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Abstract
چکیده
The purpose of the current study was to examine
the prevalence of workaholism and the role of  بررسی میزان شییع اعتییا بی کیار و،هدف پژوهش حاضر
attachment to God and spirituality in work in نقش لبستگی ب خدا و معنعیت ر کار ر پیش بینی آن ر
predicting it among hospital’s staff. The research
method was a correlation. The statistical ، روش پیژوهش حاضیر.میان کارکنان بیمارستانی بع ه است
population of this study was the whole hospital  کی کارکنیان، جامع ی آماری این پیژوهش. همبستگی بع
staffs of Azna (Lorestan province). The statistical .بیمارستانی شهرستان ازنا (از تعابع اسیتان لرسیتان) بع نید
sample was 144 female and male staffs working
in Azna hospital were selected by the census  زن و میر شیال ر بیمارسیتان هیای411 نمعن ی آمیاری
method. The Short form of Workaholism scale .شهرستان ازنا بع ند ک ب روش ک شماری انتخیا شیدند
(Del Líbano et al, 2010), Short form of بییرای جمییعآوری ا ههییا از مقیییا کعتییاه اعتیییا بی کییار
Attachment to God (Ghobary Bonab and Hadadi  فییر کعتییاه پرسشیینام ی،)0242( ( یلیبییانع و هکییاران
Kohsar, 2011) and Workplace Spirituality Scale
(Milliman et al, 2003) were used to collect the ) و4992 ،لبستگی ب خدا (لباریبنا و حیدا یکعهسیار
data. Data were analyzed by the Pearson )0229 ،پرسشنام معنعییت ر کیار (میلیمیان و همکیاران
correlation coefficient, multiple regression and
 بییرای تجزییی و تحلییی ا ههییا از ضییری.اسییتدا ه شیید
Multivariate
Analysis
of
Covariance
تحلییی
 رگرسیییعن چنییدمتریری و،همبسییتگی پیرسییعن
(MANCOVA). The results showed that the
 نتایج نشیان ا.کعاریانس چندمتریری (مانکعا) استدا ه شد
prevalence of workaholism in all staffs, female
and male were 9.76%, 11.3%, and 10.42%,  کارکنان،ک میزان شیع اعتیا ب کار ر میان ک کارکنان
respectively. Results of Pearson correlation
showed that the correlation of attachment to God  نتیایج.  رصد بع42/10  و44/9 ،9/67 زن و مر ب ترتی
and workplace spirituality with workaholism was همبستگی پیرسعن نشان ا ک رابط ی لبستگی ب خدا و
negative significantly, and according to regression
معنعیت ر کار با اعتیا ب کار مندی معنا ار بع و براسیا
results, attachment to God and workplace  لبسیتگی بی خیدا و معنعییت ر کیار ر،نتایج رگرسییعن
spirituality had a negative role in predicting the
 نتیایج تحلیی.پیشبینی اعتیا ب کار نقش مندی اشت اند
workaholism. Results of MANCOVA with
controlling the demographic variables revealed کعاریییانس چنییدمتریری (مییانکعا) بییا کنتییر متریرهییای
that the mean of attachment to God was higher in جمعیتشناختی نشان ا ک میانگین لبستگی ب خیدا ر
female than male and mean of workplace
spirituality was higher in male than men, but there زنان و معنعیت ر کار ر مر ان بیشتر بع ه اسیت امیا بیین
زنان و مر ان ر میانگین اعتیا ب کار تداوت معنی ار وجع
was no meaningful difference between female
and male in the mean of workaholism. According  تقعیت لبستگی ب خیدا و معنعییت، براسا نتایج.نداشت
to results, the improvement of attachment to God ر کار از طریق آمعزش های رواننشاختی مبتنی بر معنعییت
and workplace spirituality by psychological
training based on spirituality was suggested for ،برای کارکنیان بیمارسیتانی جهیت کیاهش اعتییا بی کیار
. پیشنها میشع
the hospital's staffs for decreasing the
workaholism.
 کارکنیان، لبسیتگی بی خیدا، اعتیا بی کیار:کلیدواژهها
Keywords: Attachment to God, Hospital's
 معنعیت ر کار،بیمارستان
Staffs, Workaholism, Workplace Spirituality
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اعتیا ب کار یکی از مشکالت عمده ر میان کارکنان سیازمانهیای مختلی اسیت (ساسیمن ،
 )0240و سال پژوهش های زیا ی ر این زمین ر سازمانهای مختل انجا میی شیع  .سینیر و
زوهار 0222( 9ب نق از هارپاز و سنیر )0229 ،1اعتیا ب کار را ب عنعان تخصیی زمیان قابی
تعج فر ب فعالیت و افکار مرتبط با کار تعری میکنند ک ناشی از نیازهای بیرونیی نیسیت .و
بعد اساسی اعتیا ب کار عبارتند از )4 :کارکر ن بینهایت زیا و سخت بیشیتر از زمیان معمیع ،
 )0اجبار رونی قعی و مقاومتناپذیر یا سایق رونی بی انجیا کیار (می مییالن ،او ریسیکع و
بییعرک .)0229 ،5شیییمازو و اسییکافلی )0229( 7اییین و رکیین اصییلی را بی عنییعان بعیید رفتییاری
(زیا هکاری )6و بعد شناختی (کار وسعاسی )1تعصی نمع هانید .اعتییا بی کیار باعی مشیکالت
زیا ی ر زندگی افرا می شع  .ب عنعان نمعن  ،اسکافلی ،تاریس و باکر )0227( 9بیان کر نید کی
