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ABSTRACT

Background & objectives: Burnout in addition to physical exhaustion due to work overload
or conflicts between people has a psychological origin. The aim of this study was to
determine the Locus of Control and Burnout among the employees of the Health Information
Technology (HIT) unit of hospitals.
Methods: In this cross-sectional study, all 82 employees of HIT unit of university hospitals in
Ardabil participated. The data collection tool was two standard questionnaires including
Rutter's Locus of Control and Maslach's burnout scale. Data were analyzed by descriptive
tests, Pearson correlation coefficient and regression using SPSS (ver. 22).
Results: 37% of the participants had an internal locus of control and 63% had an external
locus of control. Participants had severe burnout in the components of emotional exhaustion
and Depersonalization, and mild burnout in the component of individual success. Finally, the
relationship between locus of control and burnout components was significant.
Conclusion: This study shows that the source of the locus of control is external among the
majority of participants. There are also some degrees of burnout among them. In addition, a
significant relationship is found between the locus of control and all the components of
burnout. Therfore, it is neccesary to have effective workshops on the internalization of the
locus of control and, consequently, the reduction of burnout.
Keywords: Burnout; Locus of Control; Health Information Technology
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قدمهم
منبـع ازمنظـور راتـر یـادگیري اجتمـاعی  نظریهدر

.استبیرونیمنبع کنترلودرونیکنترلمنبعکنترل،

قیـت و  ونـی معتقدنـد کـه موف   افراد با منبع کنترل بیر
ها توسط عوامل بیرونی مانند سرنوشـت،  شکست آن

شانس، افراد قدرتمند و نیروهـاي محیطـی غیرقابـل    
شـوند، امـا افـراد بـا منبـع کنتـرل       بینی اداره مـی پیش

تعیـین  هـا هاي آندرونی معتقدند که اعمال و توانایی
ــد ــته کنن ــاموفقی ــته ــاو شکس ــاي آنه ــت و ه اس

و عوامل بیرونی ندخودشان مسئول کارهاي خود هست
افـرادي کـه   .)1(شـان دخیـل نیسـت   در نتیجه کارهای

گیـري  گیري درونی دارند از کسـانی کـه جهـت   جهت
بیرونی دارند محبوبترند، عزت نفس باالتري دارند و 

کننــد کــه از لحــاظ اجتمــاعی مــیبــه صــورتی رفتــار
توانمندتر هستند. عالوه بر آن افراد داراي منبع کنترل 

هاو بزهکاريهادرونی به احتمال کمتري دچار هیجان
کننـد و فرسـودگی در   مـی مقابلها تنششده و بهتر ب

بین افرادي که منبـع کنتـرل بیرونـی دارنـد بیشـتر از      

چکیده
آید، هاي بین افراد پیش میدر اثر حجم باالي کار یا درگیريسمی کهفرسودگی شغلی عالوه بر خستگی جزمینه و هدف:

وري اطالعات سالمت امنشاء روانی نیز دارد. این مطالعه با هدف تعیین منبع کنترل و فرسودگی شغلی بین کارکنان واحد فن
و تحلیل رابطه بین آنها انجام شده است.هابیمارستان
کارمنـد واحـد فنـاوري اطالعـات سـالمت      82تحلیلـی مقطعـی اسـت کلیـه     -ع توصیفی: در این مطالعه که از نوروش کار
هاي دانشگاهی شهر اردبیل به صورت سرشماري وارد مطالعه شدند. ابـزار جمـع آوري داده هـا دو پرسشـنامه     بیمارستان

هـاي  تفاده از آزمـون استاندارد منبع کنترل فردي راتر و مقیاس استاندارد فرسودگی شغلی مسـلش بـود. داده هـا بـا اسـ     
.ندتحلیل شدSPSS-22نرم افزار کمکتوصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به 

در درصد آنهـا واجـد منبـع کنتـرل بیرونـی بودنـد.       63درصد مشارکت کنندگان واجد منبع کنترل درونی و 37:یافته ها
ولفه موفقیت فـردي داراي فرسـودگی خفیـف    عاطفی و مسخ شخصیت داراي فرسودگی شدید و در مهاي خستگیمولفه

بودند. در نهایت رابطه بین مکان کنترل و مولفه هاي فرسودگی شغلی معنا دار بود.
با توجه به بیرونی بودن منبع کنترل اکثریت افراد شرکت کننده در مطالعه و نیز وجود درجاتی از فرسودگی : نتیجه گیري

ی دار بین منبع کنترل با تمامی مولفه هاي فرسودگی شفلی از سوي دیگر، برگـزاري  شغلی بین آنها از یک سو و ارتباط معن
کارگاه هاي موثر بر درونی کردن منبع کنترل و به تبع آن کاهش فرسودگی شغلی ضروري به نظر می رسد.

