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چکیده

مقدمه :پرستاری یکی از مشاغل استرس زا است و استرس باعث فرسودگی شغلی می شود .فرسودگی شغلی دارای
پیامدهای روانشناختی منفی زیادی است .بنابراین هدف این مطالعه پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس سرمایه
اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی بود.

روش کار :این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود .جامعه پژوهش پرستاران بیمارستان های شهر ورامین در سال
 1395بودند .در مجموع  180پرستار با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .همه آنان پرسشنامه های سرمایه
اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده ،رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی را تکمیل کردند .داده ها با روش
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با مدل همزمان و به کمک نرم افزار  SPSS-19تحلیل شدند.
یافته ها :یافته ها نشان داد سرمایه اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی
پرستاران رابطه معنادار منفی داشتند .به عبارت دیگر با افزایش سرمایه اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار
شهروندی سازمانی میزان فرسودگی شغلی پرستاران کاهش می یابد ( .)P≤0/01در یک مدل پیش بین متغیرهای رفتار
شهروندی سازمانی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه اجتماعی توانستند  31/2درصد از تغییرات فرسودگی شغلی
پرستاران را پیشبینی کنند .سهم رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بیش از سایر متغیرها
بود (.)P≤0/01
نتیجه گیری :سرمایه اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی نقش موثری در پیش بینی
فرسودگی شغلی پرستاران داشتند .بنابراین پیشنهاد می شود مشاوران و درمانگران برای کاهش فرسوگی شغلی پرستاران،
میزان رفتار شهروندی سازمانی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه اجتماعی پرستاران را افزایش دهند.

مقدمه
پرستاری یکی از مشاغلی است که استرس را به همراه خود دارد و عواملی
مانند سختی کار ،کار در شیفت های شبانه ،مواجهه با اورژانس های حاد
و تهدید کننده حیات و کمبود وسایل و تجهیزات باعث ایجاد استرس
در پرستاران می شود [ .]1در دنیای امروز تنش های روانی زیادی وجود
دارد که بعضی از این تنش ها مختص محیط کار است .این تنش ها
ممکن است باعث ایجاد ناخرسندی و نارضایتی از کار و فرسودگی شغلی
گردد [ .]2تنش و استرس جزء جدایی ناپذیر هر شغلی محسوب می شود
که میزان آن در مشاغل مختلف ،متفاوت می باشد .داشتن استرس های
مکرر ذهن و فکر انسان را آشفته کرده و به مرور زمان باعث فرسودگی
شغلی می شود [ .]3فرسودگی شغلی پاسخی تأخیری به عوامل استرس
زای مزمن هیجانی و بین فردی است که در حیطه مشاغل به وجود می
آید [ .]4فرسودگی شغلی نشانگانی روانشناختی شامل خستگی عاطفی،
مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی می باشد .در خستگی عاطفی
به فرد احساس زیر فشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی دست
13

می دهد .در مسخ شخصیت فرد پاسخ منفی سنگدالنه به اشخاصی که
معمو ًال دریافت کنندگان خدمت هستند ،می دهد .در کاهش احساس
کفایت شخصی به فرد احساس کاهش شایستگی در انجام کار دست
می دهد [ .]5همچنین فرسودگی شغلی نشانگانی در پاسخ به فشارهای
حاد بین فرد و شغل است و مهمترین عواملی که شخص را در یک
سازمان دچار فرسودگی شغلی می کند شامل خصوصیت سازمانی ،ادراک
اجتماعی ،خصوصیت فردی و ادراک نقش می باشد [.]6
فرسودگی شغلی تحت تأثیر عوامل بسیاری است که سرمایه اجتماعی
یکی از آنها است .سرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدی در علوم اجتماعی
است که بر بسیاری از حوزه های روانشناختی تأثیر می گذارد [ .]7سرمایه
اجتماعی به عنوان وجوهی از زندگی اجتماعی ،شبکه ها ،هنجارها و
اعتماد اجتماعی تعریف می شود که به مشارکت کنندگان توانایی انجام
مؤثرتر اهداف مشترک را می دهد [ .]8سرمایه اجتماعی میراث روابط
اجتماعی است و فعالیت های اجتماعی را تسهیل می کند و دربرگیرنده
اعتماد ،هنجارهای مشارکتی و شبکه هایی از پیوندهای اجتماعی است
تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .
