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Abstract
Introduction: Burnout is one of the occupational hazards that has been considered in recent years 
and as the main characteristic of job stress, it will have several adverse effects on the individual and 
the organization in which she works.
Methods: In terms of data collection, this research is among the descriptive researches of correlation 
and structural equation modeling (sem) and in terms of method, it is among the quantitative researches. 
The population of the present study consisted of all nurses of Imam Khomeini Hospital complex, their 
number was 1950 people. The sample size was calculated in each group of 300 people, of which a total 
of 600 people were randomly selected for each group of 300 people using stepwise cluster sampling 
method. In the present study, the Maslach burnout questionnaire (1993), the Lutans psychological 
capital questionnaire (2007), the Scorron and Freelander self-differentiation questionnaire (1998) 
and the Carroll Perception Questionnaire based on the Carol model (2001) were used. It was done 
using PLS and SPSS software.
Result: Findings showed that the values of descriptive statistics and central indicators such as mean, 
standard deviation, skewness and elongation, the higher the mean values of variables with positive 
semantic load, show that the evaluation of the variable is in a more favorable and satisfactory situation. 
The higher the mean values of the variables with negative semantic load, the more the evaluation of the 
variable is in an unfavorable situation. The results also showed that this effectiveness was significant 
at 95% confidence level (absolute value of t-statistic is greater than 1.96), so with 95% probability 
the researcher's claim was confirmed and showed that psychological capital and self-differentiation 
as Directly and mediated by the perception of social responsibility, it affects the burnout of nurses.
Conclusions: According to the research results, it is possible to reduce and improve burnout by 
interventions such as self-differentiation training, psychological capital, social responsibility 
perception, emotion management and emotion regulation for nurses.
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چکیده 
مقدمــه: فرســودگی شــغلی از جملــه خطــرات شــغلی اســت کــه در ســال هــای اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــه عنــوان یکــی از 
مشــخصه هــای اصلــی اســترس شــغلی، بــر فــرد و ســازمانی کــه وی در آن مشــغول بــه کار اســت، اثــرات ســوء متعــددی خواهــد داشــت. 
ــی  ــدل یاب ــتگی و م ــوع همبس ــی از ن ــای توصیف ــره پژوهش ه ــا، در زم ــردآوری داده ه ــوه گ ــاظ نح ــش از لح ــن پژوه روش کار: ای
معــادالت ســاختاری )SEM( و از نظــر روش، در زمــره پژوهش هــای کمــی اســت. جامعــه پژوهــش حاضــر عبــارت بــود از کلیــه پرســتاران 
مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی تعــداد آن هــا 1950 نفــر بودنــد. حجــم نمونــه در هــر گــروه 300 نفــر محاســبه شــد کــه مجموعــا 
600 نفــر کــه بــرای هــر گــروه 300 نفــر بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری خوشــه ای مرحلــه ای بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند. 
در پژوهــش حاضــر از پرسشــنامه های فرســودگی شــغلی مســلچ )1993(، پرسشــنامه ســرمایه روان شــناختی لوتانــز )2007(، پرسشــنامه 
خودتمایزیافتگــی اســکورون و فریلینــدر )1998( و پرسشــنامه ادراک مســئولیت اجتماعــی بــر پایــه مــدل کارول )1979( اســتفاده شــده 

اســت و تحلیــل آمــاری داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SMART-PLS 3/3 و SPSS26  انجــام شــد. 
یافتــه هــا: یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد روابــط میــان متغیرهــای مــدل در هــر دو گــروه زنــان و مــردان در ســطح اطمینــان %95 
معنــادار شــده اســت )قدرمطلــق آمــاره t بزرگتــر از 1/96 شــده اســت(، و نشــان داد کــه ســرمایه های روان شــناختی و خودتمایزیافتگــی 
بــه صــورت مســتقیم و بــا میانجــی گــری ادراک مســئولیت اجتماعــی بــر فرســودگی شــغلی پرســتاران در هــر دو گــروه زنــان و مــردان 

مؤثــر اســت.
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش، مــی تــوان جهــت کاهــش فرســودگی شــغلی و بهبــود آن، بــا انجــام مداخالتــی همچون 
آمــوزش خودتمایزیافتگــی، ســرمایه هــای روان شــناختی، ادراک مســئولیت اجتماعــی، مدیریــت هیجــان و تنظیــم هیجــان برای پرســتاران 

ــدام نمود.  اق
کلیدواژه ها: فرسودگی شغلی، سرمایه های روان شناختی، مسئولیت اجتماعی، خودتمایزیافتگی.

مقدمه
فرســودگی شــغلی از جملــه خطــرات شــغلی اســت کــه در ســالهای 
اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. امــروزه بــا پیشــرفت علــم 
ــاعات کار،  ــش س ــن افزای ــدن و همچنی ــه ش ــه مدرنیت و در نتیج
ــی و ...(، اســترس  ــوا، صوت ــف )ه ــای مختل ــت، آلودگــی ه جمعی
هــای مختلــف و فرســودگی شــغلی در افــراد افزایــش پیــدا کــرده 
ــوان  ــه عن ــروزی ب ــای ام ــغلی در دنی ــودگی ش ــت )1(. فرس اس

ــه  ــری ب ــی اســترس شــغلی، نوعــی واکنــش تأخی مشــخصه اصل
ــوء  ــرات س ــه اث ــت ک ــل کار اس ــش زای مح ــن تن ــل مزم عوام
ــه کار  ــغول ب ــه وی در آن مش ــازمانی ک ــرد و س ــر ف ــددی ب متع
ــده  ــه عقی ــه دارد )2(. ی ــر جامع ــدت ب ــن در بلندم اســت و همچنی
 ،)2014  ،Cuklouk( کوکلــوک  و   )2012  ،Dulgon( دولگــون 
ــا  ــت ب ــغلی اس ــن ش ــترس مزم ــی از اس ــغلی ناش ــودگی ش فرس
عوامــل منفــی همچــون بیگانگــی از کار و وظیفــه، تــرک شــغل 
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و نارضایتــی از چشــم انــداز شــغلی و کاهــش کیفیــت اقتصــادی و 
خدمــات و همچنیــن از دســت دادن کارمنــدان ماهــر، خود را نشــان                                                                                           