: فرسودگی شغلی، منبع کنترل، فناوري اطالعات سالمتواژه هاي کلیدي
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افرادي است که منبع کنترل درونی دارند و در مقابل 
.)2-5(بیشتر آسیب پذیر هستندهاتنش
ودرونـی کنتـرل منبعبینارتباط1975سالدرراتر

کـه ترتیـب اینکرد بهبیانراروانیعالئمورونیبی
دارنـد، درونـی کنتـرل منبـع بـه گرایشکهییهاآن

يهـا نشـانه بیرونیکنترلمنبعدارايافرادبهنسبت
.)2(دهنـد مـی نشانخودازراروانیعالئمازکمتري

داشتن کنترل بر زندگی خود، آثار سـودمندي دارد و  
سبب افزایش رفتـار مطلـوب، سـازگاري روانشـناختی     
بیشــتر و کــاهش مشــکالت جســمی، روانــی و رفتــاري

.)6،7(شودمی
بـه عـاطفی مفرطخستگینشانگانشغلی،فرسودگی

افـراد وکـار بـه نسبتتعهدودرگیريهاسالدنبال
بـه روانـی وفیزیکـی، هیجـانی  خستگیشاملوبوده

کـار  موقعیـت درطـوالنی مـدت  قرارگـرفتن نبـال د
افرادتمایالتورغبتتوانایی،آن،درواستسخت
ــراي ــامب ــاهشانج ــار ک ــدمــیک ــین ).8(یاب همچن

فرسودگی شغلی ناتوانی، خستگی و از پا افتادگی ناشی 
از استفاده بیش از حد از منابع انـرژي و تـوان فـردي    

فرسودگی شغلی را اولـین بـار   ).9(تعریف شده است
مطـرح کـرد و   1974هربرت فـرود برگـر در سـال    

اذعان داشت که فرسودگی عالوه بر خسـتگی جسـمی   
... ي بین افراد وهاکه در اثر حجم باالي کار یا درگیري

آید منشاء روانی نیز دارد که حتما باید مورد میپیش
توجه قرار گیرد جو حاکم در محـل کـار و کارکنـان و   

اســترس و فشــار کــاري و فشــارهاي روانــی ناشــی از 
مراجعان همگی از عامالن به وجود آورنده فرسودگی 
هستند و خستگی جسمی و فشار روانـی هـردو باعـث    
کاهش عملکرد فردي شده و از کیفیـت کـار صـورت    

کاهـد و در کنـار ایـن مسـائل منبـع کنتـرل       میگرفته
خیل بـوده  درونی و بیرونی افراد نیز در چنین امري د

).10(دهدمیو آن را تحت تاثیر قرار
فرسودگی شغلی ممکن است باعث شود فرد کارخود 
را رها کند یا بالعکس، فرد به کارش با بی میلی ادامـه  

ي حساس کـاري بـه خصـوص در    هادهد که در پست

ــوزه ــاح ــکالتی   ه ــروز مش ــث ب ــکی باع ــاًي پزش بعض
یی هستند هابرخی از ویژگی.)8(شودمیناپذیرجبران

دهنـد.  مـی که احتمـال فرسـودگی شـغلی را افـزایش    
و همکاران شـش عامـل سـازمانی را در ایـن     1مسلش

،حجم کار زیاد یا کـم :برند که عبارتند ازمیرابطه نام
پاداش کم؛ نداشتن ارتباطـات  ،میزان کنترل کم بر کار

ي هـا تضاد بـین ارزش ،تبعیض در محیط کار،اجتماعی
).10(ي محیط کارهافرد و ارزش

در مطالعات فرسودگی شغلی دو جنبه مـدنظر قـرار   
بعد فردي و متغیرهاي تاثیرگذار بـر آن  ،گرفته است

ــیاري از   ــد ســازمانی. در ســه دهــه گذشــته، بس و بع
ت نشان داده اند که عوامل مربوط بـه محـیط   امطالع