اعتیا ب کار با رضایت از زندگی رابط ی مندی ار  .برا ی ،رو انعویچ و روتعندا )0221( 42نشان
ا ند ک سایق و می زیا نسبت ب کار با تعارضات بسیار زییا کیار -خیانعا ه و لیذت از کیار بیا
تعارضات کم کار -خانعا ه و رضایت شرلی باال مرتبط است .همچنین نشان ا ه شیده اسیت کی
اعتیا ب کار باع پیامدهای مندی ر زندگی از جملی اسیتر ا راک شیدهی زییا (اندرسیعن،
هتلند ،معلدی و پالیسیین ،)0244 ،44اسیتر شیرلی (جانسیعن ،)0246 ،40عیزت ندیس پیایین
(بعرک ،)0221 ،49عد رضایت شیرلی و عملکیر پیایین (هالنید 0221 ،41گیراویس ،رانیدرمن،
اوهلعت و وبر ،)0240 ،45تأخیر ر برنام ریزی برای بازنشستگی (هامرمش و اسیلمرو ،)0225 ،47
خستگی شرلی (اسکافلی ،تاریس و رهنن ،)0221 ،46کیدیت خعا پیایین (کعبعتیا 4و همکیاران،
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 ،)0242عملکر شرلی پایین (کعبعتا ،و همکاران 0244 ،کعبعتا و همکیاران )0242 ،و مشیکالت
سالمتی (شیمازو ،اسکاوفلی و تاریس )0242 ،میشع .
اعتیا ب کار ر ایران ر پژوهشهیای مختلی میعر بررسیی قیرار گرفتی اسیت بی عنیعان نمعنی ،
زارعیمتین و جمشیدیکهساری ( )4919ر میان پرستاران نشان ا ند ک عجین شدن ر کیار و لیذت
از کار ر مر ان مقداری بیشتر از زنان و اشتیاق ب کار زنان بیشتر از مر ان بع ه است و ر ک اعتیا بی
کار ر پرستاران مر بیش از پرستاران زن بع ه است .عسگری و نعری ( )4992نیز بین اعتیا بی کیار بیا
مشک ر سالمت روان و مؤلد های آن (اضطرا  ،افسر گی و عالیم جسمانی) رابط ی مثبیت بی سیت
آور ند .کشت گر ،جع زا ه ،فر ین و راشکیقلع نع ( )4999نتج گیری کر ند ک اعتیا بی کیار بیر تعهید
عاطدی و هنجاری پرستاران تأثیر مندی اشت و بر تعهد مستمر پرستاران تأثیر معنیا اری نداشیت اسیت.
ر پژوهش عر  ،رضاییرا و اسماعیلینیا ( )4991نیز ر میان کارکنان انشگاه علع پزشیکی مازنیداران،
بین اعتیا ب کار و فرسع گی شرلی رابط ی مثبت ب ست آمد .عیسیخیانی و برازنیده ( )4995بی ایین
نتیج ست یافتند ک اعتیا ب کار با رضایت شرلی رابط ی مندی و با استر رک شیده و اخیتالالت
خعا رابط ی مثبت ار .
با تعج ب اهمیت این مشک ر سازمانها و لزو تعج ب آن و پیامدهای آن ک ر بیاال بی
بسیاری از آنها اشاره شد ،پژوهشگران زیا ی میزان اعتیا ب کار را ر نمعن های مختل بررسیی
نمع هاند ب عنعان نمعن  ،ر نروژ میزان اعتیا ب کار ر میان کارمندان  1/9رصد گزارش شیده
است (اندرسعن 0و همکاران .)0241 ،هعگان ،هعگان و ها گینز )0247( 9نیز میزان اعتیا ب کیار
را  06رصد گزارش نمع ند .عالوهبراین ،اسپنس و رابینز )4990( 1ب صعرت کلی مییزان شییع
اعتیا ب کار را ر مر ان  1رصد و ر زنان  49رصد گزارش کر ند .برخی پژوهشها نیز نشان
ا ند ک ی سع افرا سن کار ر کانیا ا (ماتعشیکا 41 ،)0242 ،5رصید کارمنیدان (ساسیمن،
 ،)0240بین  1/5تا  02رصد انش آمیعزان (ساسیمن 7و همکیاران 0241 ،ویلیال 6و همکیاران،
 40/1 ،)0244رصد ر انشجعیان (م الرن و بسیت )0242 ،1و  47رصید میدیران حرفی ای
(ون نبعرک 9و همکاران )0244 ،ارای اعتیا ب کار هستند.
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از جمل متریرهایی ک میتعاند با اعتیا ب کار رابط اشت باشد و ر پژوهشها کمتر میعر
تعج بع ه است ،لبستگی ب خدا 4است ک ب پیعند عاطدی بین شخ و خدا ب عنعان شکلی از
لبستگی اشاره ار (اوکعزی .)0242 ،0ب عبارت یگر ،لبستگی ب خدا ب عنعان شناخت خیدا
ب عنعان پناهگاهی امن و تکی گاهی محکم ،جستجعی مجاورت با خدا و بیم و هیرا نسیبت بی
جدایی از خداوند تعری شده است (سییم و لیعه .)0229 ،9کاسییبا 1و همکیاران ( )0241نشیان
ا ند ک لبستگی ایمن نسبت ب خدا با روحی ی مبارزه و لبستگی ناایمن ب خدا بیا ناامییدی
ر ارتباط است .همچنین ارتباط مثبت با خدا با مقابلی مثبیت (بالوییچ و پارگامنیت )0220 ،5و
سالمت روانی بهتر (تعنگ ،رافینگ ،پیاین ،جانکعفسیکی و سیاندا  0241 ،7برا شیاو ،الیسیعن و
مارکع  0242 ،6بالویچ و پارگامنت )0220 ،مرتبط است .عالوه براین رابط ی بین لبسیتگی بی
خدا و تعهد شرلی (کنت ،)0246 ،1رضایت شرلی و تعهد سیازمانی (کنیت ،برا شیاو و اگرتیی،9
 )0247معر تأیید قرار گرفت است .لبستگی ب خدا ر میان کارکنان بیمارستانها کمتر میعر
بررسی قرار گرفت است ب عنعان نمعن  ،ر پژوهشی ر ایران ،طالیی ،محرری ،تعکلی ،فر وسیی-
مکان و برهانیمرانی ( )4990نشان ا ند ک لبستگی بی خیدا بیا فرسیع گی شیرلی کارکنیان
ستا ی انشگاه علع پزشکی مشهد رابط ی مندی ار .
از جمل متریرهایی ک میتعاند با اعتیا ب کار ر کارکنان بیمارستانی رابطی اشیت باشید،
معنعیت ر کار 42است .هرچند ر زمین ی ارتباط معنعیت ر کار و لبسیتگی بی خیدا ،ا بییات
پژوهشی ضعی است ،ر پژوهشهای مختل ارتبیاط معنعییت و لبسیتگی بی خیدا بی اثبیات
رسیده است (هرنانیدز ،سیالرنع و بعتیعمز 0242 ،44هیا  ،فعجینکیاوا ،هیالکرو ،هیی و النیی،40
 .)0229معنعیت ر کار ب معنای تجرب ای است ک براسا آن کارکنان ر کارشان پرحرارت و
باانرژی هستند ،از کار احسا خرسندی و رضایت میکنند ،رک مناسیبی از معنیا و هیدف ر

