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 خالصه

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

 .باشد یمپرستاران در بین  شغلیی و فرسودگ انگیزش در رابطه بین فردی بین

ششالم در  ( نفشر  713)جامعشه ممشاری ششامم تمشاس پرسشتاران       .اسشت  از نوع همبستگی صیفیمطالعه حاضر تو :ها روشمواد و 

تصشادفی   یریش گ نمونشه نفر به روش  131فرمول کوکران،  بر اساس. بود 1731رفسنجان در سال  (ع) ابن ابیطالببیمارستان علی

 .مورد اسشتفاده رشرار گرفشت    فرسودگی شغلیو انگیزش ، تعار  بین فردی، سه پرسشنامه ها داده یمور جمعبرای . انتخاب شدند

 .شدندتجزيه و تحلیم شامم همبستگی و رگرسیون وصیفی و استنباطی های ممار تها با استفاده از روشداده

تعشار  بشین فشردی    و ( -471/0) شغلی فرسودگی با انگیزش شغلی  رابطهنتايج تحلیم همبستگی پیرسون نشان داد،  :ها یافته

 فرسشودگی  و انگیزش شغلیرابطه بین  فردیتعار  بین نتايج تحلیم مسیر نشان داد که  ،عالوه بر اين .دار استیمعن( -71/0)

 .کند یمشغلی را میانجیگری 

بشا   رسشد مسشالو ن بیمارسشتان    یمش به نظر . شود یمفردی و فرسودگی شغلی  بین منجر به کاه  تعار  انگیزش: گیری یجهنت

منشان   ششغلی  سبب کاه  فرسشودگی  ندتعار  بین پرستاران بتوانايجادکننده  موارد تر یجدترکیب عوامم انگیزشی و پیگیری 

 .دنگرد

 ان، رفسنجانپرستار شغلی، فرسودگی ،فردی بین تعار  ،انگیزش: ی کلیدیها واژه
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 مقدمه

بششا توجششه بششه اهمیششت روزافششزون منششابع انسششانی و صششرف  

ها، محققان سازمانی بشی  از   هنگفت توسط سازمان یها نهيهز

پی ، مسائم و مشکالت کارکنشان را مشورد تحقیش  و بررسشی     

. انشد  هاششت خشوبی د ی هشا  ششرفت یپدر اين مشورد  اند و  ررار داده

کشه   دهشد  یرکن هر نظاس را نیروی انسانی تشکیم مش  نيتر مهم

ه اسشتفاد . کشور را به سوی اهداف توسعه هدايت کنشد  تواند یم

 نيتشر  و بشزر   نيصحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزششمندتر 

حائز اهمیت همواره مشورد   یا ثروت هر جامعه به صورت مسالله

گفشت کشه    تشوان  یمش  ،به عبارت ديگر .ها بوده است توجه دولت

و  ششود  یانسان هم هدف توسعه و هشم عامشم من محسشوب مش    

ره و ادا  تشوجهی بشه نحشوه   تحق  اهشداف توسشعه تشا حشد رابشم     

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

درمانی همانند  -یو ساير مراکز بهداشت ها مارستانیاين میان ب

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

و پرسشتاران از جملشه    دارنشد  یو ارتقاء سالمت انسان گشاس برمش  

 ارانیش پرسشتاران و به  [.2] باشند ینیروهای انسانی اين مراکز م

درمشانی   -به عنوان بازوی توانمند سیسشتم خشدمات بهداششتی   

درمشانی و   نق  بسزايی در تحشول و پیششرفت امشور مراربتشی،    

کشی از مششکالت   ي .کننشد  یبهبود و ارتقا سالمت جامعه ايفا مش 

پرسشتاری در سراسشر دنیشا از     یهشا  فعلی ارائه مطلوب مراربشت 

 یهششا در تمششاس بخشش  .اسششت یلشششغ یجملششه ايششران، فرسششودگ

بیمارستان پرستارانی هستند که هنگاس ورود به شغم پرستاری 

در اند اما پش  از مشدتی    بوده یمند دلسوز و عالره افراد منظم،

 متعشددی ششامم لیبشت،   مششکالت  دچار  مواجهه با محیط کار

تشر  حرفشه و تعارضشات بشین فشردی       تمايم بشه جابشه جشايی،   

 در بشار  ولشین ا برای شغلی فرسودگی[. 1،7] گردند یهمکاران م

 سششندرس يششک شششغلی فرسششودگی .شششد معرفششی 1330 دهشش 

 وجود يعنی) عاطفی شامم تحلیم وی ا مؤلفه سهی شناخت روان

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

 شخصشیت  مسش   ،(نیست با مددجويان ارتباط بررراری به رادر

 و همکشاران  بشه  نسشبت  احسشاس  عشاری از  و خششن  رفتارهای)

