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Abstract
Introduction: Job attachment is a positive and job-related mental state. Unsafe attachment is an 
indicator of behavioral vulnerability and causes low hardiness.
The purpose of this study was to determine the correlation between job attachment and resilience 
with the hardiness of Takab city health staff. 
Methods: The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study 
was all staffs of Takab health network in 2019. 173 staffs were selected using Cochran formula by 
stratified random sampling. Data were collected using "Job Attachment Questionnaire", "Connor-
Davidson Resilience Scale" (CD-RISC) and "Lang & Goulet Hardiness Scale".  Face validity, and 
reliability were assessed by Cronbach's alpha method and test-retest. Data were analyzed using SPSS. 
26.
Results: Correlation between job attachment with hardiness (P <0.01) and resilience with hardiness       
(P <0.01) were positive and significant. Correlation of all components of job attachment with hardiness 
(P<0.05) was positive and significant. In addition, the correlation of all resilience components with 
hardiness (P<0.05) was positive and significant.
Conclusions: Job attachment and resilience and the components of these two variables were correlated 
with the hardiness of health network staff. It is suggested that the organization be attracted to people 
with a high level of job attachment and resilience in the workplace, in order to develop workflow and 
to solve internal organizational problems.
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چكیده
مقدمــه: دلبســتگي شــغلي حالــت ذهنــي مثبــت و مرتبــط بــا شــغل اســت. دلبســتگی ناایمــن، یــک شــاخص آســیب پذیری در رفتــار 
اســت و موجــب سرســختی پاییــن  افــراد می شــود. هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن همبســتگی دلبســتگی شــغلي و تــاب آوری با سرســختي 

کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب بــود.
روش کار: روش پژوهــش توصیفــی -همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش کلیــه کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
تــکاب در ســال 1398 بــود کــه 173 تــن از کارکنــان بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران و بــه روش نمونه گیــری تصادفــی طبقــه ای انتخــاب 
شــدند. داده هــا بــا اســتفاده از "پرسشــنامه دلبســتگی شــغلي" )Job Attachment Questionnaire(، "مقیــاس تــاب آوری کانــر 
 Lang( "ــت ــگ و گول ــاس سرســختي الن -دیویدســون" )CD-RISC: Connor-Davidson Resilience Scale( و "مقی
and Goulet Hardiness Scale( جمــع آوری شــد. روایــی صــوری، و پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ و آزمــون مجــدد انجــام 

شــد. داده هــا بــا اســتفاده از نرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 26 تحلیــل شــد.
یافته هــا: همبســتگی دلبســتگی شــغلي بــا سرســختي )P>0/01( و همچنیــن همبســتگی تــاب آوری بــا سرســختي )P> 0/01( مثبــت 
و معنــادار بــود. همبســتگی همــه مؤلفه هــای دلبســتگی شــغلی بــا سرســختی )P>0/05(  مثبــت و معنــادار اســت. بعــالوه، همبســتگی 

همــه مؤلفه هــای تــاب آوری بــا سرســختی )P>0/05( مثبــت و معنــادار اســت.
نتیجه گیــری: دلبســتگی شــغلي و تــاب آوری و مؤلفه هــای ایــن دو متغیــر بــا سرســختي کارکنــان شــبکه بهداشــت همبســتگی داشــت. 
پیشــنهاد می شــود ســازمان در جــذب افــراد بــا دلبســتگی شــغلي و تــاب آوری زیــادي مــورد نظــر قــرار گیــرد تــا بــه ترتیــب باعــث توســعه 

کاري و رفــع مشــکالت درون  ســازمانی گردد.
کلیدواژه ها: دلبستگی شغلي، تاب آوری، سرسختي. 

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه  
از طریــق  "خلــق معنــی شــخصی  انســان  نهایــی  هــدف 
تصمیم گیــری و عمــل در پیگیــری مــداوم امکانــات" اســت. 
برحســب ایــن نــگاه برخــی افــراد بــه  واســطه برخــوردار بــودن از 
ــه درجــات باالیــی از  مجموعــه گرایش هــا رفتــاری پــس از تجرب
ــالمت  ــان از س ــغلي همچن ــون ش ــای گوناگ ــش در موقعیت ه تن
ــدی  ــن توانمن ــت ای ــد اس ــد. Cobssa معتق ــی برخوردارن روان
ــه  ــر ســه مؤلف ــد کــه مشــتمل ب روان شــناختی را سرســختی نامی
تعهــد، کنتــرل و بــه چالــش کشــیدن اســت. سرســختي نشــانه ای 

ــل فشــارهاي فیزیکــي  ــاب آوری در مقاب از فرســودگی شــغلي و ت
ناشــي از  محیــط کاري و رفتــار متقابــل همــکاران در یــک 

