی 
ــف  ــای مختل ــه ه ــادی جنب ــواهد پژوهشــی زی ــد ش ــر هرچن دیگ
ــد؛ امــا در  ســازه فرســودگی شــغلی پرســتاران را تبییــن نمــوده ان
ــاس  ــتاران براس ــغلی پرس ــودگی ش ــی فرس ــش بین ــوص پی خص

ــه مشــابه ی صــورت  ــا مطالع ــردی در کشــور م ویژگــی هــای ف
ــه  ــن پژوهشــی ضــرورری ب ــن انجــام چنی ــه اســت؛ بنابرای نگرفت
نظــر مــی رســد. بــر ایــن اســاس در ایــن تحقیــق محقــق ســعی 
دارد تــا از طریــق ویژگی هــای فــردی تاثیــر آن را بــر فرســودگی 
ــتاران  ــغلی پرس ــترس ش ــی و اس ــرمایه اجتماع ــد و س ــغلی بیاب ش
ــد کــه  ــرده و بررســی کن ــه کار ب ــوان نقــش میانجــی ب ــه عن را ب
ــغلی  ــترس ش ــا اس ــغلی دارد؟ آی ــودگی ش ــا فرس ــه ای ب ــا رابط آی
ــه  ــتاران رابط ــردی پرس ــای ف ــا ویژگی ه ــی ب ــرمایه اجتماع و س
دارنــد کــه باعــث تاثیــر بــر فرســودگی شــغلی آن هــا گردد؟ مســئله 
ــر  ــردی اگ ــای ف ــا ویژگی ه ــه آی ــد ک ــان می کن ــق بی ــن تحقی ای
ــان  ــا ســرمایه اجتماعــی همــراه شــود فرســودگی شــغلی کارکن ب
ــه وســیله اســترس  ــا رابطــه ب ــر؟ و آی ــا خی ــر خواهــد کــرد ی تغیی
شــغلی تقویــت و یــا کاهــش پیــدا خواهــد کــرد؟ در صــورت وجــود 
چنیــن روابطــی راه هایــی بــرای حــل ایــن مســئله ارائــه دهــد تــا 
ــا بــر طــرف نمــودن شــرایط مشــکل زا بتــوان محیــط بهتــری  ب
ــه خوبــی  ــا وظایــف خــود را ب ــرای پرســتاران فراهــم نمــود ت را ب
انجــام دهنــد. بــر ایــن اســاس مــدل مفهومــی پژوهــش حاضــر به 

صــورت )نمــودار 1( می باشــد:

 

نمودار 1. مدل مفهومی پژوهش

روش کار
ــر ویژگی هــای  از آنجائیکــه هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تاثی
فــردی بــر فرســودگی شــغلی بــا آزمــون نقــش میانجــی اســترس 
شــغلی و ســرمایه اجتماعــی در میــان پرســتاران بیمارســتان امــام 
ــش  ــذا پژوه ــود، ل ــی ب ــدل مفهوم ــب م ــه در قال ــا )ع( ارومی رض
ــردآوری  ــوه گ ــر نح ــردی و از نظ ــدف، کارب ــر ه ــر از نظ حاض
ــه طــور مشــخص  ــوع همبســتگی و ب ــی و از ن ــات توصیف اطاع
مبتنــی بــر مــدل یابــی معــاالت ســاختاری  بــود. در مــدل تحلیلــی 
ــودگی  ــتقل و  فرس ــر مس ــردی متغی ــای ف ــی ه ــی، ویژگ پژوهش

ــی  ــرمایه اجتماع ــغلی و س ــترس ش ــته و اس ــر وابس ــغلی متغی ش
بــه عنــوان متغیــر میانجــی بودنــد. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش 
کلیــه پرســتاران شــاغل در بیمارســتان امــام رضــا )ع( ارومیــه بــا 
حجــم آمــاری  275 نفــر بــود. حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول 
کوکــران )d = 0/5 , p =0/5( بــا توجــه بــه جامعــه آمــاری، 162 
نفــر در نظــر گرفتــه شــد. نمونــه گیــری بــه صــورت در دســترس 
ــتان  ــف بیمارس ــای مختل ــاغل در بخش ه ــتاران ش ــن پرس از بی
ــع  ــاری توزی ــه آم ــن نمون ــداد 175 پرسشــنامه بی انجــام شــد.  تع
گردیــد. بدیــن منظــور پــس از هماهنگــی با مســؤولین بیمارســتان 
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پرسشــنامه ها بــه طــور تک تــک بــه پرســتاران ارائــه شــد. بدیــن 
مفهــوم کــه پرسشــنامه ها در قالــب یــک پرسشــنامه کلــی همــراه 
ــی  ــن فواصــل زمان ــع شــد. در بی ــتورالعمل توزی ــه و دس ــا مقدم ب
ــه  ــا ارائ ــه ب ــد ک ــعی ش ــد، س ــع می گردی ــنامه ها توزی ــه پرسش ک
ــت  ــتاران و در حقیق ــی پرس ــی میل ــتگی و ب ــات از خس توضیح
تأثیــر نامطلــوب بــر جوابگویــی آنهــا جلوگیــری شــود و در نهایــت 
پرســتاران بعــد از کامــل کــردن پرسشــنامه بــا اســتفاده از شــماره 
ــود اتمــام  تلفنــی کــه روی برگــه اول پرسشــنامه نوشــته شــده ب
تکمیــل را اطــاع می دادنــد و بــا مراجعــه حضــوری پرسشــنامه ها 
جمــع آوری می شــد. از پرسشــنامه-های برگشــتی تعــداد 162 
پرسشــنامه قابلیــت تحلیــل را دارا بــود کــه در پژوهــش حاضــر از 

آن هــا اســتفاده شــد.
بــرای جمــع آوری اطاعــات در ایــن پژوهــش از چهــار پرسشــنامه 