 افشراد  در  و منشان  به نسبت نگرش منفی با همواره مددجويان

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

 احسشاس و  دارنشد  منفشی  برداششت  شغلی خودی ها تالش از که

 .[4] دباش یم (اند نکرده خود پیشرفتی در شغم کنند یم

اگرچشه  . اسشت  تعامالت بین فردی بر پايهها  اساس سازمان

ولششی رشدرت    اين تعامالت به صورت مثبت هسشتند  بسیاری از

میزان اندکی از تعارضات بین فردی بر بهزيسشتی   یحت بمخر

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

و دششمنی   يیجشو  زهیبیشتر به سشت تعامالت بین فردی صحیح، 

ی معتقدنشد کشه در حشال    ا عشده بنابراين اگشر  . مبدل شده است

حاضر تعار  موضوعی است که فکر انسان را بسشیار بشه خشود    

تعار  بشین  . اند نکردهمشغول کرده است ادعايی پوچ و بیهوده 

، هشا  ارزشکشه دارای   دهشد  یمش فردی بین دو يا چنشد فشرد ر    

از . ی متفشاوت هسشتند  هشا  دگاهيدی ارتباطی و ها سبکمرزوها، 

ی تعارضات بین افراد، صحبت نکردن همکاران با ها نشانهجمله 

يی از يکديگر، رد کردن بدگويکديگر و اعتنا نکردن به يکديگر، 

کارکنان مؤسسات  .و مگاهانه به تضعیف يکديگر پرداختن است

ی کشه  ا مطالعه. بهداشتی و درمانی در معر  تعار  ررار دارند

يريت ممريکا انجاس گرفته گزارش کشرده اسشت   توسط انجمن مد

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

  و همکشاران در مطالعشه  Schmitz  [.3] گذراننشد  یمش تعار  

مثبتی میشان تعارضشات بشین فششردی و فرسشودگی       خود رابطه

 یدر القشا  مهشم  ابزارهشای  از يکشی  انگیزش [.8] شغلی يافتند

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

 اسشت  ششده  ینش یب  یپ یها برنامه زیمم تیموفق اجرای و مثبت

ی اسشت کشه بشه    ششناخت  روانی ها یژگيوانگیزش، يکی از  [.3]

انگیششزش . شششود یمششدرجششه يششا میششزان تعهششد شششخ  مربششوط 

و  ششوند  یمش عواملی است که موجب رفتشار انسشان    رندهیدربرگ

بررسششی انگیششزش  [.10] کننششد یمشش مشششخ  مسششیر رفتششار را

کارکنان و پشی بشردن بشه علشم و پیامشدهای من حشائز اهمیشت        

ی مناسشبی در  هشا  گشاس تشا   شود یمبسیاری است اين کار باعث 

 . برداششته ششود   هشا  شکسشت جهت تغییشرات و پیششگیری از   

Richer یها طهیپژوه  خود نشان دادند که حدر و همکاران 

 انجامشد  یششغلی مش   فرسشودگی انگیزش به سطوح پايین درونی 

[11] . Parkerدند افرادکر شگزارپژوه  خود در  همکاران و 

 دششکايات جسشمی بیششتری دارنش    ، پايیندارای سطح انگیزش 

  [.17] تأيیشد گرديشد   Richکشه ايشن موضشوع توسشط      .[12]

Ferentگر رابطشه بشین   انگیزش میانجی نشان دادند همکاران و
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 .[11] ارتباط بشا همکشاران و فرسشودگی ششغلی اسشت     کیفیت 