ــت )1(.  ــازمان اس س
ــازمان  ــرای س ــی ب ــخصی عال ــت ش ــک حال ــغلی ی ــتگی ش دلبس
تلقــی می شــود و ممکــن اســت بیشــتر در مــورد چگونگــی 
ارتبــاط افــراد بــا شــغل فعلــی باشــد تــا در مــورد روابــط شــان بــا 
سرپرســتان. داشــتن کارکنانــی بــا دلبســتگی شــغلی بــاال ممکــن 
اســت بــه ســازمان ســود برســاند. زیــرا وقتــی افــراد در کارشــان 
ــن  ــد، کــه ای ــا افزایــش می یاب ــزش آن ه غوطــه ور می شــوند انگی
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ــا  ــغلی آن ه ــرد ش ــر عملک ــی ب ــر مثبت ــت تأثی ــن اس ــود ممک خ
بگــذارد )2(. دلبســتگی در روابــط به طــور ارادی و داوطلبانــه و 
ــک  ــی در ی ــه خلل ــود و هرگون ــع نمی ش ــل قط ــور کام ــا به ط ی
ــرد  ــوگواری در ف ــب س ــت و موج ــاک اس ــتگی دردن ــه دلبس رابط
می گــردد )3( کارکنــان دلبســته بــه کار، در موفقیــت هــر ســازمانی 
ــد )4(.  ــی مشــتاق دارن ــر هســتند و ســازمان های کارا، کارکنان مؤث
ــر بســزایی  ــق، تأثی ــان، در صــورت تحق ــغلی کارکن دلبســتگی ش
ــدت،  ــان در درازم ــازمانی دارد. دلبســتگی کارکن ــر اثربخشــی س ب
شــاخص اصلــی ســالمت ســازمانی و اثربخشــی مدیریــت منابــع 

ــود )5(.  انســانی خواهــد ب
ــالش و کوشــش کاری بیشــتر  ــه شــغل، ســبب ت ــدی ب عالقه من
و در نتیجــه باعــث کاهــش هزینه هــا می شــود. واژه د دلبســتگی 
شــغلی مدت زمــان زیــادی نیســت کــه وارد رفتــار ســازمانی 
شــده اســت )6(. Schoufeli و همــکاران )7( دلبســتگی شــغلی 
ــا شــغل کــه  ــط ب ــت و مرتب ــی مثب ــت ذهن ــوان یــک حال را به عن
ــود،  ــخص می ش ــغلی مش ــت ش ــداکاری و جذابی ــرژی، ف ــا ان ب
تعریــف کرده انــد. دل بســتگی شــغلی نه تنهــا نقــش حیاتــی 
ــه  ــد، بلک ــازی می کن ــت ب ــازمانی مثب ــای س ــرای درک رفتاره ب
ــی  ــت های رفاه ــانی و سیاس ــع انس ــت مناب ــت مدیری ــرای هدای ب
و بهداشــت مشــاغل ِحــرف در ســازمان ها نیــز نقــش مهمــی دارد 
ــه  ــش، ب ــت تن ــر ماهی ــز ب ــد به جــای تمرک )8(. دیدگاه هــای جدی
نقــش منابــع روان شــناختی افــراد در رویارویــی بــا عوامــل تنــش زا 
ــی  ــدت و فراوان ــش از ش ــا تن ــراد ب ــه اف ــد. روش مقابل تأکیددارن
ــرایط و  ــراد در ش ــه اف ــیوه مقابل ــرا ش ــت، زی ــر اس ــش مهم ت تن
موقعیت هــای تنــش زا متفــاوت اســت. یکــی از راهبردهــای 
ــش زا  ــا شــرایط تن ــا ب ــد ت ــرد کمــک می کن ــه ف ــه ب ــه ای ک مقابل
ــت  ــد، تقوی ــات یاب ــاری زا نج ــالالت بیم ــده و از اخت ــرو ش روب

ــت )9(.  ــاب آوری اس ت
ــای  ــا بحران ه ــازگاری ب ــل و س ــی تحم ــی توانای ــاب آوری یعن ت
ــود  ــرد باوج ــی ف ــاب آوری یعن ــت. ت ــر آن هاس ــه ب ــغلي و غلب ش
قــرار گرفتــن در معــرض فشــارهای شــدید و عوامــل خطــر 
می توانــد تــوان ســازماني و اجتماعــي خــود را بهبــود داده و 
ــر  ــال اخی ــد س ــی چن ــد )10(. ط ــه کن ــکالت کاري غلب ــر مش ب
ــوزه  ــت در ح ــد و مثب ــی مفی ــک ویژگ ــوان ی ــختی به عن سرس
ــه اســت  ــی موردبررســی گســترده ای قرارگرفت آسیب شناســی روان
)11(. از دیــدگاه Cobssa فــرد سرســخت کســی اســت کــه ســه 
مشــخصه عمومــی دارد: الــف( تعهــد ب( کنتــرل ج( مبارزه جویــی. 
ــی داری  ــودن و معن ــب ب ــت، جال ــه اهمی ــاد ب ــی اعتق ــد یعن تعه
فعالیت هــای زندگــی اســت. Cobssa معتقــد اســت کــه تعهــد، 