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و باعث اجتماع افراد به صورت منسجم و با ثبات برای تحقق هدفی
مشترک می شود [ .]9به طور خالصه پژوهش ها نشان دادند سرمایه
اجتماعی با فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی داشت [ .]13-10برای
مثال  Boyasو همکاران ( )2012در پژوهشی درباره رابطه بین سرمایه
اجتماعی ،استرس شغلی ،فرسودگی و تمایل به ترک کار به این نتیجه
رسیدند که سرمایه اجتماعی با استرس شغلی ،فرسودگی و تمایل
به ترک کار رابطه معنادار منفی داشت [ .]10همچنین سپهوندی و
همکاران ( )2014ضمن پژوهشی درباره رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با
فرسودگی شغلی به این نتیجه رسیدند که همه ابعاد سرمایه اجتماعی با
فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار داشتند [.]12
یکی دیگر از عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی ،حمایت اجتماعی ادراک
شده است .مفهوم حمایت اجتماعی ادراک شده به حمایت از منظر
ارزیابی شناختی از محیط و روابطش فرد با دیگران می نگرد .نظریه
پردازان حمایت اجتماعی بر این باورند که تمام روابطی که فرد با دیگران
برقرار می کند ،حمایت اجتماعی محسوب نمی شود .به عبارت دیگر
روابط منبع حمایت اجتماعی نیستند ،مگر آنکه فرد آنها را به عنوان
منبعی مناسب و در دسترس برای رفع نیازهای خود ادراک کند [.]14
گاهی حمایت هایی که از فرد می شود نامناسب ،بد موقع یا خالف میل
اوست ،لذا نه تنها خود حمایت ،بلکه ادراک فرد از حمایت نیز مهم است
[ .]15حمایت اجتماعی به فرد امکان ارتباط مؤثر با دیگران و احساس
ارزشمند بودن را می دهد و معنای میزان برخورداری از محبت ،همراهی
و توجه اعضای خانواده ،دوستان و سایر افراد را در بر می گیرد [.]16
نتایج پژوهش ها نشان دادند حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی رابطه
معنادار منفی داشت [ .]19-17برای مثال  Lambertو همکاران ()2010
ضمن پژوهشی درباره رابطه حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی به این
نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی رابطه معکوس و
معنادار داشت [ .]17همچنین بیرامی و همکاران ( )2014در پژوهشی
درباره نقش مؤلفه های حمایت اجتماعی در پیش بینی فرسودگی شغلی
پرستاران به این نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی
رابطه معناداری داشت [.]18
یکی دیگر از عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی
است .امروزه شرایط سازمان ها کام ً
ال متحول شده و در چنین شرایطی
نیاز آنها به نسل ارزشمندی از کارکنان آشکارتر می شود که به چنین
افرادی سربازان سازمانی می گویند [ .]20رفتار شهروندی سازمانی
مجموعه ای از رفتارهای آگاهانه است که تحت نظام رسمی پاداش
دهی قرار نمی گیرد ،اما بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت زیادی دارد [.]21
رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای سودمند و فرانقشی هستند که گویای
این واقعیت است که وجود چنین رفتارهایی در سازمان های دولتی و
خصوصی آثار مثبت قابل توجهی دارد [ .]22بی تردید کارکنان دارای
رفتار شهروندی سازمانی وجه ممیز سازمان های اثربخش از سازمان ها
غیر اثربخش هستند؛ زیرا سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق
اهداف آن بی هیچ چشم داشتی فراتر از وظایف رسمی خود عمل می
کنند و از هیچ کوششی فروگذار نیستند [ .]23نتایج پژوهش های انجام
شده نشان می دهد رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه
معنادار منفی داشت [ .]26-24برای مثال  Salehi & Gholtashضمن
پژوهشی درباره رابطه رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی
با رفتار شهروندی سازمانی به این نتیجه رسیدند که فرسودگی شغلی با
تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .

پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران
رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار معکوس و رضایت شغلی و تعهد
سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار مستقیم داشتند [.]24
همچنین آقایی و همکاران ( )2014در پژوهشی درباره رابطه فرسودگی
شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی ،جو سازمانی و فرهنگ سازمانی به این
نتیجه رسیدند که فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و جو
سازمانی رابطه معنادار و منفی داشت [.]26
پرستاری یکی از مشاغل سخت است که پرستاران به دلیل تجربه مکرر
استرس ،دچار فرسودگی شغلی می شوند .فرسودگی شغلی سبب کاهش
کارایی ،عدم حضور به موقع سر کار ،غیبت و افت ارائه خدمات می
شود .کیفیت خدماتی که توسط پرستاران ارائه می شود نقش مهمی
در رضایت بیماران از بیمارستان و پرستاران دارد ،لذا باید به دنبال
راهکارهایی برای کاهش فرسودگی شغلی پرستاران بود [ .]27همچنین
با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم پرستاران ،بحث فرسودگی شغلی
آنها می باشد و فرسودگی شغلی تأثیر منفی زیادی دارد ،لذا کمک به
آنان برای کاهش فرسودگی شغلی امری ضروری است .بنابراین هدف
کلی این پژوهش پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس سرمایه
اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی بود.
روش کار
این پژوهش توصیفی  -تحلیلی از نوع مقطعی بود .جامعه این پژوهش
همه پرستاران بیمارستان های شهر ورامین در سال  1395بودند .حجم
جامعه  282نفر بود که بر اساس جدول  Krejcie & Morganحجم
نمونه  163نفر برآورد شد ،اما با توجه به ریزش احتمالی  180پرستار به
روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .در این روش همه افراد
شانس برابر و مستقلی برای انتخاب شدن دارند که برای این منظور پس
از تهیه لیست همه پرستاران و دادن یک کد به هر پرستار در مجموع
از میان آنها تعداد  180نفر با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب
شدند .مالک های ورود به مطالعه شامل برخورداری از سالمت جسمانی
و روانی ،عدم مصرف داروهای روانپزشکی و عدم وقوع رخدادهای تنش
زای شدید مانند طالق یا مرگ عزیزان نزدیک در شش ماه گذشته و
مالک های خروج از مطالعه شامل مصرف داروهای روانپزشکی ،عدم
همکاری و یا دستیابی به پرسشنامه ناقص بود .برای جمع آوری داده ها
از پرسشنامه های زیر استفاده شد.
پرسشنامه سرمایه اجتماعی ()Social Capital Questionnaire
توسط  Pajakطراحی شده است .این ابزار دارای  12گویه است که با
استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت (=1کامال مخالفم تا =5کامال
موافقم) نمره گذاری می شود و دامنه نمرات بین  12تا  60می باشد.
نمره این ابزار با جمع کردن نمره گویه ها به دست می آید و هر چه نمره
فرد بیشتر باشد ،از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار است .پایایی با
روش آلفای کرونباخ  0/86و روایی آن با مفاهیم اعتماد اجتماعی تعمیم
یافته و تساهل اجتماعی تأیید شد [ .]28همچنین ادیبی سده و همکاران
( )2010پایایی را با روش آلفای کرونباخ  0/81گزارش کردند [ .]29در
این مطالعه پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/77محاسبه شد.
پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (Perceived Social
 )Support Questionnaireتوسط  Zimetو همکاران ()1988
طراحی شده است .این ابزار دارای  12گویه است که با استفاده از مقیاس
پنج درجه ای لیکرت (=1کامال مخالفم تا =5کامال موافقم) نمره گذاری
می شود و دامنه نمرات بین  12تا  60می باشد .نمره این ابزار با جمع
14
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کردن نمره گویه ها به دست می آید و هر چه نمره فرد بیشتر باشد ،از
حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار است .پایایی با روش آلفای کرونباخ
 0/92و روایی صوری و محتوایی آن تأیید شد [ .]30همچنین سوری و
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین مقدار و بیشترین مقدار متغیرهای پژوهش
عاشوری ( )2015پایایی را با روش آلفای کرونباخ  0/85گزارش کردند
میانگین انحراف استاندارد کمترین مقدار بیشترین مقدار
متغیر های پژوهش
[ .]31در این مطالعه پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/88محاسبه شد.