کار، تاثیر عمیقی بر رفاه کارکنان از جمله فرسودگی و 
حـت تـاثیر قـرار داده    را تهارضایت شغلی داشته و آن

).12(است
امل خستگیــه مؤلفه شــسدارايگی شغلی دوــفرس

شخصیموفقیت هايو ی ــیزداخصیت ــش، یـحور
ی کلید ـحروتگی ــخس، ه مؤلفهــین ساز اباشد که می

شودمیبگی شغلی محسودوـنجش فرســلی ســصا
)13،14.(

ه عمـد قسـمت کهاستشایعمشاغلیدرفرسودگی،
وشـود میافرادسایرازحمایتآن، صرفدرزمان

مطالعهموردپزشکی، بسیاريهاحرفهشاغلینبیندر
توانـایی  کـاهش ازمشخصیگزارشاتباوقرارگرفته

کارکنـانی  ).12(استبودههمراهبیمارانبهتوجهدر
کنند بیشـتر در  میکه خدمات بهداشتی و انسانی ارائه

).15(معرض آسـیب فرسـودگی شـغلی قـرار دارنـد     
ین ـبسورنت و باکس در مطالعه خود نشان دادند که 

س معکوط تباران ارسالمت پرستاو گی شغلی دفرسو
ــمعن ــت  ). 16(د داردجوداري وی ـ ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

ي بهداشـتی،  هـا موضوع فرسودگی شغلی در سیسـتم 
پژوهشگران تالش نمودند ضمن تعیین منبـع کنتـرل و   

فنآوري اطالعـات  فرسودگی شغلی بین کارکنان واحد

1 Maslach
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، بــه تحلیــل رابطــه بــین آنهــا هــاســالمت بیمارســتان
د.نبپرداز

روش کار
تحلیلی حاضر بخـش فنـاوري   -محیط مطالعه توصیفی

ي دانشگاهی شهر اردبیل هااطالعات سالمت بیمارستان
فنـاوري اطالعـات سـالمت    پرسنل بخش82بود. کلیه 
طمی بـه  ي امام خمینی، علوي، بوعلی و فاهابیمارستان

پس از توزیع و صورت سرشماري وارد مطالعه شدند.
آوري و تحلیل از آنها جمعمورد70،تکمیل پرسشنامه

شدند.
از دو نـوع  هـا آوري دادهدر این مطالعـه بـراي جمـع   

شـد. بـراي ارزیـابی منبـع کنتـرل      پرسشنامه اسـتفاده 
از پرسشنامه منبـع کنتـرل راتـر اسـتفاده     هاآزمودنی

جفت جمله است کـه بـا   29شنامه شامل شد. این پرس
الف/ ب مشخص شده انـد. ایـن پرسشـنامه روایـی و     

ــاالیی دارد و در تحقیقــات ــایی ب متعــددي مــورد پای
).17-19(استفاده قرار گرفته است

ي مربوط به فرسودگی شغلی هاآوري دادهبراي جمع
ــاس ا  ــان از مقی ــون   کارکن ــلش و جکس ــتاندارد مس س

این پرسشنامه نیز روایی و پایـایی بـاالیی   شد. استفاده
متعــددي مــورد اســتفاده قــرار دارد و در تحقیقــات

مـاده 22شاملپرسشنامهاین.)20-21(گرفته است
فرسـودگی شـغلی را در سـه بعـد خسـتگی     کهاست

عـدم  وگویـه) 5(زدایـی ، شخصـیت گویه)9(عاطفی
گویـه) بـر اسـاس مقیـاس هفـت      8(فـردي موفقیت

نمـره  دهـد و مـی اي لیکرت مورد سنجش قراردرجه
ــین نهــا ــا 22یی آن ب ــاالتربودن نمــره 154ت اســت. ب

بودن میزان فرسودگی شغلی افراد است.نشانگر باالتر
محدوده نمرات براي خرده مقیـاس خسـتگی عـاطفی    

و در نهایـت بـراي عـدم    0-30صیت مسخ شخ،54-0
است. نحوه امتیازبنـدي هریـک   0-48موفقیت فردي 
1ي فرسـودگی شـغلی در جـدول    هـا از خرده مقیاس