مــی دهــد )3(.
ــط کاری از  ــی محی ــت روان ــای بهداش ــاس، ارتق ــن اس ــر همی ب
مهمتریــن ابعــاد توســعه و بهبــود نیــروی انســانی بــوده، بــه طوری 
ــمی و  ــالم جس ــای س ــه نیروه ــه ب ــر توج ــای اخی ــه در دهه ه ک
ــزایی در  ــر بس ــی تأثی ــادی و صنعت ــات اقتص ــری در موسس فک
افزایــش بهــره وری و عملکــرد کارکنــان داشــته اســت )4(. همیــن 
امــر ســبب شــده تــا امــروزه محققــان بــه دنبــال شناســایی عوامــل 
مؤثــر همچــون متغیرهاي شــناختي، اجتماعــي، هیجانــي و عاطفي 
ــی در محیــط کار  ــر فرســودگی شــغلی و ارتقــای بهداشــت روان ب
ــان،  ــن می ــند. در ای ــی باش ــای درمان ــوص در محیط ه ــه خص ب
ــت  ــی اس ــی از پدیده های ــناختی یک ــرمایه های روان ش ــه س مؤلف
کــه طــی ســال های اخیــر در پژوهــش هــا ظرفیــت بالقــوه باالیــی 
ــای کاری  ــراد در محیط ه ــاء ســالمتی و عملکــرد اف ــرای ارتق را ب
مختلــف از خــود نشــان داده اســت )5(. بــه طــوری کــه ایــن مؤلفه 
ــردی و ســازمانی رابطــه  ــت در ســطح ف ــرون داده هــای مثب ــا ب ب
داشــته و باعــث افزایــش عملکــرد کارکنــان می شــود )6(. از 
ــر فرســودگی شــغلی، خودتمایزیافتگــی  ــذار ب ــل اثرگ دیگــر عوام
ــرار داده )7(  ــر ق ــی را مدنظ ــراد در زندگ ــازگاری اف ــه س ــت ک اس
و بــه تجربــه فــرد در میــزان توانایــی او بــرای جداســازی فراینــد 
 ،Street( ــتریت ــد دارد )8(. اس ــی تأکی ــد هیجان ــناختی از فراین ش
ــواده  ــن خان ــرد در بی ــد اســت ســطح تمایزیافتگــی ف 2005( معتق
ــا و  ــی ه ــر پویای ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــد، ب ــد می کن ــدأ رش مب
ــی  ــرار دارد و در زندگ ــود ق ــواده خ ــای خان ــن اعض ــالت بی تعام
آینــده فــرد اثــر مــی گــذارد )9(. زمانــی کــه افــراد در ســطح باالی 
تمایــز یافتگــی قــرار داشــته باشــند، بــه رشــد بهتــری از فردیــت 
ــد  ــدا می کنن ــودن اســت، دســت پی ــم ب ــا ه ــا ب ــل ی ــه در تعام ک
 ،)1980 ،Chernis( ــس ــاد چرنی ــه اعتق ــاس، ب ــن اس )10(، برهمی
ــرای ســازگاری ارتباطــی  ــه ضــرورت خودتمایزیافتگــی ب توجــه ب
روان شــناختی و همچنیــن توجــه بــه ایــن کــه فرســودگی شــغلی 
ــد  ــد، می توان ــراد وارد می کن ــر اف ــه ب ــغلی ک ــار ش ــل فش ــه دلی ب
ــن  ــه ای ــذا توجــه ب ــراد شــود، ل ــه عــدم ســازگاری در اف منجــر ب

ــا ضــروری اســت )11(.  ــه در ســازمان ه مؤلف
ــوان  ــغلی می ت ــودگی ش ــر فرس ــذار ب ــای اثرگ ــر مؤلفه ه از دیگ
ــئولیت  ــود. مس ــاره نم ــی اش ــئولیت اجتماع ــه ادراک مس ــه مؤلف ب
پذیــری اجتماعــی از جملــه مهــم تریــن عناصــر فلســفه وجــوی         
ــه نحــوی کــه اهمیــت دادن  ســازمان هــا شــناخته شــده اســت، ب
ــه  ــازمانی را ب ــد س ــاء تعه ــال ارتق ــا احتم ــه تنه ــت آن ن ــه رعای ب
ــرای  ــان خــارج از ســازمان را ب ــت ذینفع همــراه دارد، بلکــه رضای
ــد )12(. در  ــت می کن ــروعیت بخشــیدن بــه ســازمان تقوی مش

خصــوص فرســودگی شــغلی، تعاریــف متعــددی ارائــه شــده اســت. 
ــف را  ــن تعری ــر )Freudenberg، 1974(، اولی ــرت فرودنبرگ هرب
ــدگاه  ــق دی ــه داده اســت. طب در خصــوص فرســودگی شــغلی ارائ
ــمی و  ــانه های جس ــب نش ــغلی در قال ــودگی ش ــوم فرس وی، مفه
ــر،  ــان دیگ ــه بی ــود )13(. ب ــان می ش ــاری بی ــاخص های رفت ش
فرودنبرگــر )1975( فرســودگی شــغلی را بــه ایــن صــورت تعریــف 
ــت از  ــه عل ــه ب ــی ک ــا ناکام ــتگی و ی ــی از خس ــد: حالت می کن
خودگذشــتگی فــرد و همچنیــن روش زندگــی او یــا ارتباطــی کــه 
منجــر بــه وصــول نتیجــه دلخــواه نمی شــود، بــه وجــود مــی آیــد 
ــغلی در  ــش واســطه ای فرســودگی ش ــه نق )14(. در پژوهشــی ک
رابطــه بیــن اســترس ادراک شــده، درگیــری کار و خانــواده و هوش 
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــی کادر بهداش ــار ایمن ــا رفت ــی ب هیجان
ــا حاکــی از  ــه ه ــج یافت ــت. نتای ــرار گرف ــورد بررســی ق ــاد م مهاب
بــرازش مــدل ســاختاری تحقیــق و نیــز ارتبــاط منفــی و معنــی دار 
اســترس درک شــده، درگیــری کار و خانــواده و فرســودگی شــغلی 
ــاط مثبــت و معنــی دار هــوش  ــار ایمنــی و همچنیــن ارتب ــا رفت ب
ــده  ــج نشــان دهن ــود. همچنیــن نتای ــار ایمنــی ب ــا رفت ــی ب هیجان
آن بــود کــه فرســودگی شــغلی در رابطــه بیــن هــوش هیجانــی و 
درگیــری کار و خانــواده بــا رفتــار ایمنــی کادر بهداشــت و درمــان 
نقــش میانجــی دارد. از نظــر محقــق، سیســتم مدیریتــی ســازمان 
می توانــد بــا مدیریــت بهینــه ایــن عوامــل، ســطح ایمنــی شــاغلین 
ــر نوبت هــای  خــود را ارتقــاء دهــد )15(. در پژوهشــی دیگــر، تأثی
کاری در شــرایط کرونــا بــر فرســودگی شــغلی کارکنــان بــا نقــش 
میانجــی اســترس ابتــال بــه کرونــا بــر روی 151 نفــر از پرســتاران 
شــاغل در بیمارســتان امــام خمینــی شهرســتان آمــل انجــام شــده 
ــر  ــای کاری ب ــی از نوبت ه ــالل ناش ــه اخت ــان داد ک ــج نش و نتای
فرســودگی شــغلی )r=0/571( و اســترس ابتــال بــه کرونــا )0/542 
=r( در پرســتاران تأثیــر معنــاداری دارد )P=0/05(. همچنیــن 
اســترس ابتــال بــه کرونــا بــر فرســودگی شــغلی پرســتاران تأثیــر 
ــه  ــا ب ــه کرون ــاداری نشــان داد )r=0/324( و اســترس ابتــال ب معن
ــغلی را  ــودگی ش ــای کاری و فرس ــان نوبت ه ــه می ــی رابط خوب
تســهیل مــی کــرد. بدیــن معنــی کــه اثــرات ناشــی از نوبت هــای 
کاری، یکــی از چالش هــای پیــش روی پرســتاران در همــه 
گیــری کرونــا بــوده اســت چــرا کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه تعــداد 
زیــاد مراجعــات و بســتری هــا، منجــر بــه عــدم تمرکــز و فقــدان 
انــرژی جهــت انجــام اهــداف شــغلی شــده و عــدم تعــادل منجــر 
ــت زندگــی و در  ــف و کاهــش کیفی ــه خســتگی، عملکــرد ضعی ب
نهایــت فرســودگی می شــود. بنابرایــن، محقــق ایــن پژوهــش در 
راســتای نتایــج تحقــق خــود بــه مدیــران بیمارســتان هــا پیشــنهاد 
می کنــد بــا بســتن قــرارداد بــا نیــروی کار موفقــت جهــت کاهــش 
ــر مبنــای کار انجــام شــده  ــه و حقــوق ب ــار کاری، تناســب کاران ب
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ــش  ــزه و چرخ ــاء انگی ــت ارتق ــر جه ــرایط حاض ــا در ش مخصوص
شــغلی از ابتــال پرســتاران بــه فرســودگی شــغلی جلوگیــری کننــد. 
همچنیــن مدیــران بیمارســتان هــا بــا تدویــن برنامه هــای نوبــت 
ــت کاران،  ــا، انتخــاب مناســب نوب ــژه دوره بیمــاری کرون کاری وی
آمــوزش نوبــت کاران بــه منظــور ایجــاد یــک نگــرش صحیــح و 
تطابــق بــا شــرایط حاضــر و فراهــم ســازی شــرایط مناســب بــرای 
بهداشــت خــواب می تواننــد از عــوارض ناشــی از نوبت هــای کاری 
پرســتاران بکاهنــد )16(. در پژوهشــی کــه شــیوع و عوامــل مرتبــط 
بــا فرســودگی شــغلی پرســتاران را در ایــاالت متحــده مورد بررســی 
قــرار داده بــود، نتایــج حاکــی از آن بــود کــه در میــان پرســتارانی 
ــودگی  ــد فرس ــد 31/5 درص ــرده ان ــرک ک ــود را ت ــغل خ ــه ش ک
ــج  ــن نتای ــد. همچنی ــزارش کردن ــل گ ــوان دلی ــه عن ــغلی را ب ش
حاکــی از آن بــود پرســتارانی کــه بیــش از 40 ســاعت در هفتــه کار 
می کننــد احتمــال تــرک شــغل آنــان بــه دلیــل فرســودگی شــغلی 
ــود. همچنیــن محیــط کار اســترس زا و نیــروی انســانی  بیشــتر ب
ناکافــی نیــز از دیگــر عوامــل تــرک شــغل پرســتاران گزارش شــد. 
ــل  ــق، فرســودگی شــغلی عامــل قاب ــن تحقی ــان ای از نظــر محقق
ــود  ــغل خ ــه ش ــی اســت ک ــتاران آمریکای ــان پرس ــی در می توجه
ــد،  ــود دارن ــغل خ ــرک ش ــه ت ــم ب ــا تصمی ــد و ی ــرک می کنن را ت
بنابرایــن، سیســتم های بهداشــتی بایــد بــر اجــرای اســتراتژی های 
شــناخته شــده بــرای کاهــش فرســودگی شــغلی، از جملــه پرســنل 
کافــی پرســتار و محــدود کــردن تعــداد ســاعات کار در هــر شــیفت 

