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خالصه
مقدمه :فرسودگی شغلی به طور عمده به پیامدهای مهم نهادی و فردی مرتبط است .هدف از اين مطالعه بررسی نقش

تعشار

بین فردی در رابطه بین انگیزش و فرسودگی شغلی در بین پرستاران میباشد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی اسشت .جامعشه ممشاری ششامم تمشاس پرسشتاران ( 713نفشر) ششالم در
بیمارستان علیابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال  1731بود .بر اساس فرمول کوکران 131 ،نفر به روش نمونشهگیشری تصشادفی
انتخاب شدند .برای جمعموری دادهها ،سه پرسشنامه تعار

بین فردی ،انگیزش و فرسودگی شغلی مورد اسشتفاده رشرار گرفشت.

دادهها با استفاده از روشهای ممار توصیفی و استنباطی شامم همبستگی و رگرسیون تجزيه و تحلیم شدند.
یافته ها :نتايج تحلیم همبستگی پیرسون نشان داد ،رابطه انگیزش شغلی با فرسودگی شغلی ( )-0/471و تعشار
( )-0/71معنیدار است .عالوه بر اين ،نتايج تحلیم مسیر نشان داد که تعار

بشین فشردی

بین فردی رابطه بین انگیزش شغلی و فرسشودگی

شغلی را میانجیگری میکند.
نتیجهگیری :انگیزش منجر به کاه

تعار

بین فردی و فرسودگی شغلی میشود .به نظر مشیرسشد مسشالو ن بیمارسشتان بشا

ترکیب عوامم انگیزشی و پیگیری جدیتر موارد ايجادکننده تعار

بین پرستاران بتوانند سبب کاه

گردند.
واژههای کلیدی :انگیزش ،تعار

بین فردی ،فرسودگی شغلی ،پرستاران ،رفسنجان
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فرسشودگی ششغلی منشان

افسانه برزیده و همکار

نقش تعارض بین فردی انگیزش و فرسودگی شغلی پرستاران

میکنند در شغم خود پیشرفتی نکردهاند) میباشد [.]4

مقدمه
بششا توجششه بششه اهمیششت روزافششزون منششابع انسششانی و صششرف

اساس سازمانها بر پايه تعامالت بین فردی اسشت .اگرچشه

از

بسیاری از اين تعامالت به صورت مثبت هسشتند ولششی رشدرت

پی  ،مسائم و مشکالت کارکنشان را مشورد تحقیش و بررسشی

مخرب حتی میزان اندکی از تعارضات بین فردی بر بهزيسشتی

ررار دادهاند و در اين مشورد پیششرفتهشای خشوبی داششتهانشد.