).22،23(آمده است

نحوه امتیاز بندي در مولفه هاي فرسودگی شغلی.1جدول 
نمرهمیزانخرده مقیاس

خستگی عاطفی
≥17کم

18-29متوسط
≤30شدید

مسخ شخصیت
≥5کم

6-11متوسط
≤12شدید

موفقیت فردي
≥33کم

34-39متوسط
≤40شدید

ي توصـیفی، ضـریب همبسـتگی    هـا با آزمـون هاداده
پیرسون و تحلیل رگرسیون با بهره مندي از نرم افزار 

SPSS-22.تحلیل شدند

هایافته
نفـر  28،در مطالعـه شـارکت کننـده  منفر70ناز بی
نفر مجـرد 13دند، %) بو60(نفر زن42%) و 40(مرد

دو نفــر داراي تاهــل،%) م4/81(نفــر56%) و 6/18(
نفــر کــاردانی%) و پــنج9/2(مــدرك تحصــیلی دیــپلم

نفــــر 12و %)9/72(نفــــر کارشناســــی%51)، 1/7(
.%) بودند1/17(کارشناسی ارشد

ــدول  ــان2جــ ــینشــ ــد مــ ــد از 37دهــ درصــ
کنندگان در مطالعه داراي منبع کنترل درونی مشارکت

درصد آنها واجد منبع کنترل بیرونی بودند.63و 

قیاس مکان کنترل در کارکناننمرات م. 2جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیمنبع کنترل

263737درونی
4463100بیرونی

70100کل

نشــان داده شــده اســت، 3همــانطور کــه درجــدول 
عـاطفی و  خسـتگی میـانگین نمـره در خـرده مقیـاس    

بوده کـه نشـان از   21و 33دایی به ترتیب شخصیت ز
کننـدگان مطالعـه در ایـن    فرسودگی شدید مشارکت

موفقیـت در خـرده مقیـاس  دارد. هـا خرده مقیـاس 
به دسـت آمـده کـه نشـانگر وجـود      22نمره فردي،
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فرسودگی خفیف مشارکت کنندگان در مطالعـه دارد.  
ــت م ــغلی    در نهایـ ــودگی شـ ــره فرسـ ــانگین نمـ یـ

به دست آمد.132از 76کنندگان مشارکت

شاخص هاي توصیفی فرسودگی شغلی و ابعاد آن.3جدول 
N کمترین حد بیشترین حد میانگین انحراف معیار واریانس

عاطفیخستگی 70 6 54 33 12,00 158,00
زداییشخصیت 70 9 30 21 00/5 29,00
فرديموفقیت 70 3 48 22 12,00 147,00

فرسودگی شغلی 70 29 132 76 27,00 752,00

بین منبع کنترل و فرسودگی شغلی همبستگی4جدول 
دهـد. از بـین   مـی را با متغیرهاي دموگرافیـک نشـان  

متغیرهاي دموگرافیک، رابطه بین فرسودگی شغلی با 
) و بـا  p=00/0(وضعیت تاهل معنادار بـه دسـت آمـد   

ري یافـت  داسایر متغیرهاي دموگرافیکی رابطـه معنـا  
نشد.

ي دموگرافیکی هابین منبع کنترل با تمامی متغیررابطه
.)p=00/0(معنادار به دست آمد

همبستگی بین منبع کنترل با فرسودگی شفلی.4جدول 
جنسیت وضعیت تاهل سن تحصیالت فرسودگی شغلی

عاطفیخستگی
همبستگی پیرسون 000/0 018/0 - 000/0 000/0 000/0
سطح معنی داري 037/0 000/0 071/0 069/0 000/0

تعداد 70 70 70 70 70

زداییشخصیت
همبستگی پیرسون 000/0 015/0 - 000/0 000/0 000/0
سطح معنی داري 000/0 000/0 000/0 008/0 000/0

تعداد 70 70 70 70 70

فرديموفقیت
همبستگی پیرسون 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0
سطح معنی داري 050/0 000/0 000/0 082/0 000/0

تعداد 70 70 70 70 70

فرسودگی شغلی
همبستگی پیرسون 000/0 056/0 - 000/0 000/0 1
سطح معنی داري 012/0 000/0 086/0 033/0 000/0

تعداد 70 70 70 70 70

منبع کنترل
همبستگی پیرسون 000/0 043/0 - 000/0 000/0 000/0
سطح معنی داري 000/0 000/0 000/0 000/0 002/0

تعداد 70 70 70 70 70

همبستگی بین منبع کنتـرل و ابعـاد سـه گانـه     5جدول 
ــخ      ــانی، مس ــتگی هیج ــی خس ــغلی یعن ــودگی ش فرس