سرمایه اجتماعی
53
17
8/40
38/12
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Organizational Citizenship
56
19
9/48
حمایت اجتماعی ادراک 42/58
 )Behavior Questionnaireتوسط  Smithو همکاران ()1983
شده
طراحی شده است ،استفاده شد .این ابزار دارای  16گویه است که با استفاده
74
24
11/70
رفتار شهروندی سازمانی 53/29
از مقیاس پنج درجه ای لیکرت (=1کامال مخالفم تا =5کامال موافقم) نمره
فرسودگی شغلی
118
31
21/97
77/61
گذاری می شود و دامنه نمرات بین  16تا  80می باشد .الزم به ذکر است
در جدول  1میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین مقدار و بیشترین مقدار
که گویه های  8 ،4و  10به صورت معکوس نمره گذاری می شوند .نمره
متغیرهای پژوهش قابل مشاهده است .در جدول  2ضرایب همبستگی
این ابزار با جمع کردن نمره گویه ها به دست می آید و هر چه نمره فرد
سرمایه اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده ،رفتار شهروندی سازمانی و
بیشتر باشد ،از رفتار شهروندی سازمانی بیشتری برخوردار است .پایایی با
فرسودگی شغلی پرستاران ارائه شده است.
روش آلفای کرونباخ  0/89گزارش شد [ .]32همچنین امینی و همکاران
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای پژوهش ()=161n
( )2013پایایی را با روش آلفای کرونباخ  0/74و روایی محتوایی را با نظر
متغیر های
4
3
2
1
متخصصان تأیید کردند [ .]33در این مطالعه پایایی با روش آلفای کرونباخ
پژوهش
 0/85محاسبه شد.
 -1سرمایه اجتماعی
1
پرسشنامه فرسودگی شغلی ( )Job Burnout Questionnaireتوسط
 -2حمایت احتماعی
1
**0/278
 Maslach & Jacksonطراحی شده است .این ابزار دارای  22گویه
ادراک شده
است که با استفاده از مقیاس هفت درجه ای لیکرت (=0کامال مخالفم تا
 -3رفتار شهروندی
1
**0/315
**0/226
=6کامال موافقم) نمره گذاری می شود و دامنه نمرات بین  0تا  132می
سازمانی
باشد .الزم به ذکر است که برخی گویه ها به صورت معکوس نمره گذاری
 -4فرسودگی شغلی
1
**-0/420
**-0/351
**-0/344
می شوند .نمره این ابزار با جمع کردن نمره گویه ها به دست می آید و
**
p≤0.01
هر چه نمره فرد بیشتر باشد ،دچار فرسودگی شغلی بیشتری است .پایایی یافته های جدول  2نشان داد سرمایه اجتماعی ( ،)r=-0/344حمایت
با روش آلفای کرونباخ  0/87گزارش شد [ .]34همچنین احقر ( )2007اجتماعی ادراک شده ( )r=-0/351و رفتار شهروندی سازمانی ()r=-0/420
پایایی را با روش بازآزمایی  0/88و کرونباخ  0/90و روایی صوری را با نظر با فرسودگی شغلی پرستاران رابطه معنادار منفی داشتند ( .)P≤0/01سایر
متخصصان تأیید کرد [ .]35در این مطالعه پایایی با روش آلفای کرونباخ روابط نشان داد که سرمایه اجتماعی با حمایت اجتماعی ادراک شده و
 0/82محاسبه شد.
رفتار شهروندی سازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده با رفتار شهروندی
با
الزم
هماهنگی
از
پس
که
بود
صورت
این
به
پژوهش
نحوه اجرای
سازمانی رابطه معنادار مثبت داشتند ( .)P≤0/01در جدول  3نتایج آزمون
بیمارستان ها و اخذ نامه همکاری با پژوهشگر ،هدف پژوهش برای رگرسیون چندمتغیری با مدل همزمان برای پیش بینی فرسودگی شغلی
پرستاران توضیح داده شد و سپس رضایت نامه کتبی شرکت در پژوهش پرستاران بر اساس سرمایه اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار
توسط آنها امضا شد .همچنین پرسشنامه ها بدون درج نام و نام خانوادگی شهروندی سازمانی ارائه شده است.