Golparvar در تحقیشش  خششود نشششان دادنششد کششه   و همکششاران

ششود  مشی فرسودگی ششغلی   ممدن پايین باعث انگیزش افزاي 

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

اين رشر در درجه اول بشه عنشوان يشک انسشان و در      داشتن نگه

مرحله بعد به عنوان فردی که حافظ سالمت و تندرستی اعضاء 

مثشم  يی هشا  واکشن  ديگر جامعه است، ضرورت دارد که میزان 

در پرستاران سنجیده شود انگیزش شغلی و  تعار  بین فردی

 يی در جهشت کشاه   هشا  گشاس ممشده   دسته بتا بر اساس نتايج 

بر اساس مطالعشات انجشاس    .شغلی منان برداشته شود فرسودگی

 زمان به بررسی رابطشه  صورت هم ، تاکنون پژوهشی که بهشده

فرسششودگی شششغلی بششا  تعششار  بششین فششردی انگیششزش شششغلی و

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

و رطعاً اين موضشوع   سازد یماز پی  پژوه  حاضر را برجسته 

داششته  مهم انگیزشی، بهداشتی و ارتصادی  یامدهایپ تواند یم

 میشانجی  اين پژوه  بررسی نق  اصلی ، هدفرو  نيا از .باشد

فرسشودگی   وانگیشزش ششغلی    در رابطه بین تعار  بین فردی

 رفسشنجان ( ع)ابن ابیطالب پرستاران در بیمارستان علیشغلی 

 .باشد یم 1731در سال 

 

 ها روشمواد و 

از نوع همبستگی مبتنشی   پژوه  يک مطالعه توصیفیاين 

 تصادفی جايگزينی به روش گیریو نمونه بر تحلیم مسیر است

جامعه مماری پشژوه  حاضشر ششامم کلیشه     . انجاس گرفت ساده

شهرستان رفسشنجان  ( ع)ابن ابیطالب پرستاران بیمارستان علی

از برای تعیین حجم نمونه . باشد یم (نفر 713) 1731در سال 

 .ندشد انتخاب 131 فرمول کوکران با فرو  زير،

31/1=z  صد  نهصد و هفتاد و پنج هزارس در توزيع نرمال

 استاندارد

4/0=p  وp-1=q  نسبت واحدهای با يک ويژگی مورد نظر 

04/0 =α خطا يا احتمال ارتکاب به خطای نوع اول 

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

713=N 

تعشار  بشین   )سشه پرسششنامه   از  هشا،  داده یمور جمعبرای 

هشا بشا   داده. استفاده گرديد( فرسودگی شغلیو انگیزش ، فردی

هششای ممششار توصششیفی و اسششتنباطی شششامم    اسششتفاده از روش

 18  نسخه SPSSافزار  همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرس

 .شدتدتجزيه و تحلیم 

داششتن   بشودن و ششالم  شامم  معیارهای ورود به پژوه  

و معیار خروج کامم نبودن يشا   رضايت برای شرکت در پژوه 

پش  از توضشیح اهشداف     .هشا بشود   نامشه  مخدوش بشودن پرسش   

، از منششانو کسششب رضششايت   کننششدگان شششرکتپششژوه  بششه  

 ر اجشششرای د. با راهنمايی پرسشگر تکمیم ششدند  ها پرسشنامه

 شذايششششن مطالعششششه مالحظششششات اخالرششششی از جملششششه اخششش 

 هشا رعايشششت   رمانشششه مانشششدن پاسش    رضايششت مگاهانششه و مح

 .دگرديشش

 Jacksonاز پرسشنامه  فرسودگی شغلی یریگ برای اندازه 

سشؤال و   22اين پرسششنامه ششامم   . داستفاده ش Maslachو 

 4 بشا شخصشیت   سشؤال، مسش    3خستگی عاطفی با : بهسه جن

هشا بشر   گويشه  .سشؤال بشود   8بشا   سؤال و کاه  کفايت شخصی

( پنجنمره )موافقم  کامالً ازی لیکرت ا نهيگزپنج اساس مقیاس 

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

و ايشن بشه من معنشی     باششد  یم 110تا  22از  فرسودگی شغلی

اسششت کششه هششر مقششدار نمششره فرسششودگی شششغلی بششا تر باشششد،  

 [11] و همکششاران Safi در پششژوه . فرسششودگی کمتششر اسششت

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

و  343/0در اين پژوه  پايايی ابزار بشا روش پايشايی ترکیبشی    

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

  .مجموع پذيرفتنی است

بشا   Jexو  Spectoreپرسشنامه تعار  بین فردی توسشط  

در خصشوص  های اين پرسشنامهگويه. تهیه شده استسؤال  1

چگونگی تعشامالت کارکنشان در محشیط کشار سشؤا تی مطشرح       

 و در مشورد میشزان جشر    يیهشا  و به خصوص به پرس  کنند یم

دامنه نمرات . زدپردا یها م ها و ارتباطات زشت و زننده من بحث

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

 در پشژوه   تعار  بین فردی با تر باشد، تعار  کمتر اسشت 

Beshlideh پايايی پرسشنامه بشه روش ملفشای    [1] و همکاران

در اين پژوه  پايايی ابزار بشا روش   .بدست ممد 31/0کرونبا  

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

 .ممد که در مجموع پذيرفتنی است دسته ب 132/0
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برای سنج  انگیششزش شششغلی کارکنششان از پرسشششنامه     