40

1. Attachment to god
2. Okozi
3. Sim & Loh
4. Cassibba
5. Belavich & Pargament
6. Tung, Ruffing, Paine, Jankowski & Sandage
7. Bradshaw, Ellison & Marcum
8. Kent
9. Bradshaw & Dougherty
10. Spirituality at work
11. Hernandez, Salerno & Bottoms
12. Hall, Fujikawa, Halcrow, Hill & Delaney
فصلنام مشاوره شرلی و سازمانی /وره  ،44شماره  /12پاییز 4991

شیع اعتیا ب کار ر بین کارکنان بیمارستان :نقش لبستگی ب خدا و معنعیت ر کار

کارشان ارند و احسا میکنند با همکاران ارتباطی مدید ارنید (اشیمع و اچیعن.)0222 ،4
معنعیت ر محیط کار با رضایت شرلی (پاوار ،)0229 ،0مشارکت شیرلی ،عید تمایی بی تیرک
شر (میلیمان ،کزاپلعفسکی و فرگعسن )0229 ،9و وجدان کیاری (میارکعز ،هییمن و کینیگ،1
 )0225رابط ار  .برخی از پژوهشها نیز ب بررسی معنعیت ر کار و متریرهای مرتبط با آن ر
کارکنان بیمارستانها پر اخت اند ب عنعان نمعن  ،زینآبا ی ،یاسینی و میرها یان ( )4995نشیان
ا ند ک پرستاران بیمارستانهای آمعزشی شهر رشت از نظر معنعیت ر محیط کار ر وضیعیت
مطلعبی قرار اشتند .عالوهبراین ،بین معنعیت ر کار با رضایت شرلی (الزار )0242 ،5و اسیتر
شرلی ،اخالق شرلی (نعروزی ،رگاهی ،ایعبی و سرحدی ،)0241 ،رهبری خدمتگذار (زیینآبیا و
همکاران ،)4995 ،تعهید سیازمانی (ناسیتیزاییی ،سیلیمی و نجدیی ،)4991 ،اخیالق حرفی ای و
مسئعلیت اجتماعی (مهاجران و شهع ی )4991 ،ر کارکنان بیمارسیتانی رابطی ی معنیی ار بی
ست آور ند.
مسأل معر مطالع ر این پژوهش میزان شیع اعتیا ب کار ر کارکنان بیمارستانی و نقش
پیش بینی کنندهی لبستگی ب خدا و معنعیت ر کار ر این مترییر اسیت کی ر پیژوهش هیای
مختل این مهم ر میان کارکنان بیمارستانی معر بررسی قرار نگرفت اسیت .بیا ایینوجیع  ،ر
معر رابط ی لبستگی ب خدا با اعتیا ب کار ،کز ی ،مارتع و روبا  )0249( 7بی ایین نتیجی
رسیدند ک زندگی با تصعر خدا با خطر اعتیا ب کار رابطی ی مندیی ار  ،ر حیالی کی کنتیر
تصعر خدا ر زندگی رابط ی مستقیمی با خطر اعتیا ب کیار اشیت .عیالوه بیراین ،اضیطرا از
ترک شدن تعسط خدا رابط ی مثبتی با اعتیا ب کار اشت و بی صیعرت مندیی عیزت ندیس را
پیشبینی کر ه بع  .همچنین کنیت و همکیاران ( )0247ر پیژوهش خیع بی رابطی ی مثبیت
لبستگی ب خدا با نگرش مثبت نسبت ب کار و قناعت ر کار رابط ی مثبت ب ست آور ند .ر
معر رابط ی معنعیت ر کار و اعتییا بی کیار ،سکسیتعن )0247( 6ر پیژوهش خیع بیر روی
کارمندان انشگاه ر شما آمریکا ب این نتیج ست یافت ک بیین معنعییت ر محییط کیار و
اعتیا ب کار رابط ی معنی ار وجع ار  .پدریرا و معنیکیع )0249( 1نییز بیین اعتییا بی کیار و
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سرمای ی اجتماعی با معنعیت ر محیط کار رابط ی معنی ار ب ست آور ند .همچنین ر یی
پژوهش ر ایران ،نشان ا ه شد ک بین معنعیت سازمانی و اعتیا ب کیار ر پرسیتاران رابطی ی
مندی وجع ار (عسکری ،ولتیان ،منتظرالدر و فالحزا ه.)4991 ،
تا زمان انجا این پژوهش ،پژوهشها ب میزان شیع اعتیا ب کیار ر کارکنیان بیمارسیتانی
نپر اخت اند و خأل پژوهشی ر این زمین احسا می شع  .همچنین ارتباط لبستگی بی خیدا و
معنعیت ر کار با اعتیا ب کار ر کارکنان بیمارستان بررسی نشده و پیژوهشهیا ر ایین زمینی
مربعط ب کاکنان لیربیمارستانی است .کاکنان بیمارستانی با سالمت جسمانی و حتی روانی افرا
سروکار ارند و مشک اعتیا ب کیار ر محییط بیمارسیتان مییتعانید سیالمت روان شیناختی و
جسمانی آنان را ب خطر بیانداز زیرا تأثیرات مندی اعتیا ب کیار ر مشیکالت روان شیناختی و
جسمانی (فعجیمعتع 0241 ،4بارتزاک و اوگینسکا-بعلی  )0240 ،0ب اثبات رسیده است .از ایین
رو ،بررسی میزان اعتیا ب کار ر کارکنان بیمارستان میتعاند ر شناسایی این مشک و برجست
کر ن میزان شیع آن ب روانشناسان و مشاوران مشرع ر بیمارسیتانهیا مدیید واقیع شیع تیا
بتعانند زمین ی الز جهت برنام ریزهای روان شناختی بیرای رفیع ایین مشیک را فیراهم آورنید.
عالوهبراین ،شناسایی متریرهای مرتبط با این مشک از جمل لبسیتگی بی خیدا و معنعییت ر
محیط کار میتعاند نقش آمعزشهای معنعی برای کارکنان بیمارستان را برجست نماید ،تا از این
طریق بتعان ب کاهش میزان اعتیا ب کار ر کارکنان بیمارستانها کم نمایند .با تعج ب خأل
پژوهشی ر زمین ی معضع معر مطالع ر کارکنان بیمارستانی ،این پژوهش میتعاند ب تقعیت
پیشین ی پژوهشی ر این زمین کم نماید و تعجی پژوهشیگران را برانگیزانید .بنیابراین ،ایین
پژوهش ر صد پاسخگعیی ب سؤاالت زیر اسیت )4 :مییزان اعتییا بی کیار ر بیین کارمنیدان
بیمارستانهای شهرستان ازنا از تعابع استان لرستان چقیدر اسیت؟  )0آییا لبسیتگی بی خیدا و
معنعیت ر محیط کار با اعتیا ب کار رابط ارند؟ )9 ،آیا لبستگی ب خدا و معنعیت ر محییط
کار ،اعتیا ب کار کارکنان بیمارستان را پیشبینی میکنند؟ آیا بین لبستگی ب خدا و معنعییت
ر محیط و اعتیا ب کار ر کارکنان زن و مر تداوت وجع ار ؟
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روش
روش تحقیق :روش تحقیق ر این پژوهش تعصیدی و از نیع همبسیتگی اسیت براسیا

ایین

روش ،لبستگی ب خدا و معنعیت ر محیط کار ب عنعان متریرهای پیشبین (مستق ) و اعتییا
ب کار ب عنعان متریر مالک (وابست ) ر نظر گرفت شده است .با تعج بی مقایسی ی متریرهیای
پژوهش ر و جنس ،جنسیت ب عنعان متریر مستق و متریرهای اعتیا بی کیار ،لبسیتگی بی
خدا و معنعیت ر محیط کار ب عنعان متریرهای وابست ر نظر گرفت شدهاند.
یامعه ،نمونه و روش نمونهریری :جامع ی آماری این پیژوهش را کارکنیان بیمارسیتانی و
کارکنان مشرع ب فعالیت ر رمانگاه ر شهرستان ازنا از تعابع استان لرستان تشکی ا ند ک
ر زمان انجا پژوهش  479ندر بع ند .ر این پژوهش ک کارکنان ر پژوهش شرکت کر ند .بی
عبارت یگر ،ر طی  45روز  479پرسشنام ب کارکنان ا ه شد و ر نهایت  419پرسشنام بی
پژوهشگر بازگر انده شد ک این تعدا  5پرسشنام ناق بع ند و از نمعنی ی نهیایی حیذف شید.
بنابراین ،نمعن نهایی ب  411ندر کاهش یافت .از میان شرکتکنندگان ر پژوهش 57/9 ،رصید
زن و  19/4رصد مر بع ند .از نظر وضعیت تأهی  06/1 ،رصید مجیر و  60/0رصید متأهی
بع ند .از نظر وضعیت تحصیلی  9/16رصد از کارکنیان ییپلم 41/65 ،رصید کیار انی52/79 ،
رصد کارشناسی 45/09 ،رصد کارشناسی ارشد و  44/1رصد کتری بع ند .از مییان شیرکت-
کنندگان ر پژوهش 17/5 ،رصد رسمی 41/1 ،رصد پیمانی و  91/6رصید قیرار ا ی بع نید.
همچنین از نظر حیط ی فعالیت شرلی 47/2 ،رصد ر مرکز بهداشت 6/7 ،رصید ر بهداشیت
خانعا ه 0/1 ،رصد ماما 9/5 ،رصد ر مرکز اورژانس  94/9 ،445رصد ب عنعان پرسیتار40/5 ،
رصد ب عنعان کارمند ا اری 1/9 ،رصد ر اتاق عم  7/9 ،رصد ب عنعان صندوقدار 0/9 ،رصد
ر اروخان  2/6 ،رصد ب عنعان انبار ار و  44/1رصد ب عنعان پزش مشرع ب فعالیت بع نید.
میانگین (انحراف معیار) سن و سابق ی شرلی زنان بی ترتیی ( 91/66)6/01و ( 42/11)7/51و
ر مر ان ب ترتی ( 91/41)6/21و ( 42/07)7/11بع .
ابزارهای رردآوری اطالعات :ر این پیژوهش بیرای گیر آوری اطالعیات از ابزارهیای زییر
استدا ه شد:
ال  -مقیاس کوتاه اعتیاد به کار :این مقیا