متمرکــز شــوند )17(. 
ــت  ــه اهمی ــا توج ــد و ب ــه ش ــه گفت ــاس آن چ ــن، براس بنابرای
ــه  ــن ک ــه ای متغیرهــای پژوهــش در فرســودگی شــغلی و نظــر ب
پرســتاران از زمــره افــرادی هســتند کــه بــه دلیــل ماهیــت شــغل 
خــود بــه اشــکال مختلــف تحــت فشــار و آســیب های جســمی و 
ــن الگــوی  ــذا هــدف پژوهــش حاضــر تبیی ــد، ل ــرار دارن ــی ق روان
ســاختاری فرســودگی شــغلی براســاس ســرمایه های روان شــناختی 
و خودتمایزیافتگــی بــا میانجــی گــری ادراک مســئولیت اجتماعــی 

ــوم پزشــکی تهــران اســت. در پرســتاران دانشــگاه عل
ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف، در زمــره پژوهش هــای کاربــردی و 
بنیــادی، از لحــاظ نحــوه گــردآوری داده هــا، در زمــره پژوهش های 
ــی معــادالت ســاختاری  ــوع همبســتگی و مــدل یاب توصیفــی از ن
ــت.  ــی اس ــای کم ــره پژوهش ه ــر روش، در زم )SEM( و از نظ
جامعــه پژوهــش حاضــر عبــارت بــود از کلیــه پرســتاران مجتمــع 
ــر پرســتاری و  ــا اســتعالم از دفت بیمارســتانی امــام خمینــی کــه ب
ــد. حجــم  ــر بودن ــداد آن هــا 1950 نف ــروی انســانی مجتمــع تع نی
 )1994 ،Stevens( نمونــه حاضــر بــا اســتناد بــه نظریــه  اســتیونس
ــه  کــه معتقــد اســت در الگــوی معــادالت ســاختاری، تعــداد نمون
ــاي مشــاهده  ــداد متغیره ــر تع ــا 20 براب ــن 15 ت ــد بی ــل بای حداق

ــر مشــاهده  ــداد 15 متغی ــق حاضــر تع شــده باشــد )18(. در تحقی
شــده در حجــم 20 برابــر در نظــر گرفتــه شــد کــه بــر ایــن اســاس 
حجــم نمونــه در هــر گــروه 300 نفــر محاســبه شــد کــه مجموعــا 
ــتفاده از روش  ــا اس ــر ب ــروه 300 نف ــر گ ــرای ه ــه ب ــر ک 600 نف
نمونــه گیــری خوشــه ای مرحلــه ای بــه صــورت تصادفــی انتخاب 

شــدند.

ابزار پژوهش
• پرسشنامه فرسودگی شغلی 

ــه در ســال 1993 توســط مســلچ و جکســون  ــن پرسشــنامه ک ای
تدویــن گردیــده از 22 ســوال تشــکیل شــده و ســه مؤلفه خســتگی 
هیجانــی، مســخ شــخصیت و احســاس کفایــت شــخصی را                                                         
مــی ســنجد. 9 ســوال مربــوط بــه خســتگی هیجانــی )بــه پاســخ 
دهنــدگان اجــازه مــی دهــد احساســات مربــوط بــه ضعــف بیــش 
از انــدازه و خســتگی عاطفــی در برابــر افــراد و محیــط کار را 
بیــان نماینــد(. 5 ســوال مربــوط بــه مســخ شــخصیت )بــه پاســخ 
دهنــدگان اجــازه مــی دهــد کــه نگــرش هــای خــود را بــه شــکل 
بــی عالقگــی و بــی تفاوتــی نســبت بــه افــراد بیــان نماینــد( و 8 
ســوال مربــوط بــه احســاس کفایــت شــخصی )بــه پاســخ دهندگان 
اجــازه مــی دهــد کــه میــزان احســاس شایســتگی و رســیدن بــه 
ــد(. نمــره  ــان نماین ــراد را بی ــا مراقبــت از اف ــاط ب موفقیــت در ارتب
دهــی ایــن پرسشــنامه در دو بعــد 1- فراوانــی و 2- شــدت صــورت 
ــرای  ــوده و ب ــوع لیکــرت هفــت درجــه ای ب ــرد کــه از ن مــی گی
ــد  ــرای بع ــز )7( و ب ــا هرگ ــار )1( ت ــالی چندب ــی از س ــد فراوان بع
شــدت از خیلــی کــم )1( تــا خیلــی زیــاد )7( تدویــن گردیده اســت. 
زیــر نمــره بــه دســت آمــده در هــر یــک از ســه جنبــه بــر پایــه 
نمــره مرجــع مســلچ و جکســون در دســته هــای پاییــن، متوســط 
ــا  ــن  22 ت ــره بی ــاس، نم ــن مقی ــرد. در ای ــی گی ــرار م ــاال ق و ب
59  نشــان دهنــده فرســودگي شــغلي کــم، نمــره بیــن 59 تــا 88 
ــر از 88  ــره باالت ــغلی متوســط و نم ــودگی ش ــده فرس نشــان دهن
نشــان دهنــده فرســودگي شــغلي زیــاد اســت. مســلچ و جکســون 
)Maslach Jackson، 1993( پایایــی درونــی پرسشــنامه را بــا 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/71 تــا 0/90 و ضریــب بازآزمایــی آن را 
بیــن 0/60 تــا 0/90 گــزارش کــرده انــد. همچنیــن پایایــی درونــی 
بــرای هــر یــک از مؤلفــه هــا بــه شــرح عــدم احســاس کفایــت 
شــخصی 0/71، مســخ شــخصیت 0/79 و ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
در فراوانــی از 62 درصــد تــا 85 درصــد و در شــدت از 63 درصــد 
تــا 86 درصــد گــزارش شــده اســت )14(. ضریــب پایایــی در ایــن 
ــا 0/87، مســخ  ــر ب ــراي عامــل خســتگی عاطفــی براب پژوهــش ب
شــخصیت برابــر بــا 0/81 ، احســاس عــدم کفایــت شــخصی برابــر 
بــا 0/88 و بــراي مجمــوع پرسشــنامه فرســودگی شــغلی برابــر بــا 
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0/93 بــه دســت آمــد.
• پرسشنامه سرمایه روان شناختی 