افراد بسیار زياد است [ .]1متأسشفانه بشه دلیشم عشدس مشديريت

مهمترين رکن هر نظاس را نیروی انسانی تشکیم مشیدهشد کشه

صحیح ،تعامالت بین فردی بیشتر به سشتیزهجشويی و دششمنی

میتواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدايت کنشد .اسشتفاده

مبدل شده است .بنابراين اگشر عشدهای معتقدنشد کشه در حشال

صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزششمندترين و بشزر تشرين

حاضر تعار

موضوعی است که فکر انسان را بسشیار بشه خشود

ثروت هر جامعه به صورت مساللهای حائز اهمیت همواره مشورد

مشغول کرده است ادعايی پوچ و بیهوده نکردهاند .تعار

توجه دولتها بوده است .به عبارت ديگر ،مشیتشوان گفشت کشه

فردی بین دو يا چنشد فشرد ر مشیدهشد کشه دارای ارزشهشا،

انسان هم هدف توسعه و هشم عامشم من محسشوب مشیششود و

مرزوها ،سبکهای ارتباطی و ديدگاههشای متفشاوت هسشتند .از

تحق اهشداف توسشعه تشا حشد رابشمتشوجهی بشه نحشوه اداره و

جمله نشانههای تعارضات بین افراد ،صحبت نکردن همکاران با

مديريت اين ثروت و منبع حیاتی بستگی يافتشه اسشت [ .]1در

يکديگر و اعتنا نکردن به يکديگر ،بدگويی از يکديگر ،رد کردن

اين میان بیمارستان ها و ساير مراکز بهداشتی -درمانی همانند

و مگاهانه به تضعیف يکديگر پرداختن است .کارکنان مؤسسات

يک واحد صنعتی ،برای تولید محصولی به ناس حفظ ،بازگششت

بهداشتی و درمانی در معر

ررار دارند .مطالعهای کشه

و ارتقاء سالمت انسان گشاس برمشیدارنشد و پرسشتاران از جملشه

توسط انجمن مديريت ممريکا انجاس گرفته گزارش کشرده اسشت

نیروهای انسانی اين مراکز میباشند [ .]2پرسشتاران و بهیشاران

که مديران پرستاری  %20از ورت کشم خشود را در برخشورد بشا

هزينههای هنگفت توسط سازمانها ،محققان سازمانی بشی

تعار

به عنوان بازوی توانمند سیسشتم خشدمات بهداششتی -درمشانی
نق

تعار

بشین

مشیگذراننشد [ Schmitz .]3و همکشاران در مطالعشه

خود رابطه مثبتی میشان تعارضشات بشین فششردی و فرسشودگی

بسزايی در تحشول و پیششرفت امشور مراربتشی ،درمشانی و

بهبود و ارتقا سالمت جامعه ايفا مشیکننشد .يکشی از مششکالت

شغلی يافتند [ .]8انگیزش يکشی از ابزارهشای مهشم در القشای

فعلی ارائه مطلوب مراربشتهشای پرسشتاری در سراسشر دنیشا از

کارکنان برای نیم به نتیجه مؤثر و کارممد ،خل محیط کاری

جملششه ايششران ،فرسششودگی شششغلی اسششت .در تمششاس بخش هششای

مثبت و اجرای موفقیتممیز برنامههای پی بینشیششده اسشت

بیمارستان پرستارانی هستند که هنگاس ورود به شغم پرستاری

[ .]3انگیزش ،يکی از ويژگیهای روانششناختی اسشت کشه بشه

از مشدتی در

مربششوط م شیشششود .انگیششزش

افراد منظم ،دلسوز و عالرهمندی بوده اند اما پش

درجششه يششا میششزان تعهششد شششخ

مواجهه با محیط کار دچار مششکالت متعشددی ششامم لیبشت،

دربرگیرنده عواملی است که موجب رفتشار انسشان مشیششوند و

حرفشه و تعارضشات بشین فشردی

م شیکننششد [ .]10بررسششی انگیششزش

تمايم بشه جابشه جشايی ،تشر

مسششیر رفتششار را مشششخ

همکاران میگردند [ .]1،7فرسودگی شغلی برای اولشین بشار در

کارکنان و پشی بشردن بشه علشم و پیامشدهای من حشائز اهمیشت

دهشش  1330معرفششی شششد .فرسششودگی شششغلی يششک سششندرس

بسیاری است اين کار باعث میشود تشا گشاسهشای مناسشبی در

روان شناختی سه مؤلفه ای و شامم تحلیم عاطفی (يعنی وجود

جهت تغییشرات و پیششگیری از شکسشتهشا برداششته ششود.

احساساتی که فرد در من توان عاطفی خشود را از دسشت داده و

Richerو همکاران در پژوه

رادر به بررراری ارتباط با مددجويان نیست) ،مسش شخصشیت

درونی انگیزش به سطوح پايین فرسشودگی ششغلی مشیانجامشد

(رفتارهای خششن و عشاری از احسشاس نسشبت بشه همکشاران و

خود گزارش کردند افراد

مددجويان همواره با نگرش منفی نسبت به منشان و در

خود نشان دادند که حیطههای

[ Parker. ]11و همکاران در پژوه

دارای سطح انگیزش پايین ،ششکايات جسشمی بیششتری دارنشد

افشراد

به صورت اشیای لیر انسانی) و فقدان موفقیت فردی (افشرادی

[ .]12کشه ايشن موضشوع توسشط  Richتأيیشد گرديشد [.]17

که از تالشهای شغلی خود برداششت منفشی دارنشد و احسشاس

Ferentو همکاران نشان دادند انگیزش میانجیگر رابطشه بشین

سالمت جامعه
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کیفیت ارتباط بشا همکشاران و فرسشودگی ششغلی اسشت [.]11

اسششتفاده از روشهششای ممششار توصششیفی و اسششتنباطی شششامم

 Golparvarو همکششاران در تحقی ش خششود نشششان دادنششد کششه

همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرسافزار  SPSSنسخه 18

افزاي

تجزيه و تحلیم شدتد.