ايشششن  . [13] انگیششزش شششغلی رابینسششون اسششتفاده ششششد 

از انگیششزش شششغلی   دامنه نمرات  سؤال و11 شامم پرسشنامه

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

 پشژوه  در . انگیزش شغلی بیشتر باشد، انگیزش بیشتر اسشت 

Mikaeili  روش ملفشای   پايايی پرسشنامه بشه  [18]و همکاران

در اين پژوه  پايايی ابزار بشا روش   .بدست ممد 83/0کرونبا  

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

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

 

 ها افتهی

، زن( %1/84)نفشر   118 ،مورد بررسشی  یها یاز بین مزمودن

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

( %1/1)نفشر   8لیسشان  و  ( %33)نفر  171 ،ملميد فوق( 8/3%)

  .ندبودو با تر  سان یل فوق

پژوه  از مدل تحلیم مسشیر   یها هیه منظور مزمون فرضب

 و مفروضشه هشا، د  مشدل ربم از انجاس تحلیم مسشیر  . استفاده شد

رمشال  ن :از عبارتنشد  هشا  اين مفروضشه  .گیردمیبررسی ررار مورد 

. متغیرهشا   بودن توزيع متغیرهای پژوه  و خطی بودن رابطشه 

 انجشاس بررسی در مورد تماس متغیرهای داده شده در مشدل   اين

 –کلمشوگروف  مزمون  با پژوه  متغیرهای نرمال بودن. گرفت

دست ممشده  ه ب pبا توجه به اينکه مقدار . شدبررسی  اسمیرنف

ی دار یمعنش از سشطح   تحقیش   در اين مزمون بشرای متغیرهشای  

تشوان   و مشی  شود ینمباشد لذا فر  صفر رد  بیشتر می( 04/0)

از توزيشع نرمشال پیشروی     هشای ايشن متغیرهشا    ادعا کرد که داده

اسمیرنف برای بررسی  –مزمون کلموگروف  1جدول . کنند می

فر  نرمال بودن متغیرهای انگیزش شغلی، فرسودگی ششغلی  

 .دهدو تعار  بین فردی را نشان می

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

 

 فردی بین تعارض شغلی فرسودگی شغلی انگیزش متغیر

 311/1 119/7 181/7 اسمیرنف–آزمون کلموگروف 

 911/1 711/1 11/1 داری یمعنسطح 

 *p< 0/05  داراختالف معنی 

 

ششد، خطشی بشودن روابشط     ی کشه بررسشی   ا دومین مفروضه

برای اينکه رابطشه متغیرهشای پشژوه     . بودمتغیرهای پژوه  

. بیشتر نباشد 04/0از   F خطی باشد،  زس است احتمال مقدار

از روابشط از   کشداس  چیهبرای  Fدر پژوه  حاضر احتمال مقدار 

دهنده روابط خطشی بشین    و اين موضوع نشانبیشتر نبود  04/0

اولین ردس در تحلیم مسیر بعشد از  . باشد یپژوه  ممتغیرهای 

ها، بررسی ماتري  همبستگی میان متغیرهای  بررسی مفروضه

دار  یمعنش % 30که همبستگی در سطح اطمینان  پژوه  است

مششاتري  ضششرايب همبسششتگی پیرسششون بششین  2 جششدول .اسشت 

 .دهد یممتغیرهای پژوه  را نشان 

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

 

 فردی بین تعارض شغلی فرسودگی شغلی انگیزش متغیر

   7 شغلی انگیزش

  7- 394/1* شغلی فرسودگی

 7 349/1*- 94/1* فردی بین تعارض

 *p< 0/05  داراختالف معنی 

 