ایــن پرسشــنامه در ســال 2007 توســط لوتانــز )Luthans( طراحی 
شــده اســت و دارای 24 ســوال مــی باشــد و 4 مؤلفــه امیــدواری، 
ــف  ــاس طی ــر اس ــاب آوری را ب ــدی و ت ــی، خودکارآم ــوش بین خ
لیکــرت شــش گزینــه ای مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. بــرای به 
دســت آوردن نمــره ســرمایه روانــی ابتــدا نمــره هــر خــرده مقیــاس 
بــه طــور جداگانــه بــه دســت آمــده و ســپس مجمــوع آن هــا بــه 
عنــوان نمــره کل ســرمایه روان شــناختی محســوب مــی شــود. در 
ایــن مقیــاس، نمــره بیــن 24 تــا 40 نشــان دهنــده میــزان ســرمایه 
روان شــناختی در حــد پاییــن، نمــره بیــن 40 تــا 80 نشــان دهنــده 
ــر  ــره باالت ــط و نم ــد متوس ــناختی در ح ــرمایه روان ش ــزان س می
ــاال  از 80 نشــان دهنــده میــزان ســرمایه روان شــناختی در حــد ب
اســت. لوتانــز و همــکاران )2007( نســبت خــی دو ایــن پرسشــنامه 
را برابــر بــا 24/6 و آمــاره هــای CFI ، RMSEA بــه ترتیــب برابــر 
ــر،  ــش حاض ــد )19(. در پژوه ــرده ان ــزارش ک ــا 0/97 و 0/08 گ ب
ضریــب پایایــی بــراي مؤلفــه امیــد برابــر بــا 0/89، مؤلفــه خــوش 
بینــی برابــر بــا 0/80 ، مؤلفــه خودکارآمــدی برابــر بــا 0/91 و مؤلفه 
تــاب آوری برابــر بــا 0/78 و بــرای کل پرسشــنامه برابــر بــا 0/94 

بــه دســت آمــد. 
• پرسشنامه خودتمایزیافتگی 

پرسشــنامه خودتمایزیافتگــی نخســتین بــار در ســال 1998 توســط 
اســکورون و فریلینــدر طراحــی گردیــده کــه دارای 43 گویــه بــوده 
و 4 مؤلفــه واکنــش هیجانــی، جایــگاه امــن، جدایــی عاطفــی، هــم 
ــورد  ــرت م ــه ای لیک ــف 6 درج ــران را در طی ــا دیگ ــی ب آمیختگ
بررســی قــرار مــی دهــد )20(. در ایــن پرسشــنامه، برخــی ســؤاالت 
ــد  ــه عبارتن ــوند ک ــی ش ــذاری م ــره گ ــوس نم ــورت معک ــه ص ب
نمــره  از: 4-7-11-15-19-23-27-31-37-41-43. حداکثــر 
بــرای ایــن پرسشــنامه برابــر بــا 276 اســت. نمــره پاییــن در ایــن 
ــرد  ــن خودتمایزیافتگــی در ف ــده ســطح پایی ــاس، نشــان دهن مقی
 ،Skowron, E. A., & Schmitt( اســت. اســکورورن و اســمیت
2003( پایایــی و روایــی باالیــی را بــرای ایــن مقیــاس نشــان داده 
ــاس هــای  ــر مقی ــب همســانی زی ــه ضری ــن صــورت ک ــد، بدی ان
ایــن پرسشــنامه بــرای واکنــش هیجانــی برابــر بــا 0/89، جایــگاه 
امــن برابــر بــا 0/81، جدایــی عاطفــی برابــر بــا 0/84 و در مؤلفــه 
ــا دیگــران برابــر بــا 0/70 و بــرای کل مقیــاس  هــم آمیختگــی ب
برابــر بــا 92% گــزارش شــده اســت )21(. در ایــن پژوهــش ضریب 
آلفــای بــه دســت آمــده بــراي مؤلفــه جایــگاه امــن برابــر بــا 0/75، 
مؤلفــه هــم آمیختگــی بــا دیگــران برابــر بــا 0/73 ، مؤلفــه واکنش 
هیجانــی برابــر بــا 0/73 و بــرای مؤلفــه جدایــی عاطفــی برابــر بــا 
0/70 و  بــرای کل پرسشــنامه خودتمایزیافتگــی برابــر بــا 0/89 بــه 

دســت آمــد. 
• پرسشنامه ادراک از مسئولیت اجتماعی 

 )1979 ،Carroll( پرسشــنامه ای 35 ســوالی بــر پایــه مــدل کارول
ــوع  ــی، ن ــادی، اخالق ــی، اقتص ــه قانون ــه 4 مؤلف ــد ک ــی باش م
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــرت م ــه ای لیک ــف 5 درج ــتانه را در طی دوس
مــی دهــد )22(. پایایــی ایــن پرسشــنامه توســط نویــل یــی منســو 
ــت )23(.  ــده اس ــزارش ش ــا 0/95 گ ــر ب ــکاران )2014( براب و هم
ــراي مؤلفــه  ــب آلفــاي بدســت آمــده ب در پژوهــش حاضــر، ضری
ــئولیت  ــه مس ــا 0/70، مؤلف ــر ب ــی براب ــری قانون ــئولیت پذی مس
پذیــری اقتصــادی برابــر بــا 0/70، مؤلفــه مســئولیت پذیــری نــوع 
دوســتانه برابــر بــا 0/81، مؤلفــه مســئولیت پذیــری اخالقــی برابــر 
بــا 0/76 و بــرای کل پرسشــنامه برابــر بــا 0/82 بــه دســت آمــد. 