انگیزش باعث پايین ممدن فرسودگی ششغلی مشیششود

[ .]14بشا توجششه بششه اهمیششت حفششظ نیششروی پرسششتاری و سششالم

معیارهای ورود به پژوه

شامم ششالم بشودن و داششتن

نگهداشتن اين رشر در درجه اول بشه عنشوان يشک انسشان و در

رضايت برای شرکت در پژوه

و معیار خروج کامم نبودن يشا

مرحله بعد به عنوان فردی که حافظ سالمت و تندرستی اعضاء

مخدوش بشودن پرسش نامشههشا بشود .پش

ديگر جامعه است ،ضرورت دارد که میزان واکشن هشايی مثشم
تعار

پششژوه

بین فردی و انگیزش شغلی در پرستاران سنجیده شود

از توضشیح اهشداف

بششه شششرکتکننششدگان و کسششب رضششايت از منششان،

پرسشنامه ها با راهنمايی پرسشگر تکمیم ششدند .در اجشششرای

تا بر اساس نتايج به دست ممشده گشاسهشايی در جهشت کشاه

ايششششن مطالعششششه مالحظششششات اخالرششششی از جملششششه اخش ششذ

فرسودگی شغلی منان برداشته شود .بر اساس مطالعشات انجشاس

رضايششت مگاهانششه و محرمانشششه مانشششدن پاسش هشا رعايشششت

شده ،تاکنون پژوهشی که به صورت هم زمان به بررسی رابطشه

گرديششد.

انگیششزش شششغلی و تعششار

برای اندازهگیری فرسودگی شغلی از پرسشنامه Jackson

بششین فششردی بششا فرسششودگی شششغلی

پرداخته باشد انجاس نگرفته است .اين نکته ،ضرورت انجاس بی
از پی

پژوه

و  Maslachاستفاده شد .اين پرسششنامه ششامم  22سشؤال و

حاضر را برجسته میسازد و رطعاً اين موضشوع

سه جنبه :خستگی عاطفی با  3سشؤال ،مسش شخصشیت بشا 4

میتواند پیامدهای مهم انگیزشی ،بهداشتی و ارتصادی داششته

کفايت شخصی بشا  8سشؤال بشود .گويشههشا بشر

باشد .از اين رو ،هدف اصلی اين پژوه

میشانجی

اساس مقیاس پنج گزينهای لیکرت از کامالً موافقم (نمره پنج)

بین فردی در رابطه بین انگیشزش ششغلی و فرسشودگی

تا کامالً مخالفم (نمره يک) تنظیم شده بودنشد .دامنشه نمشرات

شغلی پرستاران در بیمارستان علیابن ابیطالب (ع) رفسشنجان

فرسودگی شغلی از  22تا  110میباششد و ايشن بشه من معنشی

در سال  1731میباشد.

اسششت کششه هششر مقششدار نمششره فرسششودگی شششغلی بششا تر باشششد،

تعار

بررسی نق

سؤال و کاه

فرسششودگی کمتششر اسششت .در پششژوه

پايايی پرسشنامه به روش ملفای کرونبا  0/81به دسشت ممشد.

مواد و روشها
اين پژوه

در اين پژوه

يک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی مبتنشی

ساده انجاس گرفت .جامعه مماری پشژوه

مجموع پذيرفتنی است.