 ششغلی بشا فرسشودگی    رابطشه  انگیشزش   7جدول  اساس بر

فردی بشا   بین فردی منفی، و رابطه تعار  بین شغلی و تعار 

نقش  میشانجی    برای بررسشی . باشد یمشغلی مثبت  فرسودگی

 فرسشودگی بشا   شغلی انگیزشدر رابطه بین  فردی بین تعار 

  .دتحلیم مسیر استفاده ش از شغلی
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 1931در پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال  فردی بین شغلی و تعارض شغلی، فرسودگی ضرایب مدل رگرسیون روابط انگیزش -9جدول 
 

 مقدارt -pمقدار  βبرآورد استاندارد  خطای معیار  Bبرآورد متغیر

 * 117/1 478/3-  781/1 383/1 ثابت

 * 117/1 441/1- 933/1 137/1 911/1 شغلی انگیزش

 * 117/1 113/1 413/1 149/1 131/1 فردی بین تعارض

 داراختالف معنی  p< 0/05*           شغلی فرسودگی: متغیر وابسته

 

بششرای تفسششیر نتششايج جششدول فششوق از ضششريب رگرسششیون   

چون مقشدار  . شوداستفاده می( Beta)استاندارد شده يعنی بتا 

در سشطح  بین فشردی   تعار  و شغلی انگیزش بتای متغیرهای

باشد لذا اين متغیرها بشر  دار میمعنی 04/0از  تر کوچکخطای 

بشا بتشای    بین فردی تعار . دارند ریتأث شغلی فرسودگیمتغیر 

بر اساس اين نتیجه، . دارد ریتأث شغلی فرسودگینیز بر  103/0

 بشین فشردی   تعشار  افزاي  يک انحراف اسشتاندارد در متغیشر   

 فرسشودگی انحراف استاندارد در متغیر  103/0موجب افزاي  

برای محاسبه ضريب رگرسیون استاندارد ششده  . شود یم شغلی

بايشد يشک بشار ديگشر      فشردی بشین  یزش شغلی و تعار انگبین 

مزمون رگرسیون انجاس گیرد و ضريب بتای اسشتاندارد بشین دو   

 ششود  فشردی محاسشبه    بشین  ششغلی و تعشار    متغیر انگیشزش 

 (.1جدول )

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

 

 مقدارt -pمقدار  βبرآورد استاندارد  خطای معیار Bبرآورد ریمتغ

 *  117/1 138/4-  911/1 478/7 ثابت

 *  117/1 143/4- 941/1 184/1 938/1 شغلی انگیزش

 داراختالف معنی  p< 0/05*                  فردی بین تعارض: متغیر وابسته                                                                   

 ریتأث شغلی فرسودگیبر متغیر  734/0با بتای  شغلی انگیزش

بر اساس اين نتیجه افزاي  يک انحراف استاندارد در . دارد

انحراف استاندارد  734/0موجب کاه   شغلی انگیزشمتغیر 

 .شودمی شغلی فرسودگیدر متغیر 

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

 

         t مقادیر ضرایب مسیر مسیر

  441/1 -933/1 انگیزش→فرسودگی شغلی 

  143/4 -94/1 انگیزش→فردی  بین تعارض

 بین تعارض→فرسودگی شغلی 

 فردی
413/1 113/1  

 

بشا  . توان اثر کم رابطه متغیرها را محاسشبه نمشود  اکنون می

گشاس نهشايی محاسشبه    . وجود اين هنوز تحلیم کامم نشده است

 (.1جدول )خطا است 

 

 

 خالصه مدل برای محاسبه خطا -1جدول
 

 تخمین خطا استاندارد R R2 R2adj مدل

7 138/1 499/1 411/1 488/1 

برابشر    e2و  177/0برابر با  R2مقدار : خطا استفاده شده استبرای محاسشبه  ( R2-1)با فرمول  1در جدول  R2از مقدار 
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از واريشان   % 11دهشد حشدود   که نششان مشی   باشد یم 41/0با 

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

ضششرايب رگرسششیونی در تمششامی . نتوانسششته اسششت تبیششین کنششد

برای تعیین اثشر لیرمسشتقیم از طريش      است، دار یمعنمسیرها 

 Variance Accounted) ای بشه نشاس   متغیر میانجی از ممشاره 

For) VAF را اختیشار   1و  0شود که مقداری بین  استفاده می

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

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

 (.1جدول ) سنجد نسبت اثر لیرمستقیم به اثر کم را می

 VAF  :1فرمول 
   

       
 

a :مقدار ضريب مسیر میان متغیر مستقم و میانجی 

b :مقدار ضريب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 

C :    مقشدار ضشريب مسششیر میشان متغیششر مسشتقم و وابسششته  

VAF 
          

                  
      