اســتاندارد اســتفاده شد.
فرســودگی شــغلی: پرسشــنامه فرســودگی شــغلی در ســال 1985 
ــزار، پرسشــنامه ای  ــن اب توســط ماســاچ ســاخته شــده اســت. ای
ــا فرســودگی  ــده ی تنیدگــی ی ــرآورد جدیــدی از پدی اســت کــه ب
اســت. ایــن پرسشــنامه دارای 22 ســوال  می باشــد کــه بــا طیــف 
ــدودی،  ــا ح ــدرت، ت ــه ن ــز، ب ــای )هرگ ــه ه ــا گزین ــرت و ب لیک
معمــوال و همیشــه(  بــه ســنجش فرســودگی شــغلی مــی پــردازد. 
در مطالعــه ای کــه در ســال 1375 توســط خالــدی در ایــران انجــام 
ــانی  ــد. همس ــزارش ش ــنامه، 0/91 گ ــار کل پرسش ــت، اعتب گرف
درونــی آن بــرای کل مقیــاس )ضریــب آلفــا = 0/89( بدســت آمــد.  
اســترس شــغلی: پرسشــنامه اســتاندارد اســترس شــغلی  اورلــی و 
گیردانــو در ســال 1980 ایــن پرسشــنامه شــامل 14 گویــه و چهــار 
خــرده مقیــاس عجلــه کاری )6 ســوال(، رقابتــی بــودن )4 ســوال(، 
حــرص زدن )2 ســوال( و انجــام کار بــدون برنامــه ریــزی مناســب 
)2 ســوال( تشــکیل شــده اســت.  شــیوه نمــره گــذاری بــرای هــر 

ســوال بــه صــورت هرگــز، بــه نــدرت، تاحــدودی، معمــوال، تقریبــا 
همیشــه  مــی باشــد کــه بــه ترتیــب بــه هــر کــدام نمــره 1، 2، 3، 
4 و 5 تعلــق مــی گیــرد. دامنــه نمــرات بیــن 14 تــا 80  مــی باشــد. 
ــر  ــر باشــد حاکــی از اســترس شــغلی کمت ــرات کمت ــر چــه نم ه
اســت. در پژوهــش ســارجی )2015( پایایــی پرسشــنامه بــه روش 
آلفــای کرونبــاخ 82 درصــد ذکــر شــده اســت. همســانی درونــی آن 

بــرای کل مقیــاس )ضریــب آلفــا = 0/81( بدســت آمــد.  
ــت و  ــی را ناهاپی ــرمایه اجتماع ــنامه س ــی: پرسش ــرمایه اجتماع س
گوشــال )21( طراحــی شــد. ایــن مقیــاس دارای 28 ســوال اســت و 
در ســه بعــد ســاختاری )8 ســوال(، ارتباطی )13 ســوال( و شــناختی 
)7 ســوال( در طیــف پنــج گزینــه ای )خیلــی کــم، کــم، متوســط، 
زیــاد و خیلــی زیــاد( طراحــی شــده اســت کــه بــه ترتیــب از 1 تــا 5 
نمــره گــذاری می شــود. پرسشــنامه از ســه نــوع روایــی محتوایــی، 
روایــی همگــرا و روایــی ســازه توســط عبدالــه زاده فــرد موردآزمون 
قــرار گرفــت. ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای مولفــه هــا و نمــره 
ــد. همســانی  ــه دســت آم ــل 0/70 ب ــوق حداق کل در پژوهــش ف
درونــی آن بــرای کل مقیــاس )ضریــب آلفــا = 0/94( بدســت آمــد.  
جهــت بررســی روابــط بیــن متغیرهــای مکنــون و انــدازه گیــری 
شــده در الگــوی مفهومــی از مــدل معــادالت ســاختاری با اســتفاده 

از نــرم افــزار LISREL اســتفاده شــد.

یافته ها
در )جــدول 1( شــاخص هــای توصیفــی متغیرهــا جهــت بررســی 
پراکندگــی مناســب و نرمــال بــودن توزیــع داده هــا ارائــه شــده 
اســت بــا توجــه بــه ایــن جــدول مقادیــر آمــاره هــای میانگیــن 
و انحــراف اســتاندارد نشــانگر پراکندگــی مناســب داده هــا               

مــی باشــند.

 جدول 1. شــاخص های توصیفی میانگین و انحراف اســتاندارد متغیرهای مورد پژوهش

سرمایه اجتماعیاسترس شغلیفرسودگی شغلیشاخص ها
56/2140/0690/8میانگین

6/1736/120/63انحراف استاندارد

جدول 2. ماتریس همبستگی متغیرهای درونزا و برونزا

فرسودگیسرمایهاسترسسابقهسنمتغیرها
1سن

1**0/83سابقه
1**0/58-**0/69-استرس
1**0/72-**0/76**0/79سرمایه

1*0/12-*0/16*0/15*0/13فرسودگی شغلی

 P<0/01**, P<0/05*
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همبســتگی بیــن متغیرهــای پژوهــش در )جــدول 2( ارائــه 
شــده اســت. چنانچــه در جــدول 2 مشــاهده مــی شــود، ضریــب 
ــی و  ــترس منف ــا اس ــابقه ب ــن و س ــر س ــن متغی ــتگی بی همبس
ــه ترتیــب 0/58 و  معنــی دار هســتند. شــدت ایــن همبســتگی ب
0/69 اســت. همچنیــن ضریــب همبســتگی بیــن متغیــر اســترس 
ــن  ــی دار هســتند. شــدت ای ــت و معن ــا فرســودگی شــغلی مثب ب
همبســتگی r=0/16( 0/16( مــی باشــد. همچنیــن ضریــب 
ــی  ــغلی منف ــودگی ش ــا فرس ــرمایه ب ــر س ــن متغی ــتگی بی همبس
 )r=-0/12(-0/12 و معنــی دار هســتند. شــدت ایــن همبســتگی
ــن ســن و ســابقه  ــب همبســتگی بی ــی باشــد. بیشــترین ضری م
ــای  ــان متغیره ــتگی می ــل همبس ــد. از تحلی ــده ش )r=0/83( دی
بــرون زا و درون زا مــی تــوان نتیجــه گیــری کــرد کــه هــر گونــه 
افزایــش در میــزان ویژگی هــای فــردی ســن و ســابقه از طــرف 
ــا کاهــش در اســترس و افزایــش در ســرمایه  کارکنــان همــراه ب
اجتماعــی خواهــد بــود. و هــر گونــه افزایــش در میــزان ســرمایه 
اجتماعــی همــراه بــا کاهــش در میــزان فرســودگی و هــر گونــه 
افزایــش در اســترس همــراه بــا افزایــش فرســودگی خواهــد بــود. 
ــودن  ــی ب ــورد خط ــاوت در م ــرای قض ــی ب ــذور خ ــدار مج مق
ــی  ــطح معن ــا 8/12 در س ــر ب ــون براب ــای مکن ــازه ه ــاط س ارتب