روش کار
در ایــن پژوهــش ابتــدا بــه منظــور گــرداوری داده هــا از مجتمــع 
بیمارســتانی امــام خمینــی از بیــن 4 بیمارســتان تابعه 2 بیمارســتان 
ــی  ــورت تصادف ــه ص ــر ب ــی عص ــتان ول ــی و بیمارس ــام خمین ام
ــد از هــر بیمارســتان کــه شــامل  ــه بع انتخــاب شــدند و در مرحل
ــز  ــگاه و مرک ــد، 20 درمان ــی بودن ــر تحقیقات ــگاه و مراک 60 درمان
تحقیقاتــی بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده و در مرحلــه بعــد 
ــزا  ــش مج ــه دارای 50 بخ ــر ک ــورد نظ ــای م ــن درمانگاه ه از بی
بودنــد 30 بخــش بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــد و در مرحلــه 
بعــد از کلیــه پرســتاران شــاغل در بخش هــای منتخــب کــه تعــداد 
آن هــا 90 نفــر بودنــد، از 700 نفــر کــه داوطلــب انجــام پژوهــش 
بودنــد درخواســت همــکاری شــد. در مرحلــه بعــد بــا هماهنگــی 
ــتاری  ــر پرس ــتان و دفت ــئولین بیمارس ــا مس ــده ب ــل آم ــه عم ب
ــج  ــای پن ــتاران روزه ــه پرس ــنجی از کلی ــی نظرس ــع ط مجتم
شــنبه 6 هفتــه متوالــی در ســالن شــورای بیمارســتان ولــی عصــر 
ــر  ــد از ظه ــا 6 بع ــر را دارد از ســاعت 3 ت ــش 100 نف ــه گنجای ک
ــرای انجــام پرسشــنامه در یــک نشســت، انتخــاب انجــام شــد.  ب
ــری  ــط مج ــات الزم توس ــت توضیح ــن 6 نشس ــدام از ای در هرک
ــرای  ــن اج ــد و در حی ــدگان داده ش ــرکت کنن ــه ش ــش ب پژوه
ــه ای  ــان هدی ــت و در پای ــورت گرف ــی ص ــا پذیرای ــنامه ه پرسش
بــه رســم یادبــود و تقدیــر از همــکاران محتــرم پرســتاری بــه آنهــا 
ــه  ــق الزحم ــه ح ــود ک ــده ب ــالم ش ــال اع ــن قب ــد. در ضم داده ش
ــرای آن هــا  ــا ب ــه داوطلبــان پرداخــت خواهــد شــد ت همــکاری ب
ــه ذکــر اســت کــه از بیــن 700 نفــر  مشــوق تلقــی شــود. الزم ب
ــل  ــا را تکمی ــنامه ه ــا پرسش ــر از آن ه ــده، 600  نف ــرکت کنن ش
ــر  ــده 60  نف ــل ش ــنامه های تکمی ــی پرسش ــد از بررس ــد. بع کردن
پرسشــنامه را تکمیــل نکــرده و از جریــان پژوهــش خــارج شــدند 
ــه  ــد کــه ب ــه طــور ناقــص پرکردن و 40 نفــر هــم پرسشــنامه را ب
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ــرت شــده تلقــی گردیــده و از جریــان پژوهــش خــارج  صــورت پِ
ــل  ــد تحلی ــل وارد فراین ــنامه کام ــت 600 پرسش ــدند. در نهای ش
آمــاری داده هــا شــد. بــه ماننــد همــه پژوهش هــاي کمــي در ایــن 
پژوهــش نیــز از روش هــاي آمــار توصیفــي و اســتنباطي اســتفاده 
شــده اســت. در بخــش توصیفــي بــه ویژگــي نمونــه آمــاري و بیان 
مشــخصه هاي توصیفــي متغیرهــاي پژوهــش پرداختــه شــده و در 
ــه  ــا بکارگیــري مــدل معــادالت ســاختاری ب بخــش اســتنباطي ب
ــدل  ــا م ــق ب بررســي مســیرهاي مشــخص شــده پژوهــش مطاب
مفهومــي پرداختــه شــده اســت. نســخه 3 نــرم افــزار اســمارت پــی 
ال اس بــراي تدویــن مــدل تحلیــل عاملــی تاییــدی و معــادالت 
ــی  ــار توصیف ــرای آم ــی اس اس 26 ب ــخه اس پ ــاختاری و نس س

اســتفاده شــده اســت.

یافته ها
ویژگی هــای جمعیــت شــناختی بصورتــی اســت کــه از 600 نمونــه 

انتخــاب شــده 300 نفــر )50 درصــد( مــرد و 300 نفــر )50 درصــد( 
زن بوده انــد. لــذا می تــوان گفــت توزیــع جامعــه آمــاری در نمونــه 
ــرد و 362  ــد( مج ــر )40 درص ــتند. 238 نف ــارن هس ــی متق انتخاب
ــم؛  ــد( دیپل ــر)11 درص ــد. 67 نف ــل بوده ان ــد( متاه ــر )60 درص نف
ــر )14 درصــد( ارشــد  ــر )75 درصــد( کارشناســی و 81 نف 452 نف
بوده انــد. 174 نفــر)29 درصــد( نوبــت کاری صبــح، 426 نفــر )71 
درصــد( در گــردش بــوده انــد، 167 نفــر )28 درصــد( دارای ســابقه 
کمتــر از 5 ســال؛ 130 نفــر )22 درصــد( دارای ســابقه 5-10 ســال؛ 
242 نفــر )40 درصــد( دارای ســابقه 10-15 ســال و 61 نفــر )10 
ــد. متوســط ســن  ــر از 15 ســال بوده ان درصــد( دارای ســابقه باالت
افــراد 34/79 ســال بــوده اســت، جــوان تریــن مشــارکت کننــده در 
ایــن تحقیــق 20 ســاله و پیرتریــن شــخص مشــارکت کننــده 62 

ســال ســن داشــته اســت.

جدول 1: شاخص های توصیفی برای متغیرهای مدل

مولفهسازه اصلینوع متغیر
دامنه تغییرات

انحراف معیارمیانگین
شاخص های نرمالیتی

کشیدگيچولگيبیشترینکمترین

برونزا

سرمایه روانشاختی 
)درونزا(

0/9690/887-63827/2956/218خودکارآمدی
0/610/229-63625/4056/3امید

0/5040/572-63623/1125/547خوش بینی
0/6861/26-63624/8425/245تاب آوری

0/916-24144100/65310320/442سرمایه رواننشاختی

خودتمایزیافتگی

0/1540/155-156641/8858/477واکنش هیجانی
0/6590/768-136041/5887/516جایگاه امن

0/0310/402-137341/8339/507جدایی عاطفی
0/4610/479-135437/0877/368هم آمیختگی با دیگران

0/314-58252162/39316526/565خودتمایزیافتگی

درونزا

ادراک از مسئولیت 
اجتماعی

73318/6274/5850/0920/322قانونی
0/2050/545-73620/8324/725اقتصادی
94121/485/1020/7231/366اخالقی

135228/9735/9450/6081/255نوع دوستانه
ادراک از مسئولیت 

4015489/9129015/0870/24اجتماعی

فرسودگی شغلی

0/388-96328/98812/0460/397خستگی عاطفی
53512/3057/391/0050/213مسخ شخصیت

85620/29311/2441/0680/535عدم موفقیت فردی
2215461/5875627/8370/758فرسودگی شغلی
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)جــدول1( وضعیــت توصیفــی متغیرهــای تحقیــق را نشــان 
ــل  ــل تحلی ــن بخــش 600 پرسشــامه ســالم و قاب ــد. در ای می ده
ــاخص های  ــی و ش ــار توصیف ــر آم ــت. مقادی ــده اس ــردآوری ش گ
مرکــزی از جملــه میانگیــن، انحــراف معیــار، چولگــی و کشــیدگی 
بــرای هرکــدام از مولفه هــا در جــدول فــوق گــزارش شــده اســت. 
هــر چقــدر کــه مقادیــر میانگیــن متغیرهــای بــا بــار معنایــی مثبت 
باالتــر باشــند، نشــان می دهــد ارزیابــی متغیــر در وضعیــت مطلوب 

و رضایــت بخــش تــری هســت و در مقابــل، هــر چقــدر مقادیــر 
میانگیــن متغیرهــای بــا بــار معنایــی منفــی باالتــر باشــند، نشــان 
ــته  ــرار داش ــی ق ــت نامطلوب ــر در وضعی ــی متغی ــد ارزیاب می ده
اســت. از آن جایــی کــه میــزان چولگــی و کشــیدگی توزیــع نرمــال 
ــر،  ــه صف ــک ب ــر اســت، چولگــی و کشــیدگی نزدی ــا صف ــر ب براب