ششغلی بشر    انگیشزش از اثر کشم  % 21اين بدان معناست که 

تعشار  بشین فشردی    از طري  متغیر میشانجی   فرسودگی شغلی

 .شود تبیین می

 

 بحث

ی ايشن پشژوه  نششان داد کشه بشر اسشاس تحلیشم        ها افتهي

و ( -471/0)فرسشودگی ششغلی    بشا  ششغلی  انگیزشهمبستگی، 

تحلیشم  . ی دارددار یمعنش رابطشه  ( -71/0)تعار  بشین فشردی   

در رابطشه بشین    مسیر نیز نششان داد کشه تعشار  بشین فشردی     

نقش  میشانجی دارد کشه بشا     فرسودگی شغلی  و شغلی انگیزش

همکششاران  و Parker ،[.11] و همکششاران Richerتحقیقششات 

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

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

در تبیشین   .انجامشد  یفرسودگی شغلی م به سطوح پايین شغلی

بشه توانشايی فشرد در     ششغلی  انگیشزش  گفشت،  توان یماين يافته 

ی اجتمشاعی کمشک   اسشتانداردها تنظیم رفتارهاي  مطشاب  بشا   

در  فرسودگی شغلیاز د يم اصلی کاه   تواند یمکه  کند یم

در خصوص مقايسه رابطشه بشین انگیشزش ششغلی بشا       .فرد باشد

. تعار  بین فردی تحقیقی يافت نشد تا مقايسه صورت گیشرد 

ورتی افشراد خودششان را بشه     گفت، توان یمدر تبیین اين يافته 

 یختشه به طور درونی برانگ ،کنند یعنوان علت رفتارشان در  م

. ابشد ي یتعارضات بین فردی کشاه  مش  و به دنبال من  شوند یم

[ 8] و همکشاران  Schmitz یهشا  افتشه يبشا   پژوه  حاضرنتايج 

 بشا تعارضشات بشین فششردی     منهشا عقیشده دارنشد    .همخوانی دارد

ی ها تيمحدود نيتر از مهم .رابطه مثبت دارد فرسودگی شغلی

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

مشخ  شد اگر از مصاحبه به همشراه پرسششنامه    ها پرسشنامه

ی در مشورد متغیرهشای مشورد    دتریمف، اطالعات شد یماستفاده 

تعارضشات  در تبیشین  . گرفشت  یمپژوه  در اختیار محق  ررار 

نی که تعار  گفت زما توان یم فرسودگی شغلی بابین فشردی 

فرد  بر کارکرد فشار ناشی از اين تعار  ديم یمبین افراد پديد 

ی افسشردگی در کشار سشوق    سو  بهو فرد شالم را  گذارد یماثر 

ی هیجشانی ششامم   هشا  نششانه دهد و در نتیجه منجر به بروز می

ی و فقششدان دیششنااماحسششاس افسششردگی، شکسششت، درمانششدگی، 

 .گردد یممعنای عاطفی 

 

زيادی از مردس در طول زندگی با يشک    عده :یریگ جهینت

و پرسشتاران بیششتر در    ششوند  یمش روبشرو   زا بیمسيا چند وارعه 

را  زا اسشترس بايد ششرايط   ها من. معر  چنین اتفاراتی هستند

. تحمم کنند تا بتوانند در طول زندگی ايستادگی نششان دهنشد  

ن، پرسشتارا  ششغلی  انگیشزش به منظور با  بردن  شود یمتوصیه 

ی روی حمايشت سشازمانی و ارتباطشات بشین فشردی از      ها شبکه

ی روانشناسی ضمن خدمت ايجشاد ششود و بشا    ها مموزشطري  

و مقابله  تعارضات بین فشردی يی زمینه کاه ها برنامهطراحی 

 . فراهم گردد فرسودگی شغلیمناسب با 

 

 تعارض منافع

تعششار  منششافعی توسششط    گونششه چیدر ايششن پششژوه  هشش  

 .نويسندگان گزارش نشده است

 

 سهم نویسندگان

ها به عهشده   مور مربوط به گردموری و تجزيه و تحلیم دادها

 .ه استبود ینياءالدیضمحمد  استاد راهنماو  افسانه برزيده
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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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