ــه آزادی  ــر درج ــی دو ب ــدار خ ــد. مق ــت آم داری P<0/01 بدس
ــل  ــدد حاص ــاخص ع ــن ش ــاس ای ــر اس ــد. ب ــی باش 2/71 م
ــا الگــو تائیــد گــردد  ایــن نســبت، نبایســتی بیشــتر از 3 باشــد ت
ــی  ــذور خ ــبت مج ــه نس ــه اینک ــه ب ــا توج ــن، 1380(. ب )کای
ــه  ــت ک ــوان گف ــد، می ت ــر از 3 می باش ــه آزادی کمت ــه درج ب
داده هــای بدســت آمــده بــا مــدل فرضــی مطابقــت دارنــد. مقــدار 
ریشــه خطــای میانگیــن مجــذورات تقریــب برابــر بــا 0/07 مــی 
باشــد. بــر اســاس ایــن شــاخص اگــر مقــدار RMSEA برابــر بــا 
0/10 یــا بیشــتر باشــد بــر بــرازش ضعیفتــر داللــت دارد )هومــن، 
ــر  ــه ه ــای NNFI، IFI، GFI،CFI ک ــایر شــاخص ه 1385(. س
ــد  ــرازش مــدل ســاختاری را نشــان مــی دهن کــدام وجهــی از ب
در )جــدول3( آمــده اســت. بــا توجــه بــه شــاخص هــای ارزیابــی 
ــدار  ــبت مق ــژه نس ــدول 4-1(. بوی ــدل )ج ــی م ــی کل برازندگ
مجــذور کا بــه درجــه آزادی برابــر بــا 2/71، شــاخص CFI برابــر 
ــر  ــاخص IFI براب ــا 0/85، ش ــر ب ــاخص GFI براب ــا 0/90، ش ب
 RMSEA ــا 0/90، شــاخص ــر ب ــا 0/90، شــاخص NNFI براب ب
ــدل  ــت م ــوان گف ــی ت ــا، م ــایر شــاخص ه ــا 0/07 و س ــر ب براب

ــوردار اســت: ــی برخ ــرازش خوب ــی از ب نهای

 جدول3 : شاخص های برازندگی مدل ساختاری کلی

CFI NNFI RMSEA IFI GFI df X2 شاخص ها
0/91 0/9 0/07 0/9 0/85 3 8/12 ضریب

شکل 2: خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب استاندارد
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t شکل 3 : خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب

ــتفاده از              ــا اس ــیر ب ــب مس ــی داری ضری ــاختاری معن ــدل س در م
)t )t – value مشــخص مــی شــود. چنانچــه مقــدار t بیــن 1/96 
الــی 2/57 باشــد، ارتبــاط دو ســازه در ســطح P<0/05 معنــی دار 
اســت. اگــر مقــدار t بیشــتر از 2/57 باشــد، معنــی داری ارتبــاط 
در ســطح P< 0/01 مــی باشــد. طبــق اطاعــات بدســت آمــده 

بیشــترین اثــر مربــوط بــه ســن بــر ســرمایه اجتماعــی بــا ضریــب 
ß= 1/09 , t =36/32( 1/09(  مشــاهده مــی شــود و بعــد از آن 
ــب  ــا ضری ــد ب ــی باش ــترس م ــر اس ــترس ب ــر اس ــه اث ــوط ب مرب

.)ß= -0/68 , t=26/30( -0/68
 

جدول 4. ضرایب تاثیر متغیرهای مکنون با نقش میانجی حمایت ادراک شده و رضایت شغلی

نتیجهtضریب مسیر استانداردمسیر فرضیه ها
اثر مستقیم دارد6/95-0/68-ویژگی های فردی )سن(  استرس
اثر مستقیم دارد1/0936/32ویژگی های فردی )سن(  سرمایه

اثر مستقیم ندارد0/20-0/02-ویژگی های فردی )سابقه(  استرس
اثر مستقیم دارد0/144/62ویژگی های فردی )سابقه(  سرمایه

اثر مستقیم دارد0/444/59استرس فرسودگی
اثر مستقیم دارد4/07-0/39-سرمایه  فرسودگی

اثر غیر مستقیم دارد0/30ویژگی های فردی )سن( فرسودگی )از طریق استرس(
اثر غیر مستقیم ندارد--ویژگی های فردی )سابقه( فرسودگی )از طریق استرس(
اثر غیر مستقیم دارد-0/42ویژگی های فردی )سن(  فرسودگی )از طریق سرمایه(
اثر غیر مستقیم دارد-0/06ویژگی های فردی )سابقه( فرسودگی )از طریق سرمایه(

بحث 
بــرای بررســی فرضیــه اول تحقیــق نتایــج حاصل از ضریب مســیر  
نشــان داد کــه رابطــه معنــی داری بیــن ســن و اســترس شــغلی 
وجــود دارد. یافتــه هــای ایــن تحقیــق بــا نتایــج مطالعــات حمیدی 
و همــکاران )22(، خــوش اخــاق و همــکاران )23(، بابایــی 

ــج  ــا نتای ــی ب ــکاران )24( همســویی داشــت ول ــادی و هم حیدرآب
ــود.  ــات شــرفی و همــکاران )25( ناهمســو ب تحقیق

ــوان یــک جــز مهــم سیســتم  ــه عن اســترس شــغلي پرســتاران ب
بهداشــتي درمانــي داراي اثــر زیــاد بــر کیفیــت مراقبت هــاي بالیني 
ــه  ــت ک ــوان گف ــده می ت ــت آم ــه دس ــه ب ــن یافت ــت. در تبیی اس
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ــته  ــه داش ــن نتیج ــت آوردن ای ــی در بدس ــد نقش ــه می توان تجرب
ــه وجــود رابطــه منفــی بیــن ســن و اســترس  ــا توجــه ب باشــد. ب
شــغلی؛ پرســتاران بــا ســن بیشــتر هــر چــه در محیــط بیمارســتان 
بیشــتر باشــند بــا محیــط کار ســازگارتر می شــوند و در نتیجــه کمتر 