ــد. ــان می کن ــا را بی ــع داده ه ــودن توزی ــال ب نرم

)P<0/01**( جدول 2: ضرایب همبستگی بین سازه های اصلی به تفکیک جنسیت

فرسودگی شغلیادراک مسئولیت اجتماعیخودتمایزیافتگیسرمایه روان شناختیمتغیرهای مدلجنس

زن

1سرمایه روان شناختی
0/3881-**خودتمایزیافتگی

0/1721-**0/405**ادراک مسئولیت اجتماعی
0/2441-**0/366**0/286-**فرسودگی شغلی

مرد

1سرمایه روان شناختی
0/4241-**خودتمایزیافتگی

0/1511-**0/398**ادراک مسئولیت اجتماعی
0/2591-**0/392**0/186-**فرسودگی شغلی

ــان  ــه ی می ــی رابط ــرای بررس ــتگی ب ــب همبس ــدول2( ضرای )ج
ــک زن و  ــه تفکی ــه دو ب ــورت دو ب ــه ص ــی را ب ــای اصل متغیره
مــرد نشــان می دهــد. روی قطــر اصلــی ایــن ماتریــس عــدد یــک 
ــا خــودش  ــر ب ــه ایــن منظــور کــه هــر متغی واقــع شــده اســت ب
ــان 99%  ــط در ســطح اطمین همبســتگی کامــل دارد. تمامــی رواب
ــر از 1  ــاداری کمت ــدار ســطح معن ــد. )مق ــادار نشــده ان رابطــه معن
ــود تمایزیافتگــی  ــا خ درصــد می باشــد(. ســرمایه روان شــناختی ب
ــا هــم رابطــه عکــس و  و فرســودگی شــغلی در مــردان و زنــان ب
معنادار ســطح اطمینان %99  داشــته اســت. ســرمایه روان شــناختی 

بــا ادراک مســئولیت اجتماعــی در مــردان و زنــان رابطــه مثبــت و 
معنــادار ســطح اطمینــان %99  داشــته اســت.  خــود تمایزیافتگــی 
بــا ادراک مســئولیت اجتماعــی در مــردان و زنــان بــا هــم رابطــه 
عکــس و معنــادار داشــته اســت. خــود تمایزیافتگــی بــا فرســودگی 
شــغلی در مــردان و زنــان رابطــه مثبــت و معنــادار ســطح اطمینــان 
ــودگی  ــا فرس ــی ب ــئولیت اجتماع ــت. ادراک مس ــته اس %99 داش
شــغلی در مــردان و زنــان رابطــه عکــس و معنــادار ســطح اطمینان 

%99 داشــته اســت.

شکل 1: مدل تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری مردان در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداری ضرایب
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شکل 2: مدل تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری زنان در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداری ضرایب

ــطحی و  ــدی چندس ــی تایی ــل عامل ــدل تحلی ــکل 1 و 2( م )ش
ــتاندارد و  ــب اس ــن ضرای ــت تخمی ــاختاری را در حال ــادالت س مع
ــن  ــد. ای ــرد نشــان می ده ــک زن و م ــه تفکی ــاداری ب ــه معن درج
ــوند.  ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــب ب ــا ضرای ــداد و ی ــودار اع نم
ــه دوم  ــری مرتب ــدازه گی ــادالت ان ــوان مع دســته ی اول تحــت عن
هســتند کــه روابــط بیــن متغیرهــای اصلــی و مولفه هــا می باشــد. 

ــد،  ــه دوم گوین ــی مرتب ــادالت را اصطالحــاً بارهــای عامل ــن مع ای
ــد  ــی( می باش ــی )بیض ــای اصل ــن متغیره ــط بی ــته دوم رواب دس
ــادالت  ــا مع ــیر ی ــب مس ــاً ضرای ــب اصطالح ــن ضرای ــه ای ــه ب ک
ــناختی  ــرمایه روان ش ــای س ــود. متغیره ــه می ش ــاختاری  گفت س
ــی و  ــئولیت اجتماع ــزا، ادراک مس ــش برون ــی نق و خودتمایزیافتگ

ــد.  ــا می کنن ــزا را ایف ــش درون ــغلی نق ــودگی ش فرس

جدول 3 : بررسی اعتبار همگرای مدل

rho_ACRAVEQ2آلفا کرونباخسازه ها و مولفه هانوع متغیر

مولفه ها

اقتصادی
امید

تاب آوری
جایگاه امن

0/701
0/896
0/785
0/754

0/67
0/897
0/785
0/76

0/783
0/92
0/861
0/826

0/549
0/658
0/608
0/556

0/380
0/512
0/448
0/388

جدایی عاطفی
خستگی عاطفی
خودکارآمدی
خوش بینی

عدم موفقیت فردی
قانونی

مسخ شخصیت
نوع دوستانه

هم آمیختگی با دیگران
واکنش هیجانی

0/702
0/873
0/912
0/805
0/883
0/704
0/815
0/814
0/733
0/736

0/71
0/873
0/914
0/816
0/885
0/705
0/816
0/816
0/74
0/741

0/795
0/9

0/932
0/866
0/907
0/871
0/871
0/863
0/819
0/809

0/559
0/53
0/696
0/565
0/552
0/772
0/576
0/575
0/532
0/521

0/391
0/360
0/563
0/398
0/384
0/675
0/411
0/409
0/362
0/350

درونزا
برونزا
برونزا
درونزا

ادراک مسئولیت اجتماعی
خودتمایزیافتگی

سرمایه روان شناختی
فرسودگی شغلی

0/825
0/899
0/944
0/936

0/908
0/908
0/954
0/942

0/71
0/909
0/95
0/943

0/608
0/598
0/557
0/738

0/448
0/436
0/389
0/623

ــازه های  ــاال مشــاهده می شــود س ــداول ب ــه در ج ــور ک ــان ط هم
ــده  ــن ش ــس تببی ــن واریان ــدار میانگی ــا دارای مق ــدل و مولفه ه م
ــرا در  ــی همگ ــد روای ــان از تایی ــت و نش ــده اس ــر از 0/5 ش باالت

ــرا شــاخص  ــی همگ ــر شــاخص های روای ــد. از دیگ ــدل می باش م
رائــو از نظــر هنســلر و همــکاران می باشــد کــه الزم اســت 
مقــداری بــاالی 0/6 اختیــار کنــد. ایــن شــاخص نیــز بــرای تمامی 
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ــی  ــرای بررس ــت. ب ــوده اس ــر از 0/6 ب ــق باالت ــای تحقی متغیره
پایایــی متغیرهــای تحقیــق از دو شــاخص پایایــی ترکیبــی و آلفای 
کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت. بــرای تمامــی متغیرهــای تحقیــق 

مقــدار آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی از 0/7 بزرگتــر شــده انــد 
ــری می باشــد. ــدازه گی ــزار ان ــی اب ــه نشــان از پایای ک

جدول 4: شاخص های برازش مدل

حد مجازمدل معادالت ساختارینام شاخص

3 <2/386)کاي دو بر درجه ي آزادي(
)GFI( 0/80>0/862نیکویي برازش

)AGFI( 0/80>0/832نیکویی برازش تعدیل شده
)RMSEA( 0/09<0/083ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