و پس از بیان اصل رازداری توسط آزمودنی ها تکمیل شد .داده ها در دو جدول .3نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری با مدل همزمان برای پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران
سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شدند .در سطح توصیفی
T
استاندارد
احتمال
df
F
R
R
متغیر های پیش
از شاخص های توصیفی فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و
شده ß
بینی
انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از روش همبستگی
سرمایه اجتماعی
-3/552
-0/213
پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با مدل همزمان استفاده شد.
-5/185
-0/294
0/001
3
حمایت اجتماعی ادراک 30/571 0/312 0/559
الزم به ذکر است که برای این منظور از نرم افزار  SPSS-19شده
استفاده شد.
رفتار شهروندی سازمانی
-5/321
-0/319
157
يافته ها
مورد
پرستاران
توسط
شدن
تکمیل
از
پس
ها
پرسشنامه
پژوهش
در این
یافته های جدول  3نشان داد ضریب همبستگی متغیرهای پیش بین
بررسی قرار گرفتند که تعداد  19پرسشنامه به دلیل ناقص بودن غیر قابل (سرمایه اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی)
بررسی بود ،لذا پرسشنامه های  161نفر تحلیل شد .میانگین سنی شرکت با فرسودگی شغلی شغلی  0/559بود و این متغیرها توانستند  31/2درصد
کنندگان  34/68±3/51سال بود .از میان آنان  117نفر زن ( 72/67درصد) از تغییرات فرسودگی شغلی پرستاران را پیش بینی کنند (R2=0/312
و  44نفر مرد ( 27/33درصد) بودند .همچنین تحصیالت  153نفر لیسانس  .)0/01 ≥pهمچنین رفتار شهروندی سازمانی با بتای استاندارد معادل
( 95/03درصد) و  8نفر فوق لیسانس ( 4/97درصد) بود .در جدول  -0/319 1بیشترین سهم منفی را در پیش بینی تغییرات فرسودگی شغلی
میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین مقدار و بیشترین مقدار متغیرهای پرستاران داشت ،سپس حمایت اجتماعی با بتای استاندارد  -0/294نقش
سرمایه اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده ،رفتار شهروندی سازمانی و
فرسودگی شغلی پرستاران ارائه شده است.
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منفی و مؤثری در پیش بینی تغییرات فرسودگی شغلی پرستاران داشت و
در نهایت سرمایه اجتماعی با بتای استاندارد  -0/213نقش منفی و مؤثری
در پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران داشت.
بحث
این پژوهش با هدف پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس
سرمایه اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی
پرستاران بیمارستان های شهر ورامین انجام شد .نتایج نشان داد همه
متغیرهای پیش بین (سرمایه اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و
رفتار شهروندی سازمانی) با فرسودگی شغلی پرستاران رابطه معنادار منفی
داشتند .نتایج دیگر نشان داد متغیرهای پیش بین توانایی پیش بینی معنادار
فرسودگی شغلی پرستاران را داشتند.