دچــار اســترس شــغلی می شــوند. 
ــب  ــل از ضری ــج حاص ــق نتای ــه دوم تحقی ــی فرضی ــرای بررس ب
ــن ســن و ســرمایه  ــی داری بی ــه رابطــه معن مســیر نشــان داد ک
ــات  ــا مطالع ــق ب ــن تحقی ــای ای ــه ه ــود دارد. یافت ــی وج اجتماع
ــکاران )27(  ــرد و هم ــادری ف ــی )26( و ن ــی و ذهب ــعیدی مدن س
ــکاران )28(  ــکی و هم ــای کووالس ــا یافته ه ــی ب ــود ول ــو ب همس
ــت  ــوان گف ــه می ت ــن فرضی ــن ای ــزارش شــد. در تبیی ناهمســو گ
همانطــور کــه ســرمایه فیزیکــي، با ایجــاد تغییــرات در مــواد جهت 
ــه  ــد ب ــهیل مي کن ــد را تس ــه تولی ــي ک ــه ابزارهای ــکل دادن ب ش
وجــود مي آیــد و از جنبــه اي ملمــوس و قابــل مشــاهده برخــوردار 
ــب  ــراي کس ــراد ب ــر دادن اف ــا تغیی ــی ب ــرمایه اجتماع ــت. س اس
ــراد را  ــد و اف ــد مي آی ــی  پدی ــای اجتماع ــا و توانایي ه مهارت ه
ــي  ــد و موقع ــار کنن ــد رفت ــه شــیوه هاي جدی ــا ب ــا مي ســازد ت توان
ــراد  ــان اف ــط می ــه رواب ــد ک ــود مي آی ــه وج ــي ب ــرمایه اجتماع س
بــه شــیوه اي دگرگــون شــود کــه کنــش را تســهیل نمایــد. بنــا بــر 
نظریــات گلیــزر متغیــر ســن نقــش مهمــی در ســرمایه اجتماعــی 
ــه صــورت  ــي ب ــرمایه اجتماع ــا س ــن ب ــاط س ــي ارتب دارد و منحن
U وارونــه مي باشــد و در ابتــدا بــر روي شــکل دهي ســرمایه 
اجتماعــي بــا افزایــش ســن ســرمایه گذاري مي کننــد و ســپس بــا 
افزایــش ســن از یــک انــدازه، ایــن ســرمایه گذاري بر روي ســرمایه 
ــات متناقضــی  ــود نظری ــن وج ــا ای ــد. ب ــي کاهــش مي یاب اجتماع
نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد بــه طــوری کــه  افــراد در مشــاغلي 
کــه بیشــتر ارتبــاط اجتماعــي بــا مــردم دارنــد، بــر روابــط اجتماعي 
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد، ب ــرمایه گذاري مي کنن ــتر س ــود بیش خ
ــا افزایــش  پرســتاری میــزان ارتباطــات افــراد بیشــتر اســت لــذا ب

ســن میــزان ارتباطــات اجتماعــی نیــز افزایــش مــی یابــد. 
ــیر  ــب مس ــل از ضرای ــج حاص ــوم نتای ــه س ــی فرضی ــرای بررس ب
ــترس  ــابقه کار و اس ــردی س ــی ف ــن ویژگ ــی داری بی ــه معن رابط
شــغلی نشــان نــداد و فرضیــه ســوم تحقیــق رد شــد. نتایــج ایــن 
یافتــه بــا مطالعــات شــرفی و همــکاران )25( همســو و بــا مطالعات 
خــوش اخــاق و همــکاران )23(، بابایــی حیدرآبــادی و همــکاران 
)24( ناهمســو بــود. در تبییــن رابطــه ســابقه خدمــت بــا اســترس 
ــع  ــه اســترس شــغلي را روي هــم جم ــت ک ــوان گف شــغلي مي ت
شــدن عامل هــاي اســترس زا و آن گونــه وضعیــت هــاي مرتبــط 
بــا شــغل دانســت کــه بیشــتر افــراد نســبت بــه اســترس زا بــودن 

ــاي  ــت ه ــي از وضعی ــه ، یک ــراي نمون ــد. ب ــر دارن ــاق نظ آن اتف
پراســترس و مرتبــط بــا شــغل پرســتاری ایــن اســت که از یک ســو 
ــط  ــاد در محی ــا فشــارهاي زی پرســتاران در معــرض خواســت ها ی
کار قــرار بگیــرد و از ســوي دیگــر بــراي بــرآوردن ایــن خواســت 
هــا وقــت محــدودي در اختیــار داشــته باشــد و طبیعــي اســت کــه 
ــا ایرادگیري هــاي  ــد ب ــد از پــس انجــام آن هــا برآی چــون نمي توان
پــي در پــي سرپرســتان روبــه رو و دچــار اســترس مــی شــود. بــه 
بیــان دیگــر، اســترس ناشــي از شــغل، استرســي اســت کــه فــرد 
ــن  ــي دســتخوش آن مي شــود. در ای ــر ســر شــغل معین ــي ب معین
تعریــف چنــد نکتــه نهفتــه اســت: شــخص شــاغل تا چــه انــدازه از 
تجربــه برخــوردار اســت )کار آزمــوده اســت یــا تــازه کار(، میــزان 
ــا شــرایط موجــود چقــدر اســت و  ــه ب قــدرت و ضعــف او در مقابل
ــد.  ــي ده ــان م ــط کار نش ــود در محی ــخصیتي از خ ــوع ش ــه ن چ
ایــن تعریف هــا هریــک در نــوع خــود مناســب اســت، زیــرا یکــي 
ــه  بــه جنبــه هــاي معینــي از محیــط کار تاکیــد دارد و دیگــري ب
ــي  ــه م ــرد توج ــي از شــخصیت ف ــاي معین ــه ه ــا و جنب ویژگي ه
کنــد . بــا ایــن حــال، در ایــن دو نــوع تعریــف یــک نکتــه از قلــم 
افتــاده اســت و آن تاثیــر متقابلــي اســت کــه شــخص بــر محیــط و 
محیــط بــر شــخص دارد. از ایــن رو تعریفــي که از اســترس شــغلي 
ارائــه مــي شــود چنیــن اســت: کنــش متقابــل بیــن شــرایط کار و 
ــه خواســت  ــه اي اســت ک ــه گون ــردي شــاغل ب ــاي ف ویژگــي ه
هــاي محیــط کار )و در نتیجــه، فشــارهاي مرتبــط بــا آن( بیــش از 