حاضشر ششامم کلیشه

پرسشنامه تعار

پرستاران بیمارستان علیابن ابیطالب (ع) شهرستان رفسشنجان

بین فردی توسشط  Spectoreو  Jexبشا

 1سؤال تهیه شده است .گويههای اين پرسشنامه در خصشوص

در سال  713( 1731نفر) میباشد .برای تعیین حجم نمونه از
فرمول کوکران با فرو

پايايی ابزار بشا روش پايشايی ترکیبشی  0/343و

روايی من نیز به روش روايی همگرا  0/132به دست ممد که در

بر تحلیم مسیر است و نمونهگیری به روش جايگزينی تصادفی

 z=1/31صد

 Safiو همکششاران []11

چگونگی تعشامالت کارکنشان در محشیط کشار سشؤا تی مطشرح

زير 131 ،انتخاب شدند.

میکنند و به خصوص به پرس هشايی در مشورد میشزان جشر و

نهصد و هفتاد و پنج هزارس در توزيع نرمال

بحثها و ارتباطات زشت و زننده منها میپردازد .دامنه نمرات

استاندارد

از  1تا  20میباشد .و اين به من معنی است که هر مقدار نمره

 p=0/4و  q=1-pنسبت واحدهای با يک ويژگی مورد نظر
 α =0/04خطا يا احتمال ارتکاب به خطای نوع اول

تعار

 d=0/04حداکثر خطای برمورد در نظر گرفته شده

 Beshlidehو همکاران [ ]1پايايی پرسشنامه بشه روش ملفشای
کرونبا  0/31بدست ممد .در اين پژوه

N=713
برای جمعموری دادههشا ،از سشه پرسششنامه (تعشار

پايايی ابزار بشا روش

پايششايی ترکیبششی  0/343و روايششی من بششه روش روايششی همگششرا

بشین

 0/132به دست ممد که در مجموع پذيرفتنی است.

فردی ،انگیزش و فرسودگی شغلی) استفاده گرديد .دادههشا بشا
سالمت جامعه

بین فردی با تر باشد ،تعار

کمتر اسشت در پشژوه
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برای سنج

افسانه برزیده و همکار

انگیششزش شششغلی کارکنششان از پرسشششنامه

فوقلیسان

انگیششزش شششغلی رابینسششون اسششتفاده ششششد [ .]13ايشششن

و با تر بودند.

به منظور مزمون فرضیههای پژوه

از مدل تحلیم مسشیر

پرسشنامه شامم 11سؤال و دامنه نمرات انگیششزش شششغلی از

استفاده شد .ربم از انجاس تحلیم مسشیر مشدلهشا ،دو مفروضشه

 11تا  44میباشد و اين به من معنی است که هر مقشدار نمشره

مورد بررسی ررار میگیرد .اين مفروضشههشا عبارتنشد از :نرمشال

انگیزش شغلی بیشتر باشد ،انگیزش بیشتر اسشت .در پشژوه

بودن توزيع متغیرهای پژوه

 Mikaeiliو همکاران [ ]18پايايی پرسشنامه بشه روش ملفشای

اين بررسی در مورد تماس متغیرهای داده شده در مشدل انجشاس

پايايی ابزار بشا روش

با مزمون کلمشوگروف –

کرونبا  0/83بدست ممد .در اين پژوه

و خطی بودن رابطشه متغیرهشا.

گرفت .نرمال بودن متغیرهای پژوه

پايايی ترکیبی  0/31و روايشی من نیشز بشه روش روايشی همگشرا

اسمیرنف بررسی شد .با توجه به اينکه مقدار  pبه دست ممشده

 0/42به دست ممد که در مجموع پذيرفتنی است.

در اين مزمون بشرای متغیرهشای تحقیش از سشطح معنشیداری
صفر رد نمیشود و مشیتشوان

( )0/04بیشتر می باشد لذا فر

ادعا کرد که دادههشای ايشن متغیرهشا از توزيشع نرمشال پیشروی

یافتهها
از بین مزمودنیهای مورد بررسشی 118 ،نفشر ( )%84/1زن،

می کنند .جدول  1مزمون کلموگروف – اسمیرنف برای بررسی

 173نفششر ( )%38/3متأهششم 14 ،نفششر ( )%8/1ديششملم 13 ،نفششر

نرمال بودن متغیرهای انگیزش شغلی ،فرسودگی ششغلی

( )%3/8فوق ديملم 171 ،نفر ( )%33لیسشان

فر
و تعار

و  8نفشر ()%1/1

بین فردی را نشان میدهد.