ــراد  ــبات اف ــت کار اســت. مناس ــظ موقعی ــل حف اساســی ترین عام
ــودن و  ــال ب ــن فع ــان متضم ــا محیطش ــان و ب ــا خودش ــد ب متعه

ــی )12(.  ــودن و روی گردان ــل ب ــا منفع ــت ت روی آوری اس
تــاب آوری توانایــی ســازگاری موفقیت آمیــز بــا شــرایط تهدیدکننده 
اســت و بــه  بیان دیگــر، ســازگاری مثبــت در واکنــش بــه شــرایط 
ــه  ــت ک ــده ای اس ــت کنن ــل حفاظ ــی از عوام ــت و یک ــوار اس ناگ
نقــش مهمــی در موفقیــت افــراد و جــان بــه در بــردن از شــرایط 
ناگــوار دارد. )13(. بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت کــه تــاب آوری 
ــراد  ــردد. اف ــراد می گ ــئله در اف ــل مس ــارت ح ــای مه ــث ارتق باع
تــاب آور قــادر هســتند از منابــع فــردی و اجتماعــی اســتفاده کننــد 
تــا بتواننــد از اثــرات منفــی تنــش را بکاهنــد در طــول ســال های 
گذشــته تصــور بــر ایــن بــود کــه تــاب آوری یــک ویژگــی خــاص 
در بعضــی از افــراد اســت، امــا اخیــراً پژوهشــی در مــورد تــاب آوری 
نشــان داده کــه تــاب آوری یــک عامــل عمومــی اســت و تنهــا در 
افــراد خــاص بــا ویژگــی منحصــر بــه  فــرد یافــت نمی شــود )14(. 
عامــل  عنــوان  بــه   سرســختی  دریافته انــد،  پژوهشــگران 
ــالمت  ــد و س ــل می کن ــش عم ــی تن ــرات منف ــده اث تعدیل کنن
روانــی فــرد را بهبــود می بخشــد. افــرادی کــه سرســختی زیــادی 
دارنــد، حــوادث و رویدادهــا را کمتــر نگران کننــده ارزیابــی می کننــد 
و بــه توانایــی خــود بــرای ســازگاری بــا شــرایط جدیــد خوش بیــن 
ــس  ــا عزت نف ــختی ب ــت، سرس ــده اس ــن ثابت ش ــتند. همچنی هس
ــه  ــرادی ک ــی اف ــی دارد؛ یعن ــل  توجه ــتقیم و قاب ــتگی مس همبس
دارای سرســختی زیــاد هســتند، اغلــب از عزت نفــس زیــادی 
نیــز برخوردارنــد. راه هــاي بــه دســت آوردن تــاب آوري را داشــتن 
ــه، داشــتن خلــق  سرســختی، خودافزایــی، مقابلــه ســرکوب گرایان
و خــو و احساســات اســت. آنچــه سرســختي کارکنــان را موجــب 
می گــردد بی شــک فــراوان اســت، امــا دو متغیــر دلبســتگی 
شــغلي و تــاب آوری از شــاخص های مؤثــر بــر سرســختي هســتند 
)15(. اعضــای یــک ســازمان خــالق و نــوآور نســبت بــه خالقیــت 
و نــوآوری پرانگیــزه و عالقه منــد بــوده و فرآینــد تــوان شــکوفایی 
خالقیــت، در آن هــا جریــان دارد )16(. ازآنجایی کــه مشــتاق 
کــردن کارکنــان در محیط هــای کاری بــرای انجــام وظایــف 
شــغلی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ دغدغــه ســازمان های 
امــروزی ایجــاد راه هایــی بــرای ارتقــای اشــتیاق کارکنــان بــه کار 