آن اســت کــه فــرد بتوانــد از عهــده آن هــا برآیــد. 
بــرای بررســی فرضیــه چهــارم نتایــج ضریــب مســیر وجــود رابطــه 
معنــی دار بیــن ســابقه خدمــت و ســرمایه اجتماعــی را نشــان داد 
و فرضیــه چهــارم تحقیــق تائیــد گردیــد. نتایــج ایــن تحقیــق بــا 
مطالعــات نــادری فــر و همــکاران )27(، اســدی الری و همــکاران 
)29( همســو و بــا نتایــج تحقیقــات کووالســکی و همــکاران )28( 
ناهمســو بــود. ســرمایه اجتماعــي بــه زندگــي فــرد، معنــي و مفهوم 
مي ب خشــد و زندگــي را لــذت بخش تــر مي ســازد. از ســوي 
ــغل  ــردي، ش ــر ف ــي ه ــم زندگ ــاي مه ــي از جنبه ه ــر یک دیگ
اوســت. شــغل پرســتاري عــاوه بــر ایــن کــه هزینه هــاي زندگــي 
ــز از قبیــل تمــاس  ــي را نی ــد، نیازهــاي روان فــرد را تأمیــن مي کن
ــان، شایســتگي را ارضــاء  اجتماعــي، احســاس ارزشــمندي، اطمین
ــي  ــه اجتماع ــا زمین ــه ب ــي ک ــرمایه اجتماع ــوم س ــد. مفه مي نمای
ارتبــاط دارد، بــه عنــوان مؤلفــه اي جدیــد، عــاوه بــر مؤلفه هــاي 
پیشــین نظیــر عوامــل فــردي، زیســت محیطــي و ژنتیکــي توجــه 
متخصصــان را در ســطوح ملــي و بین المللــي جلــب کــرده اســت. 
ــراس و  ــات ک ــر مطالع ــا ب ــده، بن ــت آم ــه دس ــه ب ــن یافت در تبیی
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ــه توســعه  ــوط ب ــی مرب ــد )2006( ســرمایه اجتماعــی عامل هندفیل
در ســطح فــردی و کشــوری اســت. ســرمایه اجتماعــي در ســطح 
ــي کار  ــاختار اجتماع ــه در درون س ــی ک ــوان  منبع ــه عن ــردي ب ف
ــي  ــرمایة اجتماع ــرد. س ــرار مي گی ــه ق ــورد ماحظ ــد، م مي کن
در ســطح فــردي بــرای کســب نــام نیــک قــدرت و رفــاه مــادي 
ســودمند اســت. افــراد بــه منظــور دارا داشــتن ســرمایه اجتماعــی 
ــی کــه منبــع  ــد، دیگران ــا دیگــران همــکاری کنن مــی بایســتی ب
واقعــی مزیــت بــرای فــرد هســتند. صاحبنظــران ســرمایه اجتماعی 
اعتقــاد دارنــد کــه هــر چنــد ســرمایه اجتماعــی ویژگــی جمــع دارد؛ 
ــاد،  ــاد اعتم ــت ایج ــراد در جه ــردی اف ــای ف ــاش ه ــی از ت ول

روابــط و همــکاری ناشــی مــی شــود.
بــرای بررســی فرضیــه پنجــم نتایــج ضریــب مســیر وجــود رابطــه 
معنــی دار بیــن اســترس شــغلی و فرســودگی شــغلی را نشــان داد 
و فرضیــه پنجــم تحقیــق تائیــد شــد. یافتــه هــای ایــن تحقیــق 
بــا نتایــج مطالعــات بیگانــه و همــکاران )30(، زرگــر بــاالی جمــع 
ــویی  ــکاران )32( همس ــق و هم ــتاق عش ــکاران )31(، مش و هم
ــر  ــات اخی ــن مطالع ــه در بی ــن یافت ــا ای ــه ناهمســو ب داشــت. یافت
ــن  ــوان گفــت بی ــه می ت ــن فرضی ــن ای ــد. در تبیی مشــاهده نگردی
فشــارهاي رواني و فرســودگي شــغلي ارتبــاط تنگاتنگي وجــود دارد. 
ــن  ــادل بی ــدم تع ــه ع ــد ک ــي رخ مي ده ــي وقت ــاي روان ــار ه فش
مطالبــات و خواســته هاي محیطــي بــا توانایــي فــرد بــراي پاســخ 
دادن بــه آنهــا وجــود داشــته باشــد. هــر چــه خواســته هاي محیطي 
افزایــش یابــد و توانایــي فــرد بــراي پاســخ دادن بــه آنهــا کاهــش 
یابــد فشــار روانــي ایجــاد مي شــود و باعــث تجربــه منفــي در فــرد 
و فرســودگي شــغلي مــي گــردد. در واقــع فرســودگي شــغلي در اثــر 
فشــار مــداوم روانــي پدیــد مــي آیــد. محیــط بشــر شــامل عوامــل 
ــت  ــدام در وضعی ــر ک ــه ه ــی اســت ک ــی و روان ــی اجتماع فیزیک
ســامت بشــر نقــش مهمــی دارنــد، یکــی از ایــن عوامــل بــراي 
ــای  ــر حیطه ه ــد دیگ ــه می توان ــت ک ــط کار وی اس ــان محی انس
زندگــی او را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. قســمت عمــده ای از زندگــی 
ــه نظــر  ــکار مــی شــود. ب ــه هــر شــخص صــرف اشــتغال ب روزان
مــی آیــد فرســودگی شــغلی بــا فشــارهای روانــی ارتبــاط داشــته 
ــادل  ــدم تع ــه ع ــد ک ــی رخ می ده ــی وقت ــارهای روان ــد. فش باش
ــرای  ــرد ب ــی ف ــا توانای ــات و خواســته های محیطــی ب ــن مطالب بی
پاســخ دادن بــه آن هــا وجــود داشــته باشــد؛ هــر چــه مطالبــات و 
خواســته های محیطــی افزایــش یابــد و توانایــی فــرد بــرای پاســخ 
ــی ایجــاد می شــود کــه  ــد فشــار روان ــه آن هــا کاهــش یاب دادن ب
باعــث تجربــه ی منفــی در فــرد و فرســودگی شــغلی می گــردد. در 
واقــع فرســودگی شــغلی در اثــر فشــار مــداوم روانــی پدیــد می آیــد. 