جدول  -1آزمون کلموگروف – اسمیرنف برای برر سی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق در پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 1931
متغیر

انگیزش شغلی

فرسودگی شغلی

تعارض بین فردی

آزمون کلموگروف –اسمیرنف

7/181

7/119

1/311

سطح معنیداری

1/11

1/711

1/911

*  p< 0/05اختالف معنیدار

دومین مفروضهای کشه بررسشی ششد ،خطشی بشودن روابشط
متغیرهای پژوه

متغیرهای پژوه

بود .برای اينکه رابطشه متغیرهشای پشژوه

بررسی مفروضه ها ،بررسی ماتري

خطی باشد ،زس است احتمال مقدار  Fاز  0/04بیشتر نباشد.
در پژوه

میباشد .اولین ردس در تحلیم مسیر بعشد از

پژوه

حاضر احتمال مقدار  Fبرای هیچکشداس از روابشط از

است که همبستگی در سطح اطمینان  %30معنشیدار

اسشت .جششدول  2مششاتري

 0/04بیشتر نبود و اين موضوع نشاندهنده روابط خطشی بشین

همبستگی میان متغیرهای

متغیرهای پژوه

ضششرايب همبسششتگی پیرسششون بششین

را نشان میدهد.

جدول  -2ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش در پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 1931
متغیر

انگیزش شغلی

انگیزش شغلی

7

فرسودگی شغلی

*-1/394

فرسودگی شغلی

*

تعارض بین فردی

تعارض بین فردی

7
*

-1/94

1/349

7

*  p< 0/05اختالف معنیدار

بر اساس جدول  7رابطشه انگیشزش ششغلی بشا فرسشودگی
شغلی و تعار

بین فردی منفی ،و رابطه تعار

بین فردی بشا

فرسودگی شغلی مثبت میباشد .برای بررسشی نقش
سالمت جامعه

تعار

بین فردی در رابطه بین انگیزش شغلی بشا فرسشودگی

شغلی از تحلیم مسیر استفاده شد.

میشانجی
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جدول  -9ضرایب مدل رگرسیون روابط انگیزش شغلی ،فرسودگی شغلی و تعارض بین فردی در پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 1931
برآوردB

متغیر

خطای معیار

برآورد استاندارد β

مقدار t

-pمقدار

ثابت

1/383

1/781

-

3/478

* 1/117

انگیزش شغلی

1/911

1/137

-1/933

1/441

* 1/117

تعارض بین فردی

1/131

1/149

1/413

1/113

* 1/117

*  p< 0/05اختالف معنیدار

متغیر وابسته :فرسودگی شغلی

موجب افزاي

بششرای تفسششیر نتششايج جششدول فششوق از ضششريب رگرسششیون

 0/103انحراف استاندارد در متغیر فرسشودگی

استاندارد شده يعنی بتا ( )Betaاستفاده میشود .چون مقشدار

شغلی میشود .برای محاسبه ضريب رگرسیون استاندارد ششده

بین فشردی در سشطح

بشینفشردی بايشد يشک بشار ديگشر

بتای متغیرهای انگیزش شغلی و تعار

بین انگیزش شغلی و تعار

خطای کوچکتر از  0/04معنیدار میباشد لذا اين متغیرها بشر

مزمون رگرسیون انجاس گیرد و ضريب بتای اسشتاندارد بشین دو

بین فردی بشا بتشای

بشین فشردی محاسشبه ششود

متغیر فرسودگی شغلی تأثیر دارند .تعار

متغیر انگیشزش ششغلی و تعشار

 0/103نیز بر فرسودگی شغلی تأثیر دارد .بر اساس اين نتیجه،
افزاي

يک انحراف اسشتاندارد در متغیشر تعشار

(جدول .)1

بشین فشردی

جدول  -4ضرایب مدل رگرسیون روابط بین انگیزش شغلی و تعارض بین فردی در پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 31

ثابت

7/478

1/911

-

4/138

* 1/117

انگیزش شغلی

1/938

1/184

-1/941

4/143

* 1/117

متغیر

برآوردB

برآورد استاندارد β

مقدار t

-pمقدار

خطای معیار

*  p< 0/05اختالف معنیدار

متغیر وابسته :تعارض بین فردی

انگیزش شغلی با بتای  0/734بر متغیر فرسودگی شغلی تأثیر
دارد .بر اساس اين نتیجه افزاي

متغیر انگیزش شغلی موجب کاه

يک انحراف استاندارد در

 0/734انحراف استاندارد

در متغیر فرسودگی شغلی میشود.