ــت )17(.  اس
بســیاري از صاحب نظــران، دلبســتگی شــغلي را پیش بینــی کننــده 
ســتانده ها و موفقیت هــای ســازمان ها دانســته اند. دلبســتگی 
پرســتاران بــه شــغل خــود، یکــي از موضوعــات پژوهشــي بســیار 
ــیاري از  ــرا در بس ــت، زی ــالمت اس ــای س ــوزه نظام ه ــم در ح مه
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کشــورها، پرســتار آن  یکــی از بزرگ تریــن گروه هــای متخصصــان 
ســالمت را شــکل می دهنــد. بنابرایــن ماهیــت و کیفیــت خدمــات 
ارائــه  شــده بــه بیمــاران بــا عملکــرد آن هــا، وابســتگي زیــادي دارد 
ــا  ــاب آوری آن ه ــان، ت ــغلي کارکن ــتگی ش ــر دلبس ــالوه ب )18(. ع
ــی  ــات آن  یک ــط کار و درج ــي از محی ــارهاي ناش ــل فش در مقاب
دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر سرســختي اســت. تــاب آوری بــه ایــن 
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــود ق ــرد باوج ــه ف ــردازد ک ــئله می پ مس
ــی  ــوان اجتماع ــد ت ــر می توان ــل خط ــدید و عوام ــارهای ش فش
ــن  ــد )19(. همچنی ــه کن ــر مشــکالت غلب ــود داده و ب خــود را بهب
تــاب آوری فراینــد مقابلــه کــردن بــا وقایــع مختل کننــده، تنــش زا 
ــت  ــی اســت )20(. دلبســتگي شــغلي حال ــز زندگ ــا چالش برانگی ی
ذهنــي مثبــت و مرتبــط بــا شــغل اســت کــه بــا انــرژي، فــداکاري 
ــک  ــن، ی ــود. دلبســتگی ناایم ــغل، مشــخص می ش ــت ش و جذابی
ــرادی  ــت و اف ــردگی اس ــالل افس ــیب پذیری در اخت ــاخص آس ش
ــع آن  ــه تب ــند ب ــته باش ــی داش ــراب باالی ــردگی و اضط ــه افس ک
ــوآوری  ــد. ن ــر و دلبســتگی ناایمــن برخوردارن از سرســختی پایین ت
مطالعــه حاضــر ایــن اســت کــه تاکنــون مطالعــات و پژوهــش های 
متعــددی در خصــوص متغیرهــای دلبســتگي شــغلي، تــاب آوري و 
ــورت  ــه ص ــف ب ــاي مختل ــازمان ه ــور و در س ــختي در کش سرس
مجــزا و در رابطــه بــا متغیرهــاي مختلــف صــورت گرفتــه اســت، 
امــا در زمینــه تعییــن همبســتگی دلبســتگي شــغلي و تــاب آوري 
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــان ش ــختي کارکن ــر سرس ب
تــکاب، مطالعــه ای یافــت نشــد. بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه  شــده، 
ــن همبســتگی دلبســتگی شــغلي  ــا هــدف تعیی ــه حاضــر ب مطالع
ــان  ــان شــبکه بهداشــت و درم ــا سرســختي کارکن ــاب آوری ب و ت

شهرســتان تــکاب انجــام گردیــد.

روش کار
ــه  ــت. جامع ــتگي اس ــي - همبس ــر توصیف ــش حاض روش پژوه
ــي  ــاغل )پزشــکان عموم ــان ش ــه کارکن ــه کلی ــاري موردمطالع آم
18 نفــر، کادر درمانــی 35 نفــر و کادر اداري 262 نفــر( در شــبکه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب در ســال 1397، بــه  صــورت 
ــه  ــراردادی ب ــی، شــرکتی و ق رســمی )قطعــی و آزمایشــی(، پیمان
تعــداد 315 نفــر بودنــد. بــرای تعییــن نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول 
ــر، کادر  ــي 10 نف ــکان عموم ــه پزش ــر طبق ــرای ه ــران ب کوک
درمانــی 21 نفــر و کادر اداري 142 نفــر کــه مجموعــاً تعــداد 173 
نفــر مشــخص گردیــد کــه نمونه گیــری بــه روش تصادفــي طبقــه 
ای متناســب بــا تعــداد جامعــه آمــاری انتخــاب شــدند. ســپس بــه 
 صــورت تصادفــی طبقــه ای از لیســت ارائــه  شــده توســط مدیریــت 
ــه  ــر )کل نمون ــنامه ها، 173 نف ــع پرسش ــس از توزی ــاب و پ انتخ
ــه  ــد.  الزم ب ــخ دادن ــش پاس ــنامه های پژوه ــه پرسش ــاری( ب آم
ــود  ــدم برگشــت پرسشــنامه وج ــزش و ع ــه ری ــح اســت ک توضی
ــنامه  ــت پرسش ــرای دریاف ــتقیماً ب ــگر مس ــرا  پژوهش ــت، زی نداش
ــا را  ــنامه ه ــک پرسش ــه ی ــک ب ــته و ی ــور داش ــل حض در مح
دریافــت نمــوده اســت و  173 پرسشــنامه بطــور کامــل تکمیــل از 

پاســخگویان دریافــت شــد.
ــتفاده از  ــاده ترین روش اس ــه س ــداد نمون ــن تع ــور تعیی ــه منظ ب
فرمــول کوکــران می باشــد. در ایــن مطالعــه نیــز از فرمــول تعییــن 
تعــداد نمونــه کوکــران بــا مشــخص بــودن تعــداد جامعــه اســتفاده 

شــده اســت. در فرمــول کوکــران:
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جمــع آوری داده هــا بــا 3 پرسشــنامه زیــر انجــام شــد. پرسشــنامه 
ــل،  ــه در خصــوص جنســیت، تأه ــامل گوی ــناختی ش ــت ش جمعی