ــاس  ــتیاق، احس ــور و اش ــدان ش ــا فق ــی ب ــای فروپاش ــانه ه نش
ــه  ــی عاقگــی نســبت ب ــت از کار، ب ــت و شکســت، غیب محرومی
قبول مســئولیت، افســردگی و عائم جســمانی مشــخص می شــود. 
ــرای بررســی فرضیــه ششــم نتایــج ضریــب همبســتگی وجــود  ب
ــا فرســودگی شــغلی  ــن ســرمایه اجتماعــی ب ــی دار بی رابطــه معن
ــر و  ــادری ف ــای ن ــا یافته ه ــق ب ــن تحقی ــج ای ــان داد. نتای را نش
همــکاران )27(،  پیــری و همــکاران )33( و دامغانیــان و مقصــودی 
ــق  ــن تحقی ــج ای ــا نتای ــه ناهمســو ب )34( همســویی داشــت. یافت
ــه نظــر می رســد ســرمایه  ــه ب یافــت نشــد. در تبییــن ایــن فرضی
ــای  ــث ارتق ــغلی باع ــودگی ش ــش فرس ــق کاه ــی از طری اجتماع
پرســتاران شــود؛ لــذا بــه نظــر می رســد تــاش در جهــت افزایــش 
ــان پرســتاران، ضــروری  ــاد ســرمایه اجتماعــی در می ــاء ابع و ارتق

اســت. 
غیرمســتقیم  اثــر  نتایــج  هفتــم  فرضیــه  بررســی  بــرای 
ــان و  ــان ســن کارکن میانجی گــری اســترس شــغلی در رابطــه می
فرســودگی شــغلی را تائیــد مــی کنــد. بــا افزایــش ســن اســترس 
ــن  ــی بی ــج قبل ــق نتای ــد و برطب ــي کن ــدا م ــش پی ــغلي کاه ش
اســترس شــغلي بــا فرســودگي شــغلي رابطــه معنــي داري وجــود 
دارد. در نتیجــه بــا افزایش ســن پرســتاران اســترس شــغلي کاهش 
ــد.  ــی یاب ــش م ــز کاه ــغلي نی ــودگي ش ــه فرس ــد و در ادام مي یاب
ــه مشــاغلی هســتند کــه  ــه پزشــکی از جمل حرفه هــای وابســته ب
بــه علــت مســئولیت تامیــن راحتــی، آســایش و مــداوای بیمــاران 
ــئولیت  ــد. مس ــرار دارن ــش زا ق ــف تن ــل مختل ــر عوام ــت تاثی تح
ــه  ــیدگی ب ــاران، رس ــت از بیم ــال مراقب ــامت در قب ــان س کارکن
ــژه در  ــه وی ــت ب ــم درس ــذ تصمی ــس و اخ ــای اورژان موقعیت ه
زمانــی کــه دسترســی بــه ســایرین غیــر ممکــن یــا مشــکل اســت 
از عوامــل اســترس زا در حرفه هــای پزشــکی محســوب می شــود. 
وقــوع ناگهانــی حــوادث، ســوانح و بیماریهــای حــاد باعث می شــود 
کــه در اغلــب بخشــهای بیمارســتان، دوره هــای زمانــی کاری پــر از 
اســترس وتنــش تــوأم بــا کار فیزیکــی زیــاد رخ دهــد. در کنــار این 
مســائل، نوبــت هــای کاری طوالنــی، باالبــودن ســاعات کاری و 
کــم بــودن تعــداد پرســنل بالینــی بــه نســبت بیمــاران باعــث بــروز 

ــان می شــود.  ــن گــروه از کارکن ــن ای فشــارروانی در بی
بــرای بررســی فرضیــه هشــتم نتایــج اثــر غیرمســتقیم در میانجــی 
گــری اســترس شــغلی در رابطــه بیــن ســابقه خدمــت و فرســودگی 
شــغلی تائیــد نشــد. در تبییــن یافتــه بــه دســت آمــده، فرســودگی 
شــغلی بــه عنــوان ناتوانــی بــرای عمــل موثــر در شــغل توصیــف 
ــی  ــارز آن خســتگی جســمی وعاطف ــی شــود و از نشــانه های ب م
ــرش  ــی، نگ ــداره منف ــاد خودپن ــه ایج ــر ب ــر منج ــن ام ــت. ای اس
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منفــی نســبت بــه شــغل و بــی تفاوتــی در هنــگام برقــراری ارتباط 
ــا  ــن ب ــش س ــا افزای ــر ب ــردد. از ســوی دیگ ــی گ ــان م ــا مراجع ب
توجــه بــه افزایــش تجربــه و آگاهــی از روش هــای مدیریــت زمــان 
و مدیریــت مــوارد بحرانــی، میــزان اســترس شــغلی کاهــش مــی 
یابــد. بــه عبــارت دیگــر، اســترس فشــار بســیار زیــادی اســت کــه 
بــه جســم و روان آســیب فراوانــی مــی رســاند و افــرادی کــه دچــار 
ــد هــر چیــز را تحــت کنتــرل قــرار دهنــد؛  اســترس باشــند قادرن
ــه  ــرادی ک ــا اف ــت، ام ــد داش ــری خواهن ــاس بهت ــن احس بنابرای
ــوع  ــه وق ــدی ب ــچ امی ــد هی ــه کرده ان ــغلی را تجرب ــودگی ش فرس
تغییــرات مثبــت در موقعیــت خــود نمی بیننــد. دوم اینکــه تفــاوت 
دیگــر میــان اســترس و فرســودگی در ایــن اســت که معمــوال افراد 
از اینکــه تحــت اســترس بســیار هســتند آگاه انــد، ولــی همیشــه 
ــر  ــد متوجــه فرســودگی شــغلی خــود شــوند. اســترس ب نمی توانن
ــال  ــرژی، اخت ــدان ان ــه فق ــر ب ــغلی، منج ــودگی ش ــاف فرس خ
ــت  ــن اس ــی ممک ــت. حت ــمانی اس ــه جس ــیب اولی ــه و آس اندیش
منجــر بــه مــرگ نابهنــگام گــردد؛ امــا فرســودگی موجــب کاهــش 
ــزوا، افســردگی و  ــزه، ان ــدواری، از دســت دادن انگی شــادمانی وامی
ــه همیــن دلیــل فرســودگی شــغلی  ــی می گــردد. ب آســیب هیجان
ــی  در رده  ــاالت روان ــاری اخت ــخیصی و آم ــای تش را در راهنم
ــا  ــر، ب ــوی دیگ ــد. از س ــدی می کنن ــی طبقه بن ــاالت انطباق اخت
نگاهــی بــه پیامدهــای حــوادث ناشــی از کار، تحقیقــات نشــان داده 
اســت بــرای کارکنانــی کــه دچــار حــوادث ناشــی از کار شــده اند، 
ــه قبــل از وقــوع  ــه شــغل، نســبت ب بعــد از درمــان و بازگشــت ب
حــوادث ناشــی از کار و نســبت بــه ســایر کارکنان، از ســطوح بســیار 
ــج  ــن، نتای ــد، همچنی ــج می برن ــده رن ــترس ادراک ش ــاالی اس ب
ــی  ــز صنعت ــان مراک ــی از کارکن ــات بســیاری در نظرخواه تحقیق
ــه شــدت از  ــان ب ــف آلمــان، نشــان داده اســت کــه کارکن مختل
ــودگی  ــترس و فرس ــار اس ــند و دچ ــوادث می ترس ــن ح ــوع ای وق
ــابقه  ــن س ــه بی ــترس در رابط ــش اس ــذا نق ــند؛ ل ــغلی می باش ش