4

تعسط یلیبانع ،لیعرنز ،سیاالنعا و اسیکافلی

( )0242ساخت شده است و ارای  42گعی می باشید و شییعهی پاسی هیی بی گعیی هیای آن
براسا مقیا  1رج ای لیکرت از تقریباً هرگز (= )4تا تقریب ًا همیش (= )1است .نمیرهی فیر
ر این پرسشنام از  42تا  12می باشد و نمرات باال نشان هندهی اعتیا ب کیار بیاال اسیت .ایین
1. Del Líbano, Llorens & Salanova
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پرسشنام ارای  0زیرمقیا زیا هکاری و کار وسعاسی می باشد .یلیبیانع و همکیاران ()0242
ر اسپانیا و هلند بین و زیر مقیا ب ترتی رابط ی  2/90و  2/91بدسیت آور نید .همچنیین
بین این مقیا با بهزیستی روان شناختی (شا ی و سالمت ا راک شده) رابط ی معنی ار وجیع
ار ( یلیبانع و همکاران .)0242 ،ر پژوهش جعدری ( )4999روایی و پاییایی ایین مقییا ر
میان پرستاران شهر مالیر بررسی شد .میزان آلدای کرونباخ ک مقیا برابر با  2/19بع  .پاییایی
آن از طریق ونیم سازی براسا ارتباط بین گعی های فر و زو این مقیا ( )r=2/67معنیی-
ار بع ک نشان از پایایی مناس این مقیا می هد .ر پیژوهش حاضیر مییزان ضیری آلدیای
کرونباخ این مقیا  2/61ب ست آمد.
ب -فرم کوتاه پرسشنامهی دلبستگی به خدا :4ایین پرسشینام تعسیط لبیاریبنیا و
حدا یکعهسار ( )4992سیاخت شیده اسیت و ارای  47گعیی و  7بعید اسیت کی عبارتنید از:
]جعارجعیی میزان نز یکی فر ب خداوند[ ،پناهگاه امن ]رجع بی خداونید بی منظیعر کسی
آرامش[ ،پایگاه امن ]کس اعتما ب ندس و جرأت معاجه با مسائ و مشکالت پس از رجع ب
خداوند[ ،اعتراض ب جدایی ]احسا ناراحتی و نگرانی ر صعرت رویگر انی از خداوند[ ،ا راک
مثبت از خع ] اشتن لیاقت و شایستگی ب منظعر تحت حمایت خداوند بع ن[ و ا راک مثبت از
خدا ]خدای مهربان ،ر ستر و قا ر مطلق[ (لباریبنا و حدا یکعهسیار .)4992 ،شییعهی
پاس گعیی ب گعی های این پرسشنام براسا مقیا  5رج ای لیکرت از کامالً مخیال = 4تیا
کامالً معافق = 5است .امن ی نمرات این مقیا بین  47تا  12است و نمرات باال نشان هنیدهی
لبستگی زیا ب خدا است .ضری پایایی ایین مقییا از طرییق ضیری آلدیای کرونبیاخ بیرای
زیرمقیا های جعارجعیی ،پناهگاه امن ،پایگاه امن ،اعتراض بی جیدایی ،ا راک مثبیت از خیع و
ا راک مثبیت از خیدا بی ترتیی  2/92 ،2/17 ،2/11 ،2/99 ،2/92و  2/15گیزارش شیده اسیت
(لباریبنا و حدا یکعهسار .)4992 ،ر پژوهش حاضر ضری آلدای کرونبیاخ زیرمقییا هیای
باال ب ترتی  2/17 ،2/69 ،2/14 ،2/66 ،2/10و  2/69بع .
ج -پرسشنامه معنویت در کار :این پرسشنام تعسط میلیمان و همکاران ( )0229ساخت
شده و ارای  02گعی است .این پرسشنام ارای س زیرمقییا احسیا معنیا ر کیار (حیس
عمیق معنا و مقصع ر کار :لذت بر ن از کار ،انرژی و روحی گرفتن از کار ،مرتبط بع ن کار فر
با زندگی و احسا مدیدبع ن ب لی کار) ،احسا همبستگی (احسا همبسیتگی عمییق بیا
یگران :تعام بین کارکنان و همکاران ،ارزشمند بع ن کار گروهی ،احسیا مدیید بیع ن بیرای
جامع  ،حمایت افرا سیازمان از همیدیگر ،آزا ی بییان ر نظیرات ،آشینایی کارکنیان بیا اهیداف
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خانعا ه بع ن ر سیازمان) و همسیعیی بیا

سازمان ،تعج همکاران ب یکدیگر ،احسا عضع ی
ارزشهای سازمان (همسعیی بین ارزشهای فیر ی کارکنیان بیا رسیالت ،میأمعرت و ارزشهیای
سازمان :اهمیت ارزشهای مهم سازمان برای فر  ،تعج سازمان ب افرا کم رآمد ،حمایت سازمان
از همکاران ،مهم بع ن اهاف سازمان برای کارکنان ،اهمیت سالمت کارکنان برای سازمان ،حیس
مأثر بع ن ر رسیدن اهداف سازمان ،تعج سازمان ب نیازهای روحی و معنعی ر سازمان) اسیت
(میلیمان و همکاران .)0229 ،شیعهی پاسخگعیی ب گعی های ایین مقییا براسیا مقییا 5
رج ای لیکرت از کامالً مخال = 4تا کامالً معافیق = 5اسیت .امنی ی نمیرات بیین  02تیا 422
میباشد ک نمرات باال نشان هندهی معنعیت ر کار باال است .ر پیژوهشهیای مختلی ضیری
آلدای کرونباخ این پرسشنام برابر با ( 2/16فرهنگی ،فتیاحی و واثیق( 2/90 )4915 ،گیع رزی و
کریمیاراضی )4994 ،و ( 2/95عبدالهی ،کریمیان ،نامداریپژمان )4999 ،گزارش شده اسیت .ر
پژوهش حاضر ،ضری آلدای کرونباخ این پرسشنام برابر با  2/69بع .
روند ایرای پژوهش :پس از مشخ

شدن حجم نمعن ک با جامع برابر بع  ،پژوهشیگر بیا

مراجع ب ی بیمارستان و ی رمانگاه شهرستان ازنا ،بعید از ارائی ی راهنمیای پیژوهش بیرای
رئیس مرکز و مدیر رمانگاه ،پرسشنام های پژوهش را ب مدت  45روز ر میان کارکنیان تعزییع
نمع و آنها ب مدت تقریباً نیم ساعت ب صعرت اندرا ی آنها را تکمی نمع ند .پس از جمیعآوری
ا هها با استدا ه از آزمعنهیای آمیار تعصییدی از جملی
پرسشنام و حذف پرسشنام های ناق
فراوانی و رصد ،میانگین و انحراف استاندار  ،همبستگی پیرسعن (برای بررسی رابط متریرهیای
مستق با وابست ) ،رگرسیعن چندمتریری با روش ورو (برای پیشبینی متریر وابسیت از طرییق
متریرهای مستق ) و تحلی کعاریانس چندمتریری (مانکعا) ]برای مقایس ی متریرها ر وجنس
و با حذف اثر سن ،سابق ی شرلی ،وضعیت تأه  ،وضعیت شرلی (رسمی ،پیمیانی و قیرار ا ی) و
حیط ی مسئعلیت شرلی[ استدا ه شد .الز ب ذکر است ک ا هها با نر افزار  SPSS-23تجزی
و تحلی شدند.
یافتهها
جدو  4میانگین و انحراف استا ار متریرهای پژوهش را براسا
می هد.

جنسیت ر کارمنیدان نشیان
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یدول  :7میانگین و انحراف معیار دلبستگی به خدا ،معنویت درکار و اعتیاد به کار در کارکنان به تفکیک ینسیت
کارکنان زن
متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

کارکنان مرد
میانگین

انحراف
استاندارد

کل کارکنان
میانگین

انحراف
استاندارد

جعار جعیی

9/21

4/09

1/95

4/95

9/29

4/04

پناهگاه امن

49/16

4/79

49/44

0/29

49/19

4/92

پایگاه امن

49/96

0/20

40/79

9/91

49/25

0/04

اعتراض ب جدایی

9/97

4/76

9/10

4/55

9/69

4/71

ا راک مثبت از خع

9/66

0/79

9/16

0/09

9/71

0/59

ا راک مثبت از خدا

9/42

4/69

1/67

4/54

1/91

4/71

لبستگی ب خدا (ک )

75/07

7/04

70/10

6/05

71/29

7/14

همبستگی

49/71

1/21

47/60

9/15

41/61

1/24

همسعیی با ارزشها

41/19

1/71

46/47

5/04

45/71

5/29

معنا ر کار

49/25

7/29

04/92

5/99

02/01

7/49

معنعیت رکار (ک )

16/41

49/61

55/91

49/16

52/79

41/46

زیا ه کاری

9/09

9/42

9/92

9/41

9/50

9/49

کار وسعاسی

9/19

9/92

44/20

9/92

42/96

9/01

اعتیا ب کار (ک )

49/40

5/69

02/94

7/21

49/19

5/95

احسا
احسا

سؤا او پژوهش این بع ک میزان اعتیا ب کار ر کارکنیان بیمارسیتان چقیدر اسیت؟ بیا
تعج ب آنک برای مقیا اعتیا ب کار یلیبانع و همکاران ( )0242نقط ی برش ر نظر گرفت
نشده است ،ر پژوهش حاضر برای بررسی میزان اعتیا ب کار ر میان کارکنیان نمیرهی یی و
نیم انحراف معیار باالتر از میانگن ب عنعان نقط ی برش ر نظر گرفت شده است .براسا نمرهی
ی و نیم انحراف معیار باالتر از میانگین نمیرهی بیرش بیرای اعتییا بی کیار و ابعیا آن یعنیی
زیا ه کاری و کار وسعاسی ب ترتی  41/045 ،06/14و  41/69بع  .بنابراین افیرا ارای نمیرهی
ا ه شیدند
باالتر از نقط های برش فعق ارای اعتیا ب کار ،زیا هکاری و کار وسعاسی تشیخی
ک نتایج آن ر جدو  0آور ه شده است.
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شیع اعتیا ب کار ر بین کارکنان بیمارستان :نقش لبستگی ب خدا و معنعیت ر کار
یدول  :2میزان شیوع اعتیاد به کار و ابعاد آن در کارکنان بیمارستان ازنا
متغیرها