دگی وشخصیت، کفایـت شخصـیت و در نهایـت فرسـ    
بـراي هـر   p.valueدهـد. مقـادیر  مـی شغلی را نشان

به دست آمده و درصد5چهار متغیر آزمون کمتر از 
ن اســت کــه بــین هــر زوج از متغیرهــاي بــه معنــی آ

دار وجود دارد. آزمون رابطه معنی
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در بین کارکنان بخش فناوري اطالعات سالمتهمبستگی مبع کنترل با ابعاد فرسودگی شغلی .5جدول 
خستگی هیجانی مسخ شخصیت کفایت شخصیت فرسودگی شغلیی

منبع کنترل
همبستگی پیرسون 000/0 000/0 000/0 000/0
سطح معنی داري 000/0 000/0 002/0 000/0

بحث
این مطالعه با هدف تعیین منبـع کنتـرل و فرسـودگی    
شغلی و تحلیل رابطه آنها بین پرسنل شاغل در واحـد  

هـاي دانشـگاهی   مدیریت اطالعات سالمت بیمارسـتان 
شهر اردبیل انجام شد. مطالعات معـدودي بـه تحلیـل    

اد با فرسودگی شغلی آنـان  رابطه بین مکان کنترل افر
پرداخته اند. 

که از بـین متغیرهـاي   ندنتایج مطالعه حاضر نشان داد
جمعیت شناختی، بین وضعیت تاهل و فرسودگی شغلی 
رابطه معنادار وجود دارد. و میزان فرسـودگی شـغلی   
در جنس مونث بیشـتر از جـنش مـذکر اسـت. نتـایج      

نـد نشـان داد )25(و کوارنیان)24(قهرمانیمطالعات
ــن   ــت ش ــاي جمعی ــدام از متغیره ــه هیچک اختی روي ک

در مطالعـه  ي فرسودگی شغلی تاثیري ندارد. هامولفه
اران چینی نیز سطح تحصیالت در پرستو همکاران 1وو

تر با میزان کمتـري از کفایـت شخصـیت همـراه     پایین
ر میزان بیشتري از فرسـودگی  تبود و پرستاران جوان
نیـز نشـان داد کـه    شـارما ).26(شغلی را دارا بودنـد 

جراحان کولورکتال نسبت به پرستاران مسخ شخصیت 
نـد و  کنمـی بیشتر و کفایت شخصی کمتري را تجربـه 

ارتباطی بین سن و جنس و فرسـودگی شـغلی وجـود    
مطالعــه مــک مــوري بــر روي پزشــکان .)25(نــدارد

آمریکایی نشان داد که میزان فرسودگی شـغلی زنـان   
).27(برابر) است6/1(بیشتر از مردان

فرسودگی شـغلی  نددادنشانمطالعه حاضري هایافته
کنندگان وجـود دارد. خفیف تا شدید در بین مشارکت

کارکنـان  مطالعه اي گزارش کرده است کـه اکثریـت  
) فرسـودگی  %5/77(عملیاتی مرکز اورژانـس تهـران   

در یک مطالعه نشان داده شـد کـه   ).22(شغلی دارند

1 Wu

پزشـکان اورژانـس و یـک سـوم پرسـتاران      درصد50
27-41اورژانس و مطالعـه دیگـر گـزارش کـرد کـه     

درصد جراحان انکولـوژي سـطوح متوسـط تـا شـدید      
ایـن افـراد   .فرسودگی شغلی را تجربـه کـرده بودنـد   

قرار هاي ناشی از آنهابیشتر در مواجهه بیمار و فشار
تحقیق دیگري نشان داد که دو سـوم  .)28،29(داشتند

درصـد 13جراحان، سطوح باالیی از خسـتگی هیجـانی،   
کفایـت  درصـد 4سطوح باالي مسخ شخصیت و هاآن

مطالعـه  .)30(شخصی در سـطح پـایین را داشـته انـد    
کارسیا بر روي فرسودگی شغلی گروهی از پرسـتاران  
نیز نشان داد که مقدار مناسبی از فرسودگی در بـین  

.)31(کارکنان پرستاري وجود دارد
ي هــاایــن مطالعــه نشــان داد کــه بــین تمــامی مولفــه

دار وجـود  فرسودگی شغلی و منبع کنترل رابطه معنی
اند. متعددي به نتایج مشابه دست یافتهدارد. مطالعات 