ــود.  ــت اســتخدام ب ســابقه خدمــت، تحصیــالت و وضعی
 Job Attachment( شــغلي"  دلبســتگی  "پرسشــنامه 
ــال  ــط  Lodahl & Kejnerدر س Questionnaire(، توس
1965 )21(  طراحــی و بــر اســاس طیــف لیکــرت از کامــاًل مخالفم 
)1(، مخالفــم )2(، نظــري نــدارم )3(، موافقــم )4( و کامــاًل موافقــم 
)5( درجه بنــدی  شــده اســت. پرسشــنامه دلبســتگی شــغلي داراي 
20 گویــه و 4 زیــر مقیــاس پاســخ گویی بــه کار )گویــه هــا 1 تــا5(، 
بیــان کارکنــان از دلبســتگی شــغلی )گویــه هــا 6 تــا 10(، احســاس 
مســئولیت در قبــال کار )گویــه هــا 11 تــا 15( گویــه ها و احســاس 
گنــاه در مــورد عــدم تکمیــل کار )گویــه هــا 16 تــا 20( بــود. نمــره 
کلــی پرسشــنامه از طریــق میانگیــن نمــرات تمامــی گویه هــا بــه 
دســت می آیــد. اگــر نمــره حاصلــه بیشــتر از 40 باشــد، دلبســتگی 
ــتگی  ــود، دلبس ــر ش ــه 80 نزدیک ت ــت و ب ــاد اس ــرد زی ــغلی ف ش
شــغلی فــرد نیــز زیادتــر خواهــد بــود. در غیــر ایــن صــورت، شــغل 
فــرد بخــش کوچکــی از زندگــی او را شــکل می دهــد و درگیــری 

شــغلی چندانــی نــدارد )21(. 
Rich و همــکاران )22( "پرسشــنامه دلبســتگی شــغلي" در اختیار 
ــرار  ــی ق ــته روانشناس ــن در رش ــرگان و متخصصی ــر از خب 9 نف
گرفــت و شــاخص روایــی محتوایــی پرسشــنامه برابــر 0/83 مــورد 
ــا  تأییــد شــد و پایایــی آن را به وســیله ضریــب آلفــای کرونبــاخ ب
245 تــن از آتش نشــانان و سرپرســتان آن هــا در چهــار شــهرداری 
ــس از 6  ــی آن را پ ــاز آزمای ــه روش ب ــی ب ــدا، 0/89 و پایای فلوری
ــکاران )23(  ــد. Schaufeli و هم ــزارش کرده ان ــه 0/76 گ هفت
ــی و صــوری  ــی محتوای ــای روای ــا روش ه ــی پرسشــنامه را ب روای
بــه تعــدادی 12 نفــر از روانشناســان دانشــگاه لــوون ارائــه 
نمودنــد و روایــی پرسشــنامه برابــر 0/85 تأییــد شــده اســت )10(. 
پایایــی پرسشــنامه نیــز از طریــق آلفــای کرونبــاخ بــرای کارکنــان 
ــه دســت  ــه تعــداد 286 نفــر 0/89 ب ــی بلژیــک ب مؤسســات دولت

ــده اســت )23(.  آم
ــی  ــای هیئت علم ــر از اعض ــن 211 نف ــی، در بی ــران پژوهش در ای
ــی 90- دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مرودشــت در ســال تحصیل
ــی  ــغلي" روای ــتگی ش ــنامه دلبس ــد. در "پرسش ــام ش 1389 انج
ــن  ــه ای ــد، ب ــنجیده ش ــرگان س ــق قضــاوت خب ــی از طری محتوای
ترتیــب کــه پرسشــنامه در اختیــار 10 نفــر مدرســین دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد مرودشــت و شــیراز کــه در زمینــه پژوهــش انجــام 
داده انــد، قــرار گرفــت و تأییــد شــد. پایایــی پرسشــنامه بــا اجــرای 
ــای  ــق آلف ــاری، از طری ــه آم ــر از نمون ــر روی 136 نف ــی ب مقدمات

کرونبــاخ بررســی و بــا عــدد 0/70 مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت 
 .)24(