جدول  -5تاثیر رابطه متغیرها در ضرائب مسیر و مقادیر  ، tفرسودگی شغلی و تعارض بین فردی در پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 1931

مسیر

ضرایب مسیر

مقادیرt

فرسودگی شغلی →انگیزش

-1/933

1/441

تعارض بین فردی →انگیزش

-1/94

4/143

1/413

1/113

فرسودگی شغلی →تعارض بین
فردی

خطا است (جدول .)1

اکنون میتوان اثر کم رابطه متغیرها را محاسشبه نمشود .بشا
وجود اين هنوز تحلیم کامم نشده است .گشاس نهشايی محاسشبه

جدول -1خالصه مدل برای محاسبه خطا
مدل

R

R2

R2adj

تخمین خطا استاندارد

7

1/138

1/499

1/411

1/488

از مقدار  R2در جدول  1با فرمول ( )1-R2برای محاسشبه
سالمت جامعه

خطا استفاده شده است :مقدار  R2برابر با  0/177و  e2برابشر
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میکنند ،به طور درونی برانگیختشه

با  0/41میباشد که نششان مشیدهشد حشدود  %11از واريشان

عنوان علت رفتارشان در

متغیششر وابسششته را مششدل تبیششین کششرده و  %41باریمانششده من را

می شوند و به دنبال من تعارضات بین فردی کشاه

مشیيابشد.

نتوانسششته اسششت تبیششین کنششد .ضششرايب رگرسششیونی در تمششامی

نتايج پژوه

مسیرها معنیدار است ،برای تعیین اثشر لیرمسشتقیم از طريش

همخوانی دارد .منهشا عقیشده دارنشد تعارضشات بشین فششردی بشا

متغیر میانجی از ممشارهای بشه نشاس

حاضر بشا يافتشههشای  Schmitzو همکشاران []8

(Variance Accounted

فرسودگی شغلی رابطه مثبت دارد .از مهم ترين محدوديتهای

 For) VAFاستفاده میشود که مقداری بین  0و  1را اختیشار

اين پژوه  ،اکتفا به پرسشنامه است .در فرايند پاسخگويی به

می کند و هر چه اين مقشدار بشه  1نزديشکتشر باششد ،نششان از

پرسشنامهها مشخ

شد اگر از مصاحبه به همشراه پرسششنامه

روی تر بودن تأثیر متغیشر میشانجی دارد .در وارشع ،ايشن مقشدار

استفاده میشد ،اطالعات مفیدتری در مشورد متغیرهشای مشورد

نسبت اثر لیرمستقیم به اثر کم را میسنجد (جدول .)1
فرمول :1

پژوه

در اختیار محق ررار میگرفشت .در تبیشین تعارضشات

بین فشردی با فرسودگی شغلی میتوان گفت زمانی که تعار

VAF

بر کارکرد فرد

 :aمقدار ضريب مسیر میان متغیر مستقم و میانجی

بین افراد پديد میميد فشار ناشی از اين تعار

 :bمقدار ضريب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

اثر میگذارد و فرد شالم را به سوی افسشردگی در کشار سشوق

 :Cمقشدار ضشريب مسششیر میشان متغیششر مسشتقم و وابسششته

میدهد و در نتیجه منجر به بروز نششانههشای هیجشانی ششامم
احسششاس افسششردگی ،شکسششت ،درمانششدگی ،ناامیشدی و فقششدان

VAF

معنای عاطفی میگردد.

اين بدان معناست که  %21از اثر کشم انگیشزش ششغلی بشر
فرسودگی شغلی از طري متغیر میشانجی تعشار

بشین فشردی

نتیجه گیری :عده زيادی از مردس در طول زندگی با يشک

تبیین میشود.