)CFI( 0/90>0/965برازندگي تعدیل یافته
)NFI( 0/90>0/944برازندگي نرم شده

)NNFI( 0/90>0/914برازندگي نرم نشده
)IFI( 0/90>0/965برازندگي فزاینده

ــه  ــدل ب ــراي م ــده ب ــت آم ــه دس ــاخص  های ب ــک از ش ــر ی ه
تنهایــي دلیــل برازندگــي یــا عــدم برازندگــي آن نیســت، بلکــه این 
شــاخص ها را بایــد در کنــار یکدیگــر و بــا هــم تفســیر کــرد. بــرای 
ــن  ــدل مســیر چندی ــدی و م ــی تأیی ــل عامل ــدل تحلی ــی م ارزیاب
مشــخصه برازندگــی وجــود دارد. در ایــن پژوهــش بــرای ارزیابــی 
 ،)χ2( مــدل تحلیــل عاملــی تأییــدی از شــاخص  های کای دو
 ،)AGFI( شــاخص تعدیــل برازندگــي ،)GFI( شــاخص برازندگــي
)NFI(، شــاخص نرم نشــده  برازندگــي  شــاخص نــرم  شــده 
برازندگــي )NNFI(، شــاخص برازندگــي فزاینــده )IFI(، شــاخص 

برازندگــي تطبیقــي )مقایس هــای( )CFI( و شــاخص بســیار مهــم 
ریشــه دوم بــرآورد واریانــس خطــاي تقریــب )RMSEA( اســتفاده 
ــته  ــی نوش ــخصه  های برازندگ ــه مش ــور ک ــت. همان ط ــده اس ش
ــق  ــدل تحقی ــای م ــد، داده  ه ــاال نشــان می ده شــده در جــدول ب
ــا ســاختار عاملــی و زیربنــای نظــری تحقیــق بــرازش مناســبی  ب
دارد و ایــن بیانگــر همســو بــودن ســؤاالت بــا ســازه  های نظــری 
اســت. در نتیجــه می تــوان گفــت مــدل تحقیــق مــورد تاییــد واقــع 

می گــردد.

جدول 5 : نتایج معادالت ساختاری )به تفکیک جنسیت(

فرضیات
مردزن

سطح tبتا
سطح tبتاجهتوضعیتمعناداری

جهتوضعیتمعناداری

خودتمایزیافتگی -> ادراک 
-تأیید2/8870/005-0/165--تأیید2/9590/003-0/164-مسئولیت اجتماعی

خودتمایزیافتگی -> فرسودگی 
-تأیید2/9920/004--0/174+تایید0/1632/4460/015شغلی

سرمایه روان شناختی -> ادراک 
+تایید0/3805/5760/001+تایید0/2803/9730/001مسئولیت اجتماعی

سرمایه روان شناختی -> 
-تایید2/5710/010-0/189--تایید6/0050/001-0/352-فرسودگی شغلی

ادراک مسئولیت اجتماعی -> 
-تایید2/2800/023-0/167--تایید3/2700/001-0/184-فرسودگی شغلی

خودتمایزیافتگی -> ادراک 
مسئولیت اجتماعی -> 

فرسودگی شغلی
+تأیید0/032/0870/041+تأیید0/0312/1440/037

سرمایه روان شناختی -> 
ادراک مسئولیت اجتماعی -> 

فرسودگی شغلی
-تایید2/0720/039-0/063--تایید0/052-2/3690/018-

t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01|
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جــدول شــماره 5 نتایــج معــادالت ســاختاری را بــه تفکیــک زنــان 
ــه دســت آمــده از  ــج ب و مــردان نشــان مــی دهــد، براســاس نتای
ــدل در  ــای م ــن متغیره ــط بی ــی رواب ــاختاری، تمام ــادالت س مع
ــق آمــاره  ــد )مقــدار قدرمطل ــد شــده ان ــان 95% تأیی ســطح اطمین
T بزرگتــر از مقــدار بحرانــی 1/96 شــده اســت(. در ایــن جــدول 
ــی  ــن معن ــد. بدی ــی ده ــان م ــه را نش ــت رابط ــا جه ــت بت عالم
کــه ضریــب بتــای منفــی نشــان دهنــده رابطــه عکــس میــان دو 
متغیــر و ضریــب بتــای مثبــت نشــان دهنــده رابطــه مثبــت میــان 

دو متغیــر اســت. 

نتیجه گیری
ــناختی و  ــای روان ش ــرمایه ه ــتقیم س ــر مس ــی اث ــت بررس جه
خودتمایزیافتگــی بــه صــورت مســتقیم و بــا میانجــی گــری ادراک 
ــتاران از روش  ــغلی پرس ــودگی ش ــر فرس ــی ب ــئولیت اجتماع مس
ــان  ــج نش ــد. نتای ــتفاده ش ــاختاری اس ــادالت س ــی مع ــدل یاب م
ــده  ــادار ش ــان 95% معن ــن اثربخشــی در ســطح اطمین ــه ای داد ک
اســت )قدرمطلــق آمــاره t بزرگتــر از 1/96 شــده اســت(، بنابرایــن 
ــان داد  ــد و نش ــد ش ــق تایی ــاي محق ــد ادع ــال 95 درص ــا احتم ب
ــورت  ــه ص ــی ب ــناختی و خودتمایزیافتگ ــرمایه های روان ش ــه س ک
ــر  ــی ب ــئولیت اجتماع ــری ادراک مس ــی گ ــا میانج ــتقیم و ب مس
فرســودگی شــغلی پرســتاران مؤثــر اســت. ایــن نتیجــه بــه دســت 
ــج تحقیقــات کوهــی )1399(؛ شــریفی و همــکاران  ــا نتای آمــده ب
)1399(؛ ابراهیمــی و همــکاران )1399( و جبــاری و همــکاران 

)1398( همســویی و همخوانــی دارد )12، 24، 25، 26(.
ــت و  ــي اس ــئولیت اجتماع ــي از مس ــناختي تابع ــرمایه روان ش س
کمیــت و کیفیــت تعامــالت در روابـــط اجتمـــاعي تعییــن کننــده 
مســئولیت اجتماعــي اســت. از ســویي روابــط اجتماعــي افــراد بـــر 
میـــزان ســـرمایه روان شـــناختي آن هــا تأثیــر مــي گــذارد. بنابراین 
تغییــرات در کمیــت و کیفیــت ایــن روابــط اجتماعــي مـــي توانـــد 
در عملکـــرد یــک فــرد تاثیرگــذار باشــد. بنــا بــه مطالعــه آدلــر و 
ــانات و  ــه نوس ــد ک ــی ده اون )Adler, Kwon ، 2003( نشــان م
ــردي  ــناختي در ســطوح ف ــت ســرمایه روان ش ــرات در وضعی تغیی
ــه و  ــي رابط ــئولیت اجتماع ــزان مس ــر در می ــا تغیی ــي ب و عموم
همخوانــي دارد )27(. بــه ایــن ترتیــب کــه مســئولیت اجتماعــي بــا 
وضعیــت مناســب تر ســالمتي فردي و عمـــومي، میزان خوشــبیني 
باالتر، افـــزایش انجـام رفتارهـاي مثبـت بهداشـتي، افـزایش تـاب 
آوري در برابـــر مشــکالت و کاهــش اختــالالت روانــي در ارتبــاط 
مــي باشــد. طبــق نتایــج بدســت آمــده، امیــدواري رابطــه مثبــت 
و معنــي داري بــا مســئولیت اجتماعــي داشــت، بدیــن معنــی کــه 