کانــر  تــاب آوری  "مقیــاس  از  تــاب آوری  ســنجش  بــرای 
 Connor-Davidson Resilience Scale "دیویدســون-
ــال  ــط Connor & Davidson در س CD-RISC((.  توس
2003 )25( اســتفاده شــد. ایــن مقیــاس به خوبــی قــادر بــه 
ــد در  ــوده و می توان ــاب آور ب ــر ت ــاب آور از غی ــراد ت ــک اف تفکی
موقعیت هــای پژوهشــي مورداســتفاده قــرار گیــرد. مقیــاس فــوق 
ــف  ــل عواط ــاس تحم ــرده مقی ــار خ ــه دارد و داراي چه 25 گوی
منفــي )ســؤاالت 1 تــا 7(، جهت گیــری هــدف )8 تــا 13(، مقابلــه 
ــا 25( اســت و در یــک  ــا 18( و خــود رهبــري )19ت معنــوي )14ت
مقیــاس لیکرتــي بیــن صفــر )کامــاًل نادرســت( و پنــج )همیشــه 
درســت( بــا د امنــه 25- 125 نمره گــذاری می شــود و نمــره 
باالتــر از 50 نشــان دهنده تــاب آوری باالتــر اســت. مطالعــه ای بــر 
روی جمعیــت عمومــی مراجعه کننــدگان بــه بخــش مراقبت هــای 
اولیــه، بیمــاران ســرپایی، روان پزشــکی، بیمــاران بــا شــکل اختالل 
ــانحه  ــس از س ــش پ ــاران تن ــروه از بیم ــر و دو گ اضطــراب فراگی
ــی  ــی محتوای ــد. روای ــام ش ــاب آوری انج ــری ت ــت اندازه گی جه
از طریــق روش  دیویدســون"   - کانــر  تــاب آوری  "مقیــاس 
قضــاوت خبــرگان بــه تعــداد 7 نفــر از متخصصیــن و روانشناســان 
بیمارســتان تخصصــی مناســب تشــخیص داده شــد و مــورد تأییــد 
قــرار گرفــت. پایایــی ایــن پرسشــنامه نیــز بــر روی نمونــه 24 نفــر 
از نمونــه پژوهشــی از طریــق محاســبه ضریــب  آلفــای کرونبــاخ 

ــده اســت )25(. ــد ش ــزارش و تأیی ــا 0/87 گ بررســی و ب
ــه  ــه ب ــکاران )26( ک ــی و هم ــه  کیهان ــاس در مطالع ــن مقی  ای
بررســی 500 نفــر از دانشــجویان دختــر رشــته پرســتاری دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمانشــاه انجــام دادنــد، بــکار گرفتــه شــد. روایــی 
محتــوای پرسشــنامه توســط 8 نفــر از مدرســین دانشــگاه و 6 نفــر 
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــص روان شناس ــن متخص ــران و معاونی از مدی
پزشــکی در رابطــه بــا موضــوع مــورد بررســی آشــنا بودنــد، انجــام 
ــای  ــب آلف ــبه ضری ــه روش محاس ــی آن ب ــد. پایای ــد گردی و تأیی
ــر رشــته پرســتاری  ــر از دانشــجویان دخت ــاخ توســط 50 نف کرونب

ــد )26(. ــزارش ش 0/78 گ
در پژوهشــی کیانــی )27( روایــی محتوایــی "پرسشــنامه تــاب آوری 
ــی  ــأت علم ــای هی ــر از اعض ــط 7 نف ــون" توس ــر و دیویدس کان
ــر روی  دانشــگاه شــاهد مــورد تأییــد قــرار گرفــت و پایایــی آن ب
تعــداد نمونــه 251 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه شــاهد اجــرا شــد. 
ــه  ــور، 0/85 ب ــنامه مذک ــرای پرسش ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ضری

ــده اســت )27(. دســت آم
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 Lang and Goulet( "مقیــاس سرســختي النــگ و گولــت"
)28( Lang & Goulet ــط ــه توس Hardiness Scale( ک

در ســال 2003 ســاخته  شــده اســت و یــک ابــزار خــود گزارشــي 
ــاس  ــارت و دارای ســه خــرده مقی ــده 42 عب اســت کــه در برگیرن
ــن  ــج ای ــاي نتای ــر مبن ــی اســت. ب ــش جوی ــرل و چال ــد، کنت تعه
مطالعــه  پرسشــنامه ای 42 گویــه کــه ســه خــرده مقیــاس کنتــرل 
ــؤاالت: 4- 5- 7- 8- 9- 11- 12- 16-  ــامل س ــؤال، ش )16 س
17- 19- 21- 30- 31- 33- 38- 41(، خــرده مقیــاس تعهــد )15 
ســؤال شــامل ســؤاالت، 2- 3- 6- 10- 13- 15- 18- 24-20-  
ــي  ــش جوی ــاس چال ــرده مقی 25- 27- 29- 36- 39- 42( و خ
ــؤاالت، 1- 14- 22- 23- 26- 28- 32-  ــامل س ــؤال ش )11 س
34- 35- 37- 40( بــراي ســنجش ســازه سرســختي افــراد تهیــه  
کرده انــد )28(. عبــارات پرسشــنامه بــر مبنــای مقیــاس لیکــرت 5 
قســمتی از نمــره 1 بــه  منزلــه کامــاًل مخالــف تــا نمــره 5 به منزلــه 
کامــاًل موافــق نمره گــذاری می شــود. 15 عبــارت به صــورت 
"مقیــاس  منفــی نمره گــذاری می شــود. نمــره کل فــرد در 
سرســختي النــگ و گولــت"و خــرده مقیاس هــای آن؛ از مجمــوع 
ــت  ــه دس ــنامه ب ــؤال های پرسش ــدام از س ــر ک ــرات وی در ه نم
می آیــد )29(.  در مطالعــه Lang & Goulet )28( روایــی ایــن 
پرسشــنامه توســط 15 نفــر از کارشناســان متخصــص روانشناســی، 
روایــی محتــوای آن، 0/86 تأییــد شــد. نتایــج مربــوط بــه ســنجش 
پایایــي پرسشــنامه بــر روی 73 نفــر از والدیــن بــدون فرزنــد، بــه 
ــوده  ــدار 0/73 ب ــه مق ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــبه ضری روش محاس