ــگ می شــود.  خدمــت و افســردگی شــغلی کمرن
بــرای بررســی فرضیــه نهــم تحقیــق نتایــج اثــر غیرمســتقیم در 
بررســی میانجــی گیــری ســرمایه اجتماعــی در رابطــه بیــن ســن 
ــرار گرفــت. یکــی  ــد ق ــان مــورد تائی و فرســودگی شــغلی کارکن
ــه  ــاغل ب ــتن ش ــرد، باورداش ــر ف ــغل ه ــا ش ــط ب ــل مرتب از عوام
توانایی هــا و نقــاط ضعــف خــود اســت. عملکــرد موثــر، هــم بــه 
ــارت  ــام مه ــی انج ــاور در توانای ــه ب ــم ب ــا و ه ــتن مهارت ه داش
ــم،  ــر، مبه ــای دائم التغیی ــردن موقعیت ه ــت. اداره ک ــد اس نیازمن
ــای  ــی و اســترس زا مســتلزم داشــتن مهارت ه ــل پیش بین غیرقاب
ــت  ــازنده ای اس ــوان س ــی ت ــرمایه اجتماع ــت. س ــه اس چندگان

ــی  ــی، عاطف ــناختی، اجتماع ــای ش ــیله مهارت ه ــدان وس ــه ب ک
ــه ای  ــف به گون ــداف مختل ــق اه ــرای تحق ــان ب ــاری انس و رفت
ــش  ــر افزای ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــازماندهی می ش ــش س اثربخ
ــش  ــث کاه ــی باع ــرمایه اجتماع ــش س ــق افزای ــن از طری س
ــرمایه  ــه س ــر، اینک ــن دیگ ــود. تبیی ــی ش ــغلی م ــودگی ش فرس
ــه  ــت ک ــوه ای اس ــا بالق ــی ی ــع واقع ــوع مناب ــی مجم اجتماع
ــه  ــش نهادین ــم و بی ــط ک ــادوام از رواب ــبکه های ب ــل ش حاص
شــده در گــروه هــا اســت. شــبکه ای کــه هــر یــک از اعضــای 
ــد و  ــی کن ــوردار م ــی برخ ــرمایه جمع ــتیبانی س ــود را از پش خ
ــار  ــراد اعتب ــدر اف ــر چق ــازد و ه ــار می س ــتحق اعتب ــان را مس آن
بیشــتری داشــته باشــند، کمتــر دچــار تنــش مــی شــوند کــه ایــن 
عامــل باعــث کاهــش فرســودگی شــغلی مــی شــود. در تبییــن 
ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت افــرادی کــه از ســرمایه اجتماعــی 
برخوردارنــد احســاس موفقیــت فــردی بیشــتری دارنــد، در هنــگام 
ــترس  ــزان اس ــوند، می ــه می ش ــری مواج ــترس کمت ــا اس کار ب
ــود را  ــای خ ــد و توانایی ه ــی می کنن ــر ارزیاب ــا را کمت موقعیت ه
در مقابلــه بــا چالــش هــای کاری، مثبت تــر و کارآمدتــر ارزیابــی 
می کننــد کــه ایــن عوامــل نخســت باعــث افزایــش نــگاه مثبــت 
ــش  ــث کاه ــت باع ــغلی و در نهای ــط ش ــغل و محی ــه ش ــان ب آن
فرســودگی شــغلی مــی شــود. افــرادی کــه ازســرمایه اجتماعــی 
برخوردارنــد نقــش خــود را در ســازمان مؤثرتــر و کارآمدتــر ارزیابی 
مــی کننــد، بــه ســایر همــکاران اعتمــاد دارنــد و مــی داننــد کــه 
تــاش همــه آنهــا در جهــت افزایــش کارآیــی ســازمان می باشــد. 
چنیــن ادراکــی از محیــط کاری باعــث ارزیابــی مثبــت و ســودمند 
ــغلی            ــودگی ش ــش فرس ــث کاه ــود باع ــر خ ــن ام ــه ای کار ک