کارکنان زن

کارکنان مرد

کل کارکنان

( 02نفر)

( 22نفر)

( 711نفر)

دامنه ی نمرات

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بدون زیا هکاری
(نمرات پایینتر از
زیا ه کاری

65

14/17

57

12/90

494

92/96

)41/045
ارای زیا هکاری
(نمرات  41/045و

6

1/51

7

9/71

49

9/29

باالتر)
بدون کار وسعاسی
(نمرات پایینتر از
کار وسعاسی

64

17/59

50

19/16

409

09/10

)41/69
ارای کار وسعاسی
(نمرات  41/69و

44

49/14

42

47/49

04

41/51

باالتر)
بدون اعتیا ب کار
(نمرات پایینتر از
اعتیا ب

)01/14

کار

ارای اعتیا ب کار
(نمرات  01/14و

61

1

92/01

9/67

55

6

14/10

44/9

409

45

19/51

42/10

باالتر )

جدو  0نشان می هد ک ر میان ک کارکنان ،کارکنان زن و مر ب ترتی  44/9 ،9/67و
 42/10رصد ارای اعتیا ب کار بع هاند .میزان زیا هکاری نیز ر میان کی کارکنیان ،کارکنیان
زن ب ترتی  9/71 ،1/51و  9/29رصد و میزان کاروسعاسی ر سی گیروه بی ترتیی ،49/14
 47/49و  41/51رصد بع ه است.
سؤا و این بع ک آیا لبستگی ب خدا و معنعیت ر محیط کار با اعتییا بی کیار رابطی
ارند؟ با تعج ب معنی ار نبع ن آزمعن کلمعگروف-اسمیرنعف برای بررسی نرمیا بیع ن تعزییع
ا ههای مربیعط بی لبسیتگی بی خیدا (=2/214 p>2/44آمیارهی آزمیعن) ،معنعییت ر کیار
(=2/279 p>2/260آمارهی آزمعن) و اعتیا بی کیار (=2/250 p>2/216آمیارهی آزمیعن) کی
حاکی از نرما بع ن تعزیع ا ههای مربعط ب متریرهای مالک و پیشبین اسیت ،بیرای بررسیی
49

سعید آریاپعران ،محمد مرا ی و مهرنعش گرجیچالسپاری

رابط ی لبستگی ب خدا و معنعیت ر کار با اعتییا بی کیار ر کارکنیان از ضیری همبسیتگی
پیرسعن ک ر جدو  9نتایج آنها آور ه شده است.
یدول  :3خالصه نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه دلبستگی به خدا و معنویت در کار با اعتیاد به کار در
کارکنان بیمارستان
متغیرهای پیش بین

متغیرهای مالک
زیاده کاری

کار وسواسی

اعتیاد به کار

جعارجعیی

- 2/419

- 2/400

2/416

پناهگاه امن

*- 2/020

- 2/291

- 2/459

پایگاه امن

- 2/266

- 2/276

- 2/229

اعتراض ب جدایی

- 2/299

- 2/240

- 2/215

ا راک مثبت از خع

- 2/201

- 2/225

- 2/247

ا راک مثبت از خدا

**- 2/94

**- 2/90

**- 2/91

لبستگی ب خدا (ک )

**- 2/009

- 2/491

*- 2/491

همبستگی

**- 2/927

**- 2/019

**- 2/909

همسعیی با ارزشها

**- 2/061

**- 2/011

**- 2/019

معنا ر کار

**- 2/951

**- 2/961

**- 2/991

معنعیت رکار (ک )

**- 2/919

**- 2/990

**- 2/977

احسا
احسا

(*)p >2/25( **)p>2/24

همانطعر ک ر جدو  9مشاهده میشع بین ا راک مثبیت از خیدا ( )r=-2/91و لبسیتگی
ب خدا ( )r=-2/491با اعتیا ب کار رابط ی مندی معنی ار وجیع ار  .همچنیین بیین پناهگیاه
امن ( ،)r=-2/020ا راک مثبت از خدا ( )r=-2/94و لبستگی ب خدا ( )r=-2/009با زیا هکاری
و بین ا راک مثبت از خدا بیا کاروسعاسیی رابطی ی مندیی معنیی ار وجیع ار  .بیین احسیا
همبستگی ( ،)r=-2/909همسعیی با ارزشها ( ،)r=-2/019احسا معنا ر کیار ( )r=-2/991و
معنعیت ر کار ( )r=-2/977با اعتیا ب کار رابط ی مندی معنیی ار وجیع ار بیین احسیا
همبستگی ( ،)r=-2/927همسعیی با ارزشها ( ،)r=-2/061احسا معنا ر کیار ( )r=-2/951و
معنعیت ر کار ( )r=-2/919با زیا هکاری و بین احسا همبسیتگی ( ،)r=-2/019همسیعیی بیا
ارزشهییا ( ،)r=-2/011احسییا معنییا ر کییار ( )r=-2/961و معنعیییت ر کییار ( )r=-2/990بییا
کاروسعاسی رابط ی مندی معنی ار وجع ار .
02
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سؤا سع این بع ک آیا لبستگی ب خدا و معنعیت ر محیط کار ،اعتیا ب کیار کارکنیان
بیمارستان را پیشبینی میکنند؟ برای بررسی این سؤا از آزمعن رگرسیعن چندمتریری با روش
ورو استدا ه شد ک نتایج مربعط ب آن ر جدو  1آور ه شده است.
یدول  :1نتایج رررسیون چندمتغیری برای پیشبینی اعتیاد به کار از طریق دلبستگی به خدا و معنویت در کار
ضرایب غیراستاندارد
مدل

R

R2

مقدار ثابت

-

-

2/124

2/474

B

لبستگی ب خدا
معنعیت ر کار

خطای
استاندارد

ضرایب
استاندارد

t

p

بتا

97/551

9/147

-

1/296

2/224

- 2/411

2/271

- 2/471

- 0/402

2/297

- 2/416

2/299

- 2/954

- 1/506

2/224

با تعج ب معنا ار بیع ن مید رگرسییعن ( ،)F=49/506 p>2/224نتیایج جیدو  1نشیان
می هد ک تقریباً  2/47از واریانس اعتیا ب کار از طریق متریرهای لبستگی ب خدا و معنعییت
ر کار تبیین شده است .بنابراین با تعج ب مقدار بتا ب ترتی معنعیت بی کیار و لبسیتگی بی
خدا ر پیشبینی اعتیا ب کار نقش مندی اشت اند.
سؤا چهار این بع ک آیا بین لبستگی ب خدا و معنعیت ر محییط و اعتییا بی کیار ر
کارکنان زن و مر تداوت وجع ار ؟ برای مقایس ی لبستگی ب خدا ،معنعیت ر کیار و اعتییا
ب کار ر کارمندان زن و مر با کنتیر برخیی متریرهیای جمعییتشیناختی از آزمیعن تحلیی
کعاریانس چندمتریری (مانکعا) استدا ه شد .قب از اجرای میانکعا ،آزمیعن بیاکس بیرای بررسیی
همگنی ماتریسهای کعاریانس معر استدا ه قرار گرفت ک نتایج آن حاکی از رعایت ایین شیرط
بع ( .)F=4/46 p>2/949همچنین آزمعن لعین برای بررسی برابری واریانسهای گروهی ب کار
بییر ه شیید ک ی نتییایج آن بییرای لبسییتگی ب ی خییدا ( ،)F=9/974 p>2/259معنعیییت ر کییار
( )F=4/127 p>2/091و اعتیا ب کار ( )F=2/722 p>2/11معنی ار نبع ک ب معنی برابیری
واریانسهای برونگروهی است .جدو  5نتایج مانکعا را نشان می هد.
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یدول  :1نتایج مانکوا برای مقایسهی دلبستگی به خدا ،معنویت در کار و اعتیاد به کار در کارمندان زن و مرد با کنترل متغیرهای
یمعیتشناختی(سن ،سابقهی شغلی ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،وضعیت شغلی و حیطهی مسئولیت شغلی)
رروه