یافته ها نشان داد سرمایه اجتماعی با فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی
داشت که این یافته با یافته پژوهش های قبلی همسو بود [ .]13-10برای
مثال  Gacherو همکاران ( )2011در پژوهشی درباره رابطه استرس،
فرسودگی و سرمایه اجتماعی به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی
با استرس و فرسودگی رابطه معنادار معکوس داشت [ .]11همچنین ارقند
و همکاران ( )2014ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سرمایه
اجتماعی با فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار داشت [ .]13در تبیین
این یافته بر مبنای نظر  Rothonو همکاران ( )2011می توان گفت
سرمایه اجتماعی میراث روابط اجتماعی است و فعالیت های اجتماعی را
تسهیل کرده و دربرگیرنده اعتماد ،هنجارهای مشارکتی و شبکه هایی از
پیوندهای اجتماعی است که باعث اجتماع افراد به صورت منسجم و با
ثبات برای تحقق هدفی مشترک می شود ،این امر نخست باعث افزایش
سالمتی ،کارآمدی و مفید بودن و در نهایت باعث کاهش فرسودگی شغلی
می شود [ .]9تبیین دیگر ،اینکه سرمایه اجتماعی مجموع منابع واقعی یا
بالقوه ای است که حاصل شبکه های بادوام از روابط کم و بیش نهادینه
شده در گروه ها است .شبکه ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی
سرمایه جمعی برخوردار می کند و آنان را مستحق اعتبار می سازد و هر
چقدر افراد اعتبار بیشتری داشته باشند ،کمتر دچار تنش می شوند که این
عامل باعث کاهش فرسودگی شغلی می شود [.]6
یافته مهم دیگر این بود حمایت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی شغلی
رابطه معنادار منفی داشت که این یافته با یافته پژوهش های قبلی همسو
بود [ .]19-17برای مثال  Lambertو همکاران ( )2010در پژوهشی به
این نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی رابطه معکوس
و معنادار داشت [ .]17همچنین محمدی فخار و همکاران ( )2012ضمن
پژوهشی درباره ارتباط حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی پرستاران به این
نتیجه رسیدند که بین حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی پرستاران ارتباط
منفی و معنادار وجود داشت [ .]19در تبیین این یافته می توان گفت افرادی
که از حمایت اجتماعی برخوردارند احساس موفقیت فردی بیشتری دارند،
در هنگام کار با استرس کمتری مواجه می شوند ،میزان استرس موقعیت
ها را کمتر ارزیابی می کنند و توانایی های خود را در مقابله با چالش
های کاری ،مثبت تر و کارآمدتر ارزیابی می کنند که این عوامل نخست
باعث افزایش نگاه مثبت آنان به شغل و محیط شغلی و در نهایت باعث
کاهش فرسودگی شغلی می شود .تبیین دیگر ،اینکه افرادی که از حمایت
اجتماعی برخوردارند نقش خود را در سازمان مؤثرتر و کارآمدتر ارزیابی
می کنند ،به سایر همکاران اعتماد دارند و می دانند که تالش همه آنها
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پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران
در جهت افزایش کارآیی سازمان می باشد .چنین ادراکی از محیط کاری
باعث ارزیابی مثبت و سودمند کار که این امر خود باعث کاهش فرسودگی
شغلی می شود [.]36
یافته های دیگر مطالعه حاضر نشان داد رفتار شهروندی سازمانی با
فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی داشت که این یافته با یافته پژوهش
های قبلی همسو بود [ .]26-24برای مثال  Lambertضمن پژوهشی
درباره رابطه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی ،رضایت از زندگی و
فرسودگی شغلی به این نتیجه رسید که رفتار شهروندی سازمانی با رضایت
شغلی و رضایت از زندگی رابطه مثبت و با فرسودگی شغلی رابطه منفی
داشت [ .]25همچنین آقایی و همکاران ( )2014در پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی
رابطه معنادار و منفی داشت [ .]26در تبیین این یافته می توان گفت
میانگین رفتار شهروندی سازمانی پرستاران باالتر از حد متوسط است و
این کارکنان برای پیشبرد مقاصد سازمانی که در آن مشغول هستند از خود
تالش زیادی نشان می دهند ،در انجام وظایف مسئولیت پذیرند ،همکاران
خود را در جهت انجام کارها حمایت می کنند ،در جهت بهبود شرایط
کاری تالش می کنند و تا حد امکان در انجام کارهای خود شرایط دیگر
همکاران را مورد توجه قرار می دهند که این امر باعث می شود در محیط
کاری استرس کمتری داشته باشند که این امر خود باعث کاهش فرسودگی
شغلی می شود .تبیین دیگر اینکه کارکنانی که در کمک به دیگران ،فراتر
از وظایف شغلی خود عمل می کنند ،از سیاست های پذیرفته شده سازمان
پیروی می کنند ،به بهتر شدن و غنای محیط عمومی کار کمک می کنند
و بر کل سازمان تأثیر مثبت دارند .این عوامل باعث می شود فرد شغل خود
را اثربخش و مفید ارزیابی کند که این امر باعث کاهش ادراک فرسودگی
شغلی می شود [.]22
در پاسخ به سوال اصلی پژوهش می توان گفت در یک مدلی که سرمایه
اجتماعی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی برای
پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران رقابت نمودند ،به ترتیب متغیرهای
رفتار شهروندی سازمانی ،حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی توانایی پیش
بینی فرسودگی شغلی پرستاران را داشتند و این متغیرها با هم توانستند
 31/2درصد از تغییرات فرسودگی شغلی پرستاران را پیش بینی کنند که با
توجه به بتای استاندارد رفتار شهروندی سازمانی بیشترین سهم را در پیش
بینی فرسودگی شغلی پرستاران داشت .پس آنچه در پیش بینی فرسودگی
شغلی نقش عمده ای ایفا میکند در درجه نخست این است که افراد چه
مقدار رفتارهای سودمند و فرانقش را به صورت داوطلبانه و بدون انتظار
پاداش انجام می دهند.