يا چند وارعه مسیبزا روبشرو مشیششوند و پرسشتاران بیششتر در
معر

بحث
يافتهها ی ايشن پشژوه

تحمم کنند تا بتوانند در طول زندگی ايستادگی نششان دهنشد.

نششان داد کشه بشر اسشاس تحلیشم

توصیه میشود به منظور با بردن انگیشزش ششغلی پرسشتاران،

همبستگی ،انگیزش ششغلی بشا فرسشودگی ششغلی ( )-0/471و
تعار

شبکههای روی حمايشت سشازمانی و ارتباطشات بشین فشردی از

بشین فشردی ( )-0/71رابطشه معنشیداری دارد .تحلیشم

مسیر نیز نششان داد کشه تعشار

طري مموزشهای روانشناسی ضمن خدمت ايجشاد ششود و بشا

بشین فشردی در رابطشه بشین

انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی نقش

طراحی برنامههايی زمینه کاه

میشانجی دارد کشه بشا

[ Feren ،]17[ Rich ،]12و همکاران [ ]11و  Golparvarو

تعارض منافع

همکاران [ ]14همخشوانی دارد .من هشا عقیشده دارنشد انگیشزش

در ايششن پششژوه

شغلی به سطوح پايین فرسودگی شغلی میانجامشد .در تبیشین

هششیچگونششه تعششار

منششافعی توسششط

نويسندگان گزارش نشده است.

اين يافته میتوان گفشت ،انگیشزش ششغلی بشه توانشايی فشرد در
مطشاب بشا اسشتانداردهای اجتمشاعی کمشک

میکند که میتواند از د يم اصلی کاه

سهم نویسندگان

فرسودگی شغلی در

امور مربوط به گردموری و تجزيه و تحلیم دادهها به عهشده

فرد باشد .در خصوص مقايسه رابطشه بشین انگیشزش ششغلی بشا
تعار

تعارضات بین فشردی و مقابله

مناسب با فرسودگی شغلی فراهم گردد.

تحقیقششات  Richerو همکششاران [ Parker ،.]11و همکششاران

تنظیم رفتارهاي

چنین اتفاراتی هستند .منها بايد ششرايط اسشترس زا را

افسانه برزيده و استاد راهنما محمد ضیاءالدينی بوده است.

بین فردی تحقیقی يافت نشد تا مقايسه صورت گیشرد.

در تبیین اين يافته میتوان گفت ،ورتی افشراد خودششان را بشه
سالمت جامعه
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،يشاری نمودنشد

نقش تعارض بین فردی انگیزش و فرسودگی شغلی پرستاران

رفسنجان که در راسشتای انجشاس ايشن پشژوه

تشکر و قدردانی

.کمال تقدير و تشکر را داشته باشند

 بشه،نويسندگان مقاله بر خود زس میدارند از کلیه عزيزان
خصوص پرستاران بیمارستان علیابن ابیطالشب (ع) شهرسشتان
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Introduction: Burnout is mainly associated with important institutional and individual
consequences. The purpose of this study is to investigate the role of interpersonal conflicts in the
relationship between job motivation and job satisfaction among nurses.
Materials and Methods: This descriptive research was a correlational study. The statistical
population included all nurses (n=317) in Ali-ibn Abitaleb Hospital in Rafsanjan, Iran (2017).
Based on Cochran formula, 174 people were selected using a random sampling method. Data were
collected using three questionnaires (interpersonal conflict, motivation and burnout) using
descriptive and inferential statistics, including correlation and regression analysis using SPSS
software version 18.
Results: Pearson correlation analysis showed that there is a significant relationship between job
motivation and job burnout (-0.534) and interpersonal conflict (-0.34). In addition, the results of
path analysis indicated that the interpersonal conflict was the relationship between Mediates job
incentives and job burnout.
Conclusion: Motivation leads to the reduction of interpersonal conflicts and burnout. Hospital
officials seem to be able to reduce their burnout by creating a combination of motivational factors in
nurses and a more serious follow-up of the controversy among nurses.
Key Words: Motivation, Interpersonal Conflict, Burnout, Nurses, Rafsanjan
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