جنسیت

متغیر

مجموع

F

p

لبستگی ب خدا

076/052

4

076/052

7/942

2/249

2/211

معنعیت ر کار

9761/55

4

9761/55

47/717

2/224

2/421

اعتیا ب کار

65/795

4

65/795

0/946

2/49

2/246

مجذورات

Df

میانگین

اندازه

مجذورات

اثر

همانطعر ک ر جدو  5مشاهده میشع  ،بین زنان و مر ان ر معنعیت ر کیار و لبسیتگی بی
خدا تداوت معنی ار وجع ار  .ب این معنی ک میانگین معنعیت ر کار ر مر ان بیشتر از زنان
و میانگین لبستگی ب خدا ر زنان بیشتر از مر ان بع ه است اما بین اعتیا بی کیار ر زنیان و
مر ان تداوت معنی ار مشاهده نشد (.)F wilks’ lambda=44/559 p>2/224
بحث و نتیجهریری
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اعتیا ب کار ر بین کارکنان بیمارستان و نقش لبستگی بی
خدا و معنعیت ر کار ر پیشبینی آن بع  .همچنین ر این پژوهش مقایسی ی اعتییا بی کیار،
لبستگی ب خدا و معنعیت ر کار ر کارکنان زن و میر میعر برسیی قیرار گرفیت .سیؤا او
پژوهش این بع ک میزان شیع اعتیا ب کار ر کاکنان بیمارستانی چقدر است؟ براسا نمیرهی
ی و نیم انحراف معیار باالتر از میانگین ر مقیا اعتیا ب کار 9/67 ،رصید از کی کارکنیان،
 44/9رصد از کارکنان زن و  42/10رصد از کارکنان مر ارای اعتییا بی کیار بع نید .مییزان
زیا هکاری نیز ر میان ک کارکنان ،کارکنان زن و مر ب ترتیی  9/71 ،1/51و  9/29رصید و
میزان و کاروسعاسی ب ترتیی  47/49 ،49/14و  41/51رصید بیع ه اسیت .ر مییان کارکنیان
بیمارستانی میزان شیع اعتیا ب کار تا زمان انجا این پژوهش بررسی نشده است .بیااینوجیع ،
ر میان کارکنان ب صعرت کلی ب میزان اعتییا بی کیار از  1/9رصید (اندرسیعن و همکیاران،
 )0241تا  06رصد (هعگان و همکاران )0247 ،اشاره شده است ک نتایج ایین پیژوهش نییز ر
همان امن قرار ار و میتعان گدت ک این نتیج همخعان با یافت های قبلی است.
ر تبیین این یافت میتعان گدت با تعج ب اینک شر های مربعط بی بیمارسیتان از شیر -
هایی پراسترسی هستند ک با انسان و مراقبت از افرا انسانی سروکار ارند ،بنابراین ممکن اسیت
کم ب انسانها و افرا بیمار و همچنین حجم و فشار کاری زیا ک ب عنعان استر محیط کار
ر نظر گرفت میشعند (جنابا ی ،عزیزی نژا  ،سعیدیمحمدآبا ی ،حقی و حاجتینسی )0247 ،
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باع شع ک کارکنان بیمارستانی از اعتیا ب کار برخعر ار باشند .اما نباید از تأثیر محیط کاری
نیز لاف شد زیرا محیط کاری بیمارستان و رمانگاه باع میشع ک افرا ب میزان زیا ی کیار
کنند ،زیرا تقاضاضی انجا کار از کارکنان بسیار زییا اسیت (سریعاسیتاوا )0240 ،4و همیین امیر
میتعاند نمرات اعتیا ب کار ر کارکنان بیمارستان را افزایش هد.
ر سؤا و پژوهش ،رابط ی بین لبستگی ب خدا و اعتیا ب کار را مطرح میکیر  .نتیایج
ضری همبستگی پیرسعن نشان ا ک بین ا راک مثبت از خدا و لبستگی ب خدا با اعتیا بی
کار رابط ی مندی معنی ار وجع اشیت .همچنیین بیین پناهگیاه امین ،ا راک مثبیت از خیدا و
لبستگی ب خدا با زیا هکاری و بین ا راک مثبت از خدا با کاروسعاسی رابط ی مندیی معنیی ار
وجع اشت .عالوهبراین ،ر پاس ب قسمت او سؤا سع ک پیشبینی اعتیا ب کار براسیا
لستگی ب خدا را مطرح میکر  ،میتعان گدت ک براسا نتایج رگرسییعن چنیدمتریری نقیش
لبستگی ب خدا ر پیشبینی اعتیا ب کار ب صعرت مندی معنی ار بع ه اسیت .ایین نتیجی بیا
یافت های کز ی و همکاران ( )0249همخعانی ار ک ر پژوهش خع ب این نتیج رسیدند ک
زندگی با تصعر خدا با اعتیا ب کار رابط ی مندیی ار  .همچنیین یافتی هیای کنیت و همکیاران
( )0247را معر تأیید قرار می هد ک رابط ی مثبت لبستگی ب خدا با نگرش مثبت نسبت بی
کار و قناعت ر کار را تأیید نمع ند.
ر تبیین این یافت میتعان گدت ک لبسیتگی بی خیدا و احسیا وجیع خیدا ر زنیدگی
معج میشع ک کارکنان بیمارستان ب کار و انجا فعالیت شرلی خع ب عنعان یی وییدی ی
انسانی نگاه کنند و همیش ر انجا فعالیتهای مربعط ب شر خعیش خدا را ب صعرت مثبت و
نایر بر اعما خع تصعر کنند ک این امر میتعاند باع شع ک آنان فعالیتهای شرلی خیع را
ب صعرت رست و ب ور از زیا هکاری و وسعا ر کار ،انجا هنید و نسیبت بی ایین وییای
تعهد اشت باشند .زیرا ر پژوهشهای قبلی بین لبستگی ب خدا و تعهد کاری (کنیت)0246 ،
رابط معنی ار ب ست آمده است .ب عبارت یگر ،وجع خدا ر زندگی و تصعر خدا ب صیعرت
مثبت عالوه بر آرامش ا ن (روات و کرپاتری  )0220 ،0و کم ب مقابل ی مثبت بیا مشیکالت
(بالویچ و پارگامنت ،)0220 ،معج میشع کارکنان با انجا فعالیتهیای اضیافی و وسعاسیی ر
محیط شرلی خع ب خع آسی نرسانند و ر صعرتی ک مشرل ی کاری زیا اشت باشند ،آنیرا
ب عنعان بعدی از ویید و حتی تعهد ر انجا ویید ی انسانی خعیش ر نظر میگیرند.