بــا افزایــش امیــدواري میــزان مســئولیت اجتماعــي نیــز افزایــش           
مــي یابــد. ایــن یافتــه نیــز بــا تحقیقــات لوتانــز )2002( و اســنایدر 
و لوپــز )Snyder, Lopez ، 2002( همســویي دارد )28، 29(. در 
تبییــن ایــن یافتــه مــي تــوان گفــت کــه همــه انســان هــا هنــگام 
گرفتــاري بــه حمایــت و مشــارکت دوســتان و اطرافیــان خود نیـــاز 
دارنـــد تـــا احســـاس امنیــت کننــد؛ لــذا هر چــه میزان مســئولیت 
اجتماعــي و حمایــت دیگران بیشــتر باشــد، امیدواریشــان نیز بیشــتر 
مــي شــود. یافتــه دیگــر پژوهــش نشــان داد کــه خودکارآمــدي بــا 
مســئولیت اجتماعــي رابطــه مثبــت و معنـــي دار دارد. نتایــج ایــن 
بخــش بــا یافته هــاي تحقیــق بنــدورا )Bandura ، 2003( همســو 
اســت )30(. فــردي کــه از خودکارآمــدي باالیــي برخــوردار اســت، 
رابطــه مناســب تـــري بـــا دیگـــران برقــرار مــي ســازد و متقابــاًل 
حمایــت هــاي آن هــا را فراخوانــده و احســاس کارآمــدي بیشــتري 
مــي نمایــد. افـــرادي کــه نســبت بــه توانایــي هــاي خــود اطمینان 
ندارنــد، ســازگاري اجتماعــي ضعیفــي دارنــد کــه ایـــن امـــر بـــه 
نوبـــه خــود موجــب کاهــش حمایــت هــاي اجتماعــي و احســاس 

کارآمــدي مــي شــود.
ــی دار  ــت و معن ــه مثب ــی از رابط ــن حاک ــش همچنی ــج پژوه نتای
خوشــبیني و تــاب آوری بــا مســئولیت اجتماعــي بــود. ایــن یافتــه 
 )2001 ، Hills, Argyle( بــا نتایــج تحقیــق هیلــز و آرگیــل
ــت  ــوان گف ــي ت ــه م ــن یافت ــن ای ــت )31(. در تبیی ــوان اس همخ
افــراد در ســایه امنیــت مــي تواننــد بـــه خواســـته هـــا و اهـــداف 
ــا آســودگي خاطــر  ــد. انســان هــا در آرامــش و ب خــود دســت یابن
وقتــي مــي تواننــد بــه دیگــران اعتمــاد کننــد و روابــط اجتماعــي 
و تعامــل صحیــح برقــرار نماینــد کــه از اطرافیــان خـــود احســـاس 
ــراد خوشــبین داراي ســرمایه روان  ــابراین افـ ــد؛ بنـ ــي کننـ ایمنـ
ــاب  ــه رابطــه ت ــا توجــه ب ــن ب ــي هســتند. همچنی شــناختي باالی
آوری و مســئولیت اجتماعــی مــی تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه 
فرد تاب آور ارتباط اجتماعي بیشـــتري بـــا دیگـــران دارد و زمـاني 
کـــه درگیــر مکالمــه بــا دوســتان و اطرافیــان خــود مــي شــود، بــه 
نوعــي بــا او درد و دل مـــي کنـــد، انتظـــار دریافـــت حمایــت دارد 
ــه ســازگاري  ــد ب ــي کــه ایــن حمایــت را دریافــت مــي کن و زمان
بیشــتري دســت یافتـــه و بهتـــر بـــا موقعیت هاي تنش زا برخورد 
ــا دوام  ــه عبارتــي توانایــي ایجــاد و حفــظ دوســتي ب مــي کنــد. ب
ــاال از عوامــل مهــم در افزایــش  و داشــتن مســئولیت اجتماعــي ب
تــاب آوري اســت. بــه طــور کلــی، مســئولیت اجتماعــي بــه عنــوان 
پدیــده اي جامعــه شــناختي و روان شــناختي نــه تنهـــا در بهبــود 
زندگــي تــک تــک افــراد نقــش دارد، بلکــه نوعــي زندگــي ســالم و 
مثبــت را بــراي ســایر افــراد و جامعــه فراهــم مــي آورد. در واقــع بــا 



نبی اهلل رضایی و همکاران

27

گــذر جوامــع از حالــت ســنتي بــه صنعتــي و فراصنعتــي مســئولیت 
اجتماعــي اهمیــت زیــادي پیــدا مــي کنــد، بــه نحــوي کــه امــروزه 
مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. در جامعـــه مـــا نیـــز بـــه عنـــوان 
ــه  ــي ب ــه صنعت ــه نیم ــک مرحل ــذار از ی ــال گ ــه اي در ح جامع
یــک جامعــه صنعتــي،  مســئولیت اجتماعــي حـــائز اهمیــت شــده 
اســت، چــرا کــه زندگــي در ســاختار جدیــد و متفــاوت از گذشـــته، 
مســـتلزم همکـــاري و عضـــویت در شــبکه هــاي اجتماعــي مــي 
باشــد )32(. در ایــن بیــن، از آن جــا کــه پرســتاران قشــر عظیــم 
جامعه هســـتند و ســـالمتي روان شـــناختي آن هـــا بـــراي جامعـه 
ارزش باالیــي دارد، مســئولیت اجتماعــي بــه عنــوان یــک عامــل 
مهــم مــي توانــد بــه رضایــت از زندگــي و ســرمایه روان شــناختي 
پرســتاران کمک کند.  مســئولیت اجتماعي نیرومنـــدترین نیـــروي 
مقابلـــه اي بـــراي رویارویــي موفقیــت آمیز و آســان افــراد در زمان 
درگیـري بـا شـرایط تـنش زا شـناخته شـده و تحمـل مشکالت را 
بــراي افــراد تســهیل مــي کنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه 
پرســتاران جمعیــت وســیعي را تشــکیل مــي دهنــد، برنامــه ریــزي 
و بسترســازي فرهنگــي بــراي ایــن گــروه از افــراد مــي توانــد بــه 

بهبــود زندگــي در کـــل جامعـــه کمــک شــایاني کنــد. بــه بیــان 
دیگــر، تقویــت بحثي به نـــام مســـئولیت اجتمـــاعي و ســـرمایه 

روان شـــناختي پرســتاران بـــه اســتحکام و رشــد ارزش هــا، اصول 
و تعهــدات در جامعــه و پرســتاران منجــر مــي شـــود.

ــودن  ــی ب ــه مقطع ــن مطالع ــده ای ــای عم ــت ه یکــی از محدودی
ــز از  آن اســت. محدودیــت تبییــن علــی مطالعــات همبســتگی نی
ــن انتخــاب  ــق اســت. همچنی ــن تحقی ــای ای ــه محدودیت ه جمل
نمونــه گیــری از یــک جامعــه محــدود کــه فقــط پرســتاران یکــی 
از بیمارســتان هــای شــهر تهــران اســت  موجــب آن اســت کــه در 
تعمیــم دهــی نتایــج بایســتی احتیــاط شــود. همچنیــن پیشــنهاد 
می شــود پژوهــش هــای مشــابه در ســایر بیمارســتان هــا و مجتمــع 
هــای درمانــی در تهــران و شــهرهای دیگــر انجــام شــود تــا نتایــج 
از اعتبــار بیرونــی و تعمیــم دهــی بیشــتر برخــوردار شــود. همچنین 
پیشــنهاد می شــود بــرای شــناخت عوامــل موثــر بــر ادراک 
مســئولیت هــای اجتماعــی و فرســودگی شــغلی متغیرهــای فــردی 
ــردی  ــای ف ــارت ه ــای شــخصیتی و مه ــد ویژگــی ه دیگــر همانن
همچــون تنظیــم هیجانــی – شــناختی مــورد بررســی قــرار گیــرد.
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