اســت )28(. 
ــاکری )30( در  ــن و ش ــط روش ــاس توس ــن مقی ــز ای ــران نی در ای
پژوهشــی بــه بررســی روایــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه بــر روی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــجویان دانش ــری از دانش ــه 550 نف نمون
تهــران، شــاهد و علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی پرداختنــد. روایــی 
محتوایــی پرسشــنامه بــه تأییــد 6 نفــر از خبــرگان و متخصصان در 
رشــته روانشناســی قــرار گرفــت و پایایــی ایــن پرسشــنامه بــر روی 
ــور  ــف کش ــگاه های مختل ــجویان دانش ــی از دانش ــه پژوهش نمون
ــز از روش  ــاس نی ــی مقی ــنجش پایای ــور س ــت به منظ ــرار گرف ق
ــر  ــداد 50 نف ــه تع ــی ب ــاز آزمای ــاخ و روش ب ــای کرونب ــاری آلف آم
از نمونــه آمــاری اســتفاده گردیــده اســت. پایایــی ایــن پرسشــنامه 
0/86 بــه دســت آمــد. همچنیــن پژوهــش دیگــر ایــن پرسشــنامه 
توســط محمدیــان و همــکاران )31( روی 313 نفــر از دانش آموزان 
دختــر دبیرســتان های متوســطه دوره دوم انجــام گرفتــه اســت. بــه 
 منظــور تعییــن روایــی ســازه پرسشــنامه از تحلیــل عاملــی تأییــدی 
ــش از 0/4  ــی بی ــا عامل ــا دارای ب ــه گویه ه ــد و در هم ــام ش انج

گــزارش گردیــد. مقــدار آلفــای کرونبــاخ در ایــن پژوهــش بیــن 50 
نفــر از افــراد نمونــه 0/88 بــه دســت آمــد )31(.

ــوای  ــی محت ــتر روای ــان بیش ــت اطمین ــر جه ــش حاض در پژوه
"پرسشــنامه دلبســتگی شــغلي" بــا روش قضــاوت خبــرگان مجدداً 
تأییــد شــد. بــه ایــن ترتیــب کــه در مطالعــه حاضــر، پرسشــنامه در 
ــتان،  ــر بیمارس ــه مدی ــراد متخصــص از جمل ــر از اف ــار 10 نف اختی
متــرون، 2 نفــر از پرســتاران، اســتاد راهنمــا و اســتاد مشــاور، 4 نفــر 
از پژوهشــگرانی کــه در ایــن زمینــه پژوهــش انجــام داده انــد، قــرار 
گرفــت کــه تأییــد شــد. پایایــی پرسشــنامه بــا اجــرای مقدماتــی در 
ــا روش محاســبه ضریــب آلفــای  ــه، ب بیــن 40 نفــر از افــراد نمون

کرونبــاخ 0/85 بــه دســت آمــد و تأییــد شــد.
همچنیــن در پژوهــش حاضــر روایــی محتوایی "مقیاس تــاب آوری 
ــد  ــدداً تأیی ــرگان مج ــاوت خب ــا روش قض ــون" ب ــر -دیویدس کان
شــد. بــه ایــن ترتیــب کــه در مطالعــه حاضــر، بــا کمــک 10 نفــر 
از مدرســین مدیریــت و پرســتاری آزمــوده شــد. پرسشــنامه مذکــور 
ــگاه  ــی دانش ــت دولت ــته مدیری ــین رش ــر از مدرس ــار 5 نف در اختی
ــن از مدرســین رشــته پرســتاری  ــاب و 5 ت آزاد اســالمی واحــد بن
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بنــاب قــرار گرفــت و نظــرات آن هــا 
در خصــوص پرسشــنامه مــورد ســنجش و قابلیــت درک ســؤاالت 
اعمــال شــد. پایایــی پرسشــنامه بــا اجــرای مقدماتــی در 40 نفــر از 
افــراد نمونــه از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ بررســی 
و 0/89 بــه دســت آمــد کــه نشــان دهنده پایایــی قابــل قبــول ایــن 