1. Srivastava
2. Rowatt & Kirkpatrick
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جنب یگر سؤا و پژوهش ،رابط ی بین معنعیت ر کار و اعتیا ب کار را مطرح میکیر .
براسا نتایج ضری همبستگی پیرسعن ،بین معنعیت ر کار و ابعیا آن (احسیا همبسیتگی،
همسعیی با ارزشها ،و احسا معنا ر کار) با اعتیا ب کار و ابعا آن (زیا هکاری و کاروسعاسی)
رابط ی مندی ب ست آمد .عالوهبراین ،ر پاس ب قسمت و سؤا سع ک پیشبینی اعتییا
ب کار براسا معنعیت ر کیار را مطیرح مییکیر  ،مییتیعان گدیت براسیا نتیایج رگرسییعن
چندمتریری نقش معنعیت ر کار ر پیشبینی اعتیا ب کار ب صعرت مندی معنی ار بع ه است.
این نتیج با یافت های عسکری و همکاران ( )4991همخعانی ار ک ر پرستاران بین معنعییت
سازمانی و اعتیا ب کار رابط ی مندی ب ست آور ند .همچنین با یافتی هیای پیدریرا و معنیکیع
( )0249و سکستعن ( )0247همخعان است ک ارتباط مندی معنعیت ر محیط کار و اعتییا بی
کار را تأیید نمع ند.
با تعج ب آنک معنعیت ر کار ب احسا تمامیت و ب همپیعسیتگی ر کیار بیا همکیاران و
رک ارزشهای عمیق سازمان گدت میشع و باع معنا ا ن ب کار و محییط کیاری مییشیع
(گیبسعن )0222 ،4و نشان ا ه شده است ک فر ارای احسیا معنیا ر کیار ،معمیعالً از کیار
لذت ،انرژی و روحی میگیر  ،فر ارای احسا همبستگی ،با یگران تعام مثبیت ار  ،بیرای
کار گروهی ارزش قای است و ب یگران تعج میکند و فر ارای احسا همسیعیی بیا ارزش-
های سازمان ،ارزشهای سازمان را ارزشهای خع می اند ،سازمان را حمایتکننده ر نظر میی-
گیر  ،از اهمیت سالمت خع برای سازمان آگاه است و خع را ر رسیدن ب اهداف سازمان میؤثر
می اند (میلیمان و همکاران ،)0229 ،بنابراین فر برخعر ار از معنعیت ر کار ،انجا فعالیتهای
شرلی را امری مهم و بامعنا و ارزشمند ر نظر میگیر و احتماالً ب همین لی سعی مییکننید
ر محیط کاری ،کار مدید را تجرب کنند و از کار وسعاسی و زیا هروی ر آن خیع اری نماینید.
زیرا چنین فر ی ممکن است خطرات روانشیناختی و جسیمانی زییا هکیاری و کیار وسعاسیی را
احسا کند و سعی میکند تا زمانی ک کار ب وی احسا انیرژی ،روحیی و لیذت بدهید آن را
انجا بدهد ر لیر این صعرت ،ب احتما زیا کار برای وی ن تنها معنی خاصی نخعاهد اشت،
بلک معج خطرات جسمانی و روانشناختی برای وی میشع .
سؤا چهار این بع ک بین لبستگی ب خدا ،معنعیت ر محیط کیار و اعتییا بی کیار ر
کارکنان زن و مر تداوت وجع ار ؟ براسا نتایج مانکعا بیا حیذف اثیر سین ،سیابق ی شیرلی،
سطح تحصیالت ،وضعیت تأه  ،وضعیت شرلی و حیط ی مسئعلیت شرلی ،میانگین لبستگی ب
خدا ر زنان بیشتر از مر ان و میانگین معنعیت ر کار ر مر ان بیشتر از زنیان بیع ه اسیت امیا
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بین میانگین اعتیا ب کار ر زنان و مر ان تداوت معنی ار مشاهده نشد .این نتیج با یافت هیای
نصرتی ،لباریبنا  ،ربیعی ،پعرکریمی و وستی ( )0246و سیمپسیعن )0220( 4همخیعانی ار
ک سطح لبستگی ب خدا را ر زنان بیشتر از مر ان گزارش کر  .ر تبیین این یافتی مییتیعان
گدت ک ر پژوهشهای قبلی نشان ا ه شده است ک با وجع سطح باالی لبستگی ب خیدا ر
زنان ،آنها ب نسبت از وضعیت اجتماعی -اقتصا ی پایینتری نسبت بی میر ان برخیعرار هسیتند
(سیمپسعن ،)0220 ،ازاینرو ،طبق نظری ی جایگزینی منابع( 0رو و میروفسیکی ،)0227 ،9بیا
کاهش ر ی منبع ،منابع یگر ممکن است شکعفا شعند بنابراین زنان با وجع کاهش رگییری
ر منابع اقتصا ی اجتماعی ممکن است ر یگر حعزهها و مخصعصیاً ر حیعزهی لبسیتگی بی
خدا نمرات بیشتری کس کنند .اما با وجع مشیارکت زنیان ر منیابع اجتمیاعی و اقتصیا ی ر
سا های اخیر ،این تدسیر بیا احتییاط الز همیراه بیع ه و انجیا پیژوهش ر ایین زمینی الز و
ضروری است.
ر خصعص میانگین باالی معنعیت ر کار ر مر ان نسبت ب زنان ،میتعان گدت ک پژوهش
ر زمین ی مقایس ی معنعیت ر کار ر زنان و مر ان بسییار کیم اسیت و سی پیژوهش ر ایین
زمین وجع ار ک نتایج هر س متناقض با هم است .ب عنعان نمعن  ،نشان ا ه شده اسیت کی
سطح معنعیت ر کار زنان بیشتر از مر ان اسیت (الزار ،اوییدوویچ و ورن .)0247 ،1ر پیژوهش
یگر ب عد تداوت زنان و مر ان ر معنعیت ر کار اشاره شده است (جعرجی و جیعجیالکیس،5
 .)0249برا روست و سسیلیاگابری  )0244( 7نیز نشان ا ند ک سطح معنعیت ر کار ر مر ان
بیشتر از زنان بع ه است ک نتایج پژوهش حاضر بیا نتیجی ی نتیجی ی آنیان همخیعان اسیت .ر
تبیین این نتیج میتعان گدت ک ر فرهنگ ایرانی ،کار برای میر ان و شیال بیع ن میر ان ر
جنب های اجتماعی و اقتصا ی بسیار مهم ر نظر گرفت میشع زییرا اشیتن شیر ر میر ان
معج میشع ک جنب های یگر زندگی از جمل از وا و سرپرستی خیانعا ه تسیهی شیع از
این رو مر انی ک شال هستند ،سعی میکنند ر محیط کار خع با لذت بر ن از فعالیت شرلی،
همکاری و تعام با یگران و همسع با ارزشهای سازمان پیش بروند ک خع این امر معنعیت ر
کار را ر آنان بیشتر خعاهد کر  .اما زنان ممکن است ب لی تجرب ی استر های شرلی بیشتر