پژوهش حاضر محدودیت هایی نیز داشت .مهمترین محدودیت این
پژوهش استفاده از ابزارهای خودگزارش دهی بود .در چنین ابزارهایی
ممکن است افراد مسئوالنه پاسخ ندهند .محدوديت دیگر استفاده از روش
همبستگي بود .چون روابط کشف شده را نمي توان به عنوان روابط علي
فرض کرد؛ شاید این روابط ناشی از اثر سایر متغیرها باشد .محدودن
شدن نمونه پژوهش به پرستاران بیمارستان های شهر ورامین محدودیت
دیگر بود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی برای جمع آوری اطالعات
از مصاحبه استفاده شود .همچنین انجام پژوهش های مداخله ای برای
بررسی تأثیر آنها و دستیابی به رابطه علی نیز پیشنهاد مناسبی برای انجام
پژوهش در آینده می باشد .عالوه بر آن پژوهش بر روی پرستاران سایر
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 سپس،برای این منظور نخست باید رفتار شهروندی سازمانی را آموزش داد
به حمایت از آنان پرداخت و در نهایت اقدام به آموزش سرمایه اجتماعی
.نمود

مجله علمی پژوهان
.شهرها می تواند زمینه جدیدی برای مطالعه باشد

تضاد منافع
.این مطالعه برای نویسنده هیچ گونه تضاد منافعی نداشته است

نتیجهگیری
 حمایت،نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی
اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی پرستاران
 همچنین در یک مدل پیش بین به ترتیب.رابطه معنادار منفی داشتند
 حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی،متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی
 بنابراین مشاوران.توانستند فرسودگی شغلی پرستاران را پیش بینی کنند
و روانشناسان بیمارستان ها برای کاهش فرسودگی شغلی پرستاران می
توانند افراد دچار فرسودگی شغلی را شناسایی نموده و آنان را به مراکز
.مشاوره ارجاع دهند و یا برای این افراد کارگاه های آموزشی برگزار کنند
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Introduction: Nursing is a stressful jobs and stress causes burnout. Job burnout
has a lot negative psychological consequences. Thus, the aim of this study was to
predict nurse’s job burnout based on the social capital, perceived social support
and organizational citizenship behavior.
Methods: The current research was a descriptive and analytical cross-sectional
study. The population included the nurses of Varamin’s hospitals in 2016. Totally,
180 nurses were selected by the simple random sampling method. All of them
completed the questionnaires included social capital, perceived social support, organizational citizenship behavior and job burnout. Data were analyzed by Pearson
correlation and multivariate regression by enter model and with Assistance SPSS19 software.
Results: The results showed that social capital, perceived social support and organizational citizenship behavior had a negative significant relationship with
nurse’s job burnout. In other words, the rate of nurse’s job burnout decreases with
increasing social capital, perceived social support and organizational citizenship
behavior (P≤0.01). A model predicting organizational citizenship behavior, perceived social support and social capital could predict 31.2% of the variations of
nurse’s job burnout. The share of organizational citizenship behavior in predicting
nurse’s job burnout was over than other variables (P≤0.001).
Conclusion: Social capital, perceived social support and organizational citizenship behavior had an effective role in predicting the nurse’s job burnout. Therefore,
it is suggested that, in order to decrease the nurse’s job burnout, counselors and
therapists increase the rate of organizational citizenship behavior, perceived social
support and social capital of nurses.
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