مــی شــود. 
بــرای بررســی فرضیــه دهــم تحقیــق نتایــج اثــر غیرمســتقیم در 
بررســی میانجی گــری ســرمایه اجتماعــی در رابطــه بیــن ســابقه 
خدمــت و فرســودگی شــغلی کارکنــان مــورد تائیــد قــرار گرفــت. 
ســرمایه اجتماعــی در نظــم، پویایــی، ســامان اجتماعی و دســتیابی 
بــه پیشــرفت و توســعه موثــر اســت و براســاس چگونگــی و میزان 
روابــط افــراد در قالــب مفاهیــم مختلفــی از جملــه میــزان اعتمــاد، 
ــر  ــورد یکدیگ ــراد در م ــه اف ــری ک ــن نظ ــراد، حس ــات اف تعام
دارنــد، امنیــت، مشــارکت افــراد جامعــه، صداقــت می توانــد مــورد 
ردیابــی و پیگیــری قــرار گیــرد. ســرمایه اجتماعــی، هنگامــی بــه 
ــه شــیوه ای دگرگــون  ــراد ب ــان اف ــط می ــد کــه رواب وجــود می آی
ــی  ــرمایه فیزیک ــد. س ــهیل می کن ــش را تس ــه کن ــود ک می ش
کامــًا ملمــوس اســت و بــه صــورت مــادی قابــل مشــاهده بــوده 
و تجســم یافتــه اســت. ســرمایه انســانی کمتــر ملمــوس اســت و 
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در مهارت هــا و دانشــی کــه فــردی کســب کــرده اســت، تجســم 
ــت،  ــوس اس ــا ملم ــر از اینه ــی کمت ــرمایه اجتماع ــد. س می یاب
ــود.  ــی می ش ــران متجل ــان کنش گ ــل می ــط متقاب ــون در رواب چ
ــی دارای  ــه ســرمایه اجتماع ــت ک ــوان دریاف ــب می ت ــن ترتی بدی
خصوصیــات ویــژه ای اســت کــه ســبب اختــاف مفهومــی ایــن 
ــرای  ــا ســایر ســرمایه های شــناخته شــده می شــود. ب ســرمایه ب
آن کــه ســرمایه اجتماعــی ایجــاد و یــا فعــال شــود بایــد حداقل دو 
فــرد در جامعــه وجــود داشــته باشــند. بنابرایــن برخــاف ســرمایه 
انســانی، کــه بــر عاملیــت فــردی تأکیــد دارد، ســرمایه اجتماعــی 
ــه  ــت. در حالی ک ــی اس ــا متک ــن آنه ــط بی ــبکه ها و رواب ــر ش ب
ســایر اشــکال ســرمایه حتــی در یــک جامعــه تــک نفــری، اثــرات 
خاقانــه خــود را بــه صــورت بالقــوه دارا می باشــد. بــرای مثــال 
ــرد  ــک ف ــد و ی ــی یاب ــرد تجل ــک ف ــد در ی ــات می توان تحصی
ــا ســعی و تــاش خــود صرفنظــر از اینکــه دیگــران  ــد ب می توان
ــرای ســرمایه اجتماعــی  ــا ب ــرا بدســت آورد. ام ــد، آن چــه می کنن
ایــن گونــه نیســت و ایجــاد و خلــق ســرمایه اجتماعــی نیــاز بــه 
وجــود نوعــی همــکاری و تعامــل اجتماعــی میــان مــردم و افــراد 
جامعــه دارد، لــذا افزایــش ســرمایه اجتماعــی در اثــر مــرور زمــان 
ــه  ــا گذشــت ســابقه فــرد در محــل کار ایجــاد مــی شــود.  ب و ب
ــد مــدت  ــر بلن ــا تغیی ــاره ســرمایه اجتماعــی ب ــارت دیگــر، انب عب
در تعــداد تعامــات اجتماعــی، افزایــش خواهــد یافــت؛ بنابرایــن 
مقــدار ســرمایه اجتماعــی تولیــد شــده تابعــی از درجــه و شــدت 
ــان صــرف  ــه فرصــت زم اشــتراک مســاعی، ســعه صــدر، هزین
ــن  ــر ای ــاوه ب ــرمایه اســت. ع ــن س ــاری ای ــازده انتظ ــده و ب ش
تولیــد ســرمایه اجتماعــی، ماننــد تولیــد ســایر اشــکال ســرمایه، 
بــدون هزینــه نیســت و حداقــل ملزومــات بــرای تولیــد آن عبارت 

اســت از زمــان و تــاش.

نتیجه گیری 
ــن  ــه بی ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــج پژوه ــی نتای ــور کل ــه  ط ب
ــش  ــون نق ــا آزم ــغلی ب ــودگی ش ــا فرس ــردی ب ــای ف ویژگی ه
میانجــی اســترس شــغلی و ســرمایه اجتماعــی رابطــه معنــی دار 

وجــود دارد؛ بنابرایــن بیمارســتان بایــد بــه ویژگــی هــای فــردی 
ــة  ــد و زمین ــی کن ــه اساس ــغلی توج ــودگی ش ــش فرس در کاه
بــروز ســرمایه اجتماعــی و کاهــش اســترس شــغلی را در محیــط 

ــد.  بیمارســتان فراهــم کن
ــرل  ــدم کنت ــه ع ــي از جمل ــت های ــا محدودی ــوق ب ــش ف پژوه
ــق را  ــج تحقی ــود نتای همــه متغیرهــاي ناخواســته کــه ممکــن ب
ــش در  ــه پژوه ــودن روحی ــم نب ــد، حاک ــرار دهن ــر ق ــت تاثی تح
بیــن پرســتاران و نیــز تازگــي متغیــر هــاي مــورد بررســي و عــدم 

ــود. ــه رو ب ــي نظــري گســترده، روب ــه مبان دسترســي ب
بــا وجــود محدودیــت هــای فــوق، در ایــن تحقیــق یــک حــوزه 
مطالعاتــی جدیــد و عالــی و در حــال رشــد گشــوده شــده اســت. 
ــه  ــن مقال ــوب ای ــات در چهارچ ــی موضوع ــتا، برخ ــن راس در ای
ــر                     ــل شناســایی اســت. پیشــنهادات زی ــرای تحقیقــات آتــی قاب ب
مــی توانــد بــر غنــای تحقیقــات بعــدی در ایــن زمینــه بیفزایــد.
الزم اســت کــه در زمینــة رابطــه ویژگی هــای فــردی بــا 
ــش  ــر، پژوه ــای دیگ ــتفاده از ابزاره ــا اس ــغلی ب ــودگی ش فرس
هــای بیشــتری صــورت گیــرد و نقــش دیگــر متغیرهــای تعدیــل 

ــرد. ــرار گی ــتری ق ــه بیش ــورد توج ــی م ــی احتمال ــر و میانج گ
همچنیــن پیشــنهاد مــی شــود رابطــة بیــن هــر یــک از مؤلفــه 
هــای فرســودگی شــغلی بــا ســرمایه اجتماعــی و اســترس شــغلی 

دقیقــا مــورد تحقیــق و بررســی قــرار گیــرد.

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر مســتخرج از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد رشــته 
مدیریــت آموزشــی بــا کــد اخــاق 1398/217 دانشــگاه ارومیــه 
مــی باشــد. بدینوســیله از همــکاري مســؤولین و پرســتاران 
بیمارســتان امــام رضــا )ع( کــه در اجــرای ایــن تحقیــق همــکاري 

ــردد. ــی می گ ــکر و قدردان ــد تش نمودن

تضاد منافع
این تحقیق فاقد تضاد منافع می باشد.
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