ـ پرسروي هش وژـپم اـنجابا چالوین و همکاران  ران تاـ
ــپزشو  ــین نتیجالیا به استرن در اکاـ ــیدنده ـ ــکرس ه ـ

ـ هايتژاسترا ـ نوبیرل ع کنتــــري منبــ ل ـــــقبیاز ی ـــ
رات نتظاو اشانس ، ه سرنوشتـد بـمعتقي اـهشرـنگ

ــمنفی یک عامل مه ــفرسدر م ــ ست. اگی شغلی دوــ
ي منبــــع کنتــــرل  هاهشیواز که ادي فرادرین ابنابر

گی دوــــفرسي باالح کنند سطومیده ستفاای ــــنوبیر
ریـزي  انجمن برنامه).5(سته ادـشارش زـغلی گـش

برکلی نیز در مطالعه خود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه      
فرسودگی ترپایینسطوحدرونیکنترلمنبعافراد با

بـر کـه افـرادي معتقدنـد وکنندمیتجربهراشغلی
بـا مـؤثرتري سازشدارند،روي زندگی خود کنترل

خصوصاًمحیطشانتأثیر رويیتوانایودارنداسترس
راافتدمیپیرامون شان اتفاقآنچهوزااسترسوقایع
کلـی  ، )32(در این راستا تحقیقات دورمان).27(دارند

ند که بین منبـع کنتـرل و   دنشان دا)34(و سنبل)33(
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ي فرسـودگی شـغلی رابطـه وجـود دارد. بـا      هامولفه
وجود این نتایج مطالعه قهرمانی و همکاران نشـان داد  

ي فرسـودگی  هـا که منبع کنترل بر هیچ یک از مولفـه 
کورانیان و همکاران در ).25(دار نداردشغلی اثر معنی

مطالعه خود نشان دادنـد کـه ارتبـاط خطـی مثبـت و      
داري بین منبع کنترل بیرونی با فرسودگی شغلی معنی

ـ    .وجود دارد رل بیرونـی دارنـد   افـرادي کـه منبـع کنت
نسبت به افرادي که منبع کنترل درونی دارنـد بیشـتر   

آسیب پذیري هاشوند و در تنشمیدچار فرسودگی
).25(بیشتري دارند

نتیجه گیري
با توجه به بیرونی بـودن منبـع کنتـرل اکثریـت افـراد     

کننده در مطالعه حاضر و نیز وجود درجاتی از شرکت
دار فرسودگی شغلی بین آنها از یک سو و ارتباط معنی

ي فرسودگی شـغلی  هابین منبع کنترل با تمامی مولفه
از سوي دیگر، ضروري است مداخالت مقتضی از قبیل 

ي روان شــناختی مــوثر بــر   هــابرگــزاري کارگــاه 
ــی ــه ت  درون ــرل و ب ــع کنت ــردن منب ــاهش  ک ــع آن ک ب

فرسودگی شـغلی کارکنـان واحـد مـدیریت اطالعـات      
هاي دانشـگاهی شـهر اردبیـل از    سالمت در بیمارستان

ذیربط برگزار گردد.هايسوي مدیریت

تشکر و قدر دانی
منبـع  «این مقاله حاصل طرح تحقیقـاتی تحـت عنـوان   

ــین    ــغلی در ب ــودگی ش ــا فرس ــاط آن ب ــرل و ارتب کنت
ي هــاســالمت بیمارســتانکارکنــان فنــاوري اطالعــات
ــل  ــهر اردبی ــگاهی ش ــات  »دانش ــه تحقیق ــه در کمیت ک

دانشــگاه دانشــجویی دانشــکده پزشــکی و پیراپزشــکی 
تاییـد و حمایـت   1395علوم پزشکی اردبیـل در سـال   

ــژوهش مــالی شــده و داراي کــد کمیتــه  اخــالق در پ
مـی /62/1396Ir/ARUMS.RECدانشگاه به شـماره 

حترم واحدهاي مدیریت پرسنل مازبدینوسیله . باشد
ي دانشگاهی شهر اردبیل هابیمارستاناطالعات سالمت

و نیز کمیته تحقیقات دانشـجویی دانشـگاه کـه از ایـن     
پروژه تحقیقاتی حمایت نموده اند تشـکر و قـدردانی  

.گرددمی
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