1. Simpson
2. Theory of resource substitution
3. Ross & Mirowsky
4. Davidovitch & Coren
5. George & Joji Alex
6. Braam Rust & Cecilia Gabriels
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از مر ان (ریعرا-تعر  ،آراکع-پا یال و معنترو-سییمع ،)0249 ،4سیطح معنعییت ر کیار کمتیری
اشت باشند زیرا ر پژوهشهای قبلی رابط ی اسیتر شیرلی بیاال بیا معنعییت ر کیار پیایین
( نی  )0245 ،0تأیید شده است.
ربارهی عد تداوت معنی ار اعتیا ب کار ر زنان و مر ان ر پژوهش حاضر میتیعان گدیت
ک این نتیج همخعان با یافت های قبلی است ک نشان ا ند بین پرستاران میر و زن ر اییران
(آریاپعران )0249 ،و ب صعرت کلی ر کارکنان زن و مر (اسمیت )0244 ،9از نظر اعتیا ب کار
تداوت معنی ار وجع ندار  .شاید یکی از الی ایین امیر ،عید یکسیان بیع ن حیطی ی شیرلی
کارکنان شرکتکننده ر این پژوهش باشد .ر پژوهش حاضر ک کارکنان بیمارستان و رمانگیاه
ب عنعان نمعن ی پژوهش ر نظر گرفت شده است ک از نظر حقعق و مزاییا ،شییدتهیای کیاری،
سطح سعا و مخصعصاً حیط ی مسئعلیت شرلی با هم تداوت ارند .بی عبیارت یگیر ،مییتیعان
گدت ک یکسان بع ن نمعن ی پژوهش از نظر متریرهای جمعیتشناختی میتعاند نتایج را تحیت
تأثیر قرار هد .عالوه براین ،نباید از تأثیر ساعات کاری ر نمعنی هیای پراکنیده از نظیر حیطی ی
شرلی لاف شد زیرا ر نمعن پژوهش حاضر نمعن ها از میان پزشکان ،پرستاران ،کارمندان ا رای
و سایر افرا ر حیط های مختل شرلی انتخا شده است بنابراین همیین امیر مییتعانید عید
تداوت ر اعتیا ب کار ر کارمندان زن و مر را باع شع زییرا ر پیژوهشهیای قبلیی مییزان
ساعات کاری و تداوت آن ر کارکنان زن و مر ب عنعان یکی از ععام تأثیرگذار ر عید تدیاوت
اعتیا ب کار ر زنان و مر ان گزارش شده است (اسمیت.)0244 ،
مهمترین محدو یت این پژوهش نمعن ی پژوهشی بع ه است ک از میان کی کارکنیان یی
بیمارستان و ی رمانگاه ر شهرستان ازنا از تعابیع اسیتان لرسیتان انتخیا شیده اسیت زییرا
پراکندگی ر نع شر (پزش  ،پرستار و لیره) ،سطح سعا و سایر متریرهای جمعییتشیناختی
میتعاند ر نتایج پژوهش تأثیر اشت باشد محدو یت و ر نظر نگرفتن میزان ساعات کاری و
نع شیدتهای کاری ر پژوهش حاضر بیع ه اسیت .بنیابراین بی پیژوهشهیای بعیدی پیشینها
میشع ب این محدو یت های مهم تعج نمایند اسیتدا ه از پرسشینام هیای خیع گزارش هیی،
محدو یت یگر این پژوهش بع و استدا ه از مصاحب ر پژوهشهای بعدی میتعاند ر ب ست
آور ن نتایج بدون سعگیری نقش اشت باشد .با ر نظر گرفتن محدو یتهیای بیاال ،نتیایج ایین
پژوهش از شیع اعتیا ب کار و رابط ی لبستگی ب خیدا و معنعییت بیا آن ر مییان کارکنیان
بیمارستانی و همچنین تداوت معنی ار لبستگی بی خیدا و معنعییت ر کیار ر زنیان و میر ان
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حمایت میکند بنابراین پیشنها میشع ک تقعییت لبسیتگی بی خیدا و معنعییت ر کیار ر
کارمندان زن و مر از طریق آمعزشهای رواننشاختی معر تعج ستاندرکاران بیمارستانی قرار
بگیر تا از این طریق بتعان ب تعدی میزان اعتیا ب کار ر کارکنیان کمی نماینید .همچنیین
پیشنها میشع ک آمعزش و رمانهای مبتنی بر معنعیت بی روانشناسیان بیالینی مشیرع بی
فعالیت ر بیمارستان ها آمعزش ا ه شع تا بتعانند برای کاهش مشکالت مرتبط با شر از جمل
اعتیا ب کار ر کارکنان بیمارسیتانی از آن آمیعزشهیا و رمیانهیا اسیتدا ه نماینید .همچنیین
برگزاری کارگاههای آمعزشی و برنام های ضمن خدمت حاوی آمعزشها و مباح معنیعی بیرای
کارکنان بیمارستانی ،میتعاند ر کاهش میزان اعتیا ب کار کارکنیان بیمارسیتانی نقیش اشیت
باشد.
منابع
جعدری ،فاطم  .)4999( .رابط اعتیا ب کار با مشکالت خعا و خلق افسیر ه ر پرسیتاران .پاییاننامی
کاشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،انشگاه آزا اسالمی واحد همدان.
زارعیمتین ،حسن ، .و جمشیدیکهساری ،حمزه  .)4919( .بررسی پدیده اعتیا ب کار ر بین پرستاران

ر بیمارسیتانهیای اسیتان

ایران (تداوت جنسیتی بین زن و مر ) مطالع معر ی :پرسیتاران شیال
مازندران .مدیریت فرهنگ سازمانی.499-451 ،)04(1 ،
زینآبا ی ،حسنرضیا ، .یاسیینی ،علیی ، .و میرها ییان ،لییال .)4995( .بررسیی اثیر رهبیری خیدمتگزار
سرپرستاران بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستانهای آمعزشی شهر رشت :بررسیی نقیش
میانجی معنعیت ر کار بیمارستانهای آمعزشی شهر رشت .مجل علمی انشگاه علع پزشکی اییال .
.475-454 ،)5(01
طالیی ،علی ، .محرری ،فاطم  ، .تعکلی ،فاطم  ، .فر وسیمکان ،امین ، .و برهانیمرانی ،مهدیی .)4990( .

لبستگی ب خداوند با فرسع گی شیرلی رکارکنیان سیتا ی

رابط ی باورهای اساسی ینی و سب
انشگاه علع پزشکی مشهد .اصع بهداشت روانی.047-001 ،)59(45 ،
عبدالهی ،بیژن ، .کریمیان ،حیدر ، .و نامداریپژمان ،مهدی .)4999( .ارتباط تعهد سازمانی و معنعیت ر
محیط کار با رفتار اخالقی .فصلنام اخالق ر علع و فنّاوری.42-4 :)1(9 ،
عر  ،فاطم  ، .رضاییرا  ،مجتبی ، .و اسماعیلینیا ،کامبیز .)4991( .بررسی رابط اعتیا ب کار و سکعت
سازمانی با فرسع گی شرلی کارکنان انشگاه علع پزشکی مازندران ر سا  .4999مجل تحقیقیات
سالمت ر جامع .06-04 ،)1(4 ،
عسکری ،روحال  ، .ولتیان ،مرتضیی ، .منتظرالدیر  ،راضیی  ، .و فیالحزا ه .)4991( ،بررسیی رابطی بیین

معنعیت سازمانی واعتیا ب کار ر پرستاران بیمارستانهای آمعزشی انشیگاه علیع پزشیکی شیهید
صدوقی یز ر سا  .4999طلع بهداشت یز .191-527 ،)47(41 ،
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عسگری ،آزا ه ، .و نعری ،ابعالقاسم .)4992( .بررسی رابط اعتیا بی کیار بیا ابعیا سیالمت عمیعمی ر
کارکنان ی شرکت صنعتی ر اصدهان .فصلنام سالمت کار ایران.91-94 ،)0(1 ،
عیسیخانی ،احمد ، .و برازنده ،الل  .)4995( .تأثیر حمایت اجتماعی بر رفاه کارکنان با میانجیگری اعتیا
ب کار و تعلق خاطر کاری .پژوهشهای مدیریت منابع انسانی انشگاه جامع امیا حسیین( )،)9(1 .
.421-19
لباریبنا  ،باقر ، .و حدا یکعهسار ،علی اکبر .)4992( .لبستگی ب خدا ر بافت فرهنگ اسالمی :پای -
های نظری ،ساخت و رواسازی ابزار اندازهگیری .فصلنام روشها و مید هیای روانشیناختی،)1( 4 ،
.427-14
فرهنگی ،علیاکبر ، .فتاحی ،مهدی ، .و واثق ،بهاره .)4915( .معنعیت ر محیط کار و نقیش آن ر بهبیع
رفتار شهروندی سازمانی .نشری مدیریت فرهنگ سازمانی.97-5 ،)9(1 ،
کشت گر ،عبدالعلی ، .جع زا ه ،مهتا ، .فر ین ،مرضی  ، .و راشکیقلع نیع ،مهیین .)4999( .بررسیی تیأثیر
فرسع گی شرلی و اعتیا ب کار بر تعهد سازمانی .پژوهشهای مدیریت عمعمی.411-476 ،)05(6 .
گع رزی ،مسعع  ، .و کریمیاراضی ،زهرا .)4994( .رابط معنعیت ر کار و تعهد سازمانی ب عنعان نگیرش
شرلی ر انشگاه .فصلنام روانشناسی تحلیلی شناختی.51-54 ،)42(9 ،
مهاجران ،بهناز ، .و شهع ی ،مریم .)4999( .مد یابی ارتباط بین اخیالق حرفی ای و معنعییت ر کیار بیا
مسؤولیت اجتماعی ر میان پرسیتاران بیمارسیتانهیای ولتیی شیهر کرمانشیاه .فصیلنام میدیریت
پرستاری.09-02 ،)0( 9 .
ناستیزایی ،ناصر ، .سلیمی ،سمان  ، .و نجدی ،معصعم  .)4991( .سنجش رابطی بیین معنعییت ر کیار و
تعهدسازمانی کارکنان ا اری انشگاه علع پزشکی زاهدان .طلع بهداشت.19-69 ،)0(41 ،
Andreassen, C. S, Griffiths, M. D., Hetland, J., Kravina, L., Jensen, F., & Pallesen, S.
(2014). The Prevalence of Workaholism: A Survey Study in a Nationally
Representative Sample of Norwegian Employees. PLoS ONE, 9(8): e102446.
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Research, 23(1), 30-37.
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