پرسشــنامه بــود.
ــاس سرســختي  ــی پرسشــنامه "مقی ــز روای در مطالعــه حاضــر، نی
النــگ و گولــت"، توســط 8 نفــر از مدرســین رشــته علــوم تربیتــی 
به صــورت روایــی صــوری )ظاهــری(، مــورد تأییــد قــرار گرفــت و 
ــده  ــاخ استفاده ش ــاي کرونب ــون آلف ــی  از آزم ــنجش پایای ــرای س ب
ــی  ــنجش پایای ــي س ــه مقدمات ــک مطالع ــا ی ــاس ب ــت. براس اس
مقیــاس نیــز از روش آمــاری آلفــای کرونبــاخ و روش بــاز آزمایــی 
بــه تعــداد 40 نفــر از نمونــه آمــاری پژوهــش از کارکنــان شــبکه 
بهداشــت و درمــان تــکاب بررســی شــد. میــزان پایایــي  0/83 بــه 
ــال  ــه اول س ــری در 6 ماه ــه گی ــدت نمون ــول م ــد. ط ــت آم دس

ــوده اســت. 1398 ب
ــه از دانشــگاه  ــذ موافقت نام ــن اخ ــا، ضم ــردآوری داده ه ــت گ جه
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــه ش ــه ب ــه و ارائ ــکی ارومی ــوم پزش عل
ــان در  ــن کارکن ــه، پرسشــنامه توســط پژوهشــگر بی محــل مطالع
محــل کار آن هــا توزیــع شــد. از آن هــا خواســته شــد تــا پرسشــنامه 
ــه و  ــدد مراجع ــه دو روز مج ــه فاصل ــپس ب ــد. س ــل نماین را تکمی
ــه ســؤالی  ــواردی ک ــذ شــد. در م پرسشــنامه های تکمیل شــده اخ
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بــرای نمونه هــا وجــود داشــت، در زمــان مراجعــه پاســخ داده شــد. 
ــه رابطــه بیــن متغیرهــای مســتقل و  ــدا در جهــت دســتیابی ب ابت
وابســته از آزمــون همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد. در ضمــن 
تمامــی مراحــل آمــاری مذکــور و مــورد نظــر در نرم افــزار اس پــی 

ــرار گرفــت.  اس اس نســخه 26  مــورد بررســی ق

یافته ها 
یافته هــای ایــن پژوهــش شــامل دو دســته نتایــج جمعیــت 
ــج حاصــل  ــای پژوهــش اســت. نتای ــون فرضیه ه شــناختی و آزم
ــخگویان از  ــیت پاس ــر جنس ــان داد از نظ ــی نش ــار توصیف از آم
مجمــوع 5/75 درصــد از پزشــکان عمومــی کــه 4/6 درصــد مــرد 
و 1/15 درصــد زن را شــامل می شــوند. از مجمــوع 12/13 درصــد 
از کادر درمانــی کــه 5/2 درصــد مــرد و 6/93 درصــد زن را شــامل 
ــه 49/13  ــد از کادر اداری ک ــوع 82/17 درص ــود و از مجم می ش

ــود. ــامل می ش ــد زن را ش ــرد و 32/94 درص ــد م درص
 از نظــر ســابقه خدمــت پاســخگویان، زیــر 5 ســال 19/65 درصــد، 
5 تــا 10 ســال 29/47 درصــد، 11 تــا 15 ســال 26/58 درصــد، 16 
تــا 20 ســال 12/71 درصــد و بیشــتر از 20 ســال 11/56 درصــد را 

ــود.  ــامل می ش ش
میــزان تحصیــالت پاســخگویان، از مجمــوع 5/78 درصد پزشــکان 
عمومــی ارشــد و باالتــر می باشــد، از مجمــوع 12/13 درصــد کادر 
ــر و 2/31  ــد و باالت ــی ارش ــد کارشناس ــه، 9/82 درص ــی ک درمان
درصــد کارشناســی را شــامل می شــود و از مجمــوع 82/65 درصــد 
از کادر اداری کــه، 52/02 درصــد کارشناســی ارشــد، 26/01 درصــد 
ــر از  ــد پایین ت ــی و 2/31 درص ــد کاردان ــی، 2/31 درص کارشناس

ــود.  ــامل می ش ــی را ش کاردان
وضعیــت تأهــل پاســخگویان از مجمــوع 5/205 درصــد پزشــکان 
ــرد را  ــد مج ــل و 0/005 درص ــد متأه ــه 5/20 درص ــی ک عموم
ــه  ــی ک ــد کادر درمان ــوع 12/32 درص ــود، از مجم ــامل می ش ش
10/98 درصــد متأهــل و 1/15 درصــد مجــرد را شــامل می شــود 
و از مجمــوع 82/08 درصــد از کادر اداری را کــه 79/19 درصــد را 

ــود. ــامل می ش ــرد را ش ــد مج ــل و 2/89 درص متأه
ــت اســتخدام پاســخگویان، 55/49 درصــد رســمی، 15/02  وضعی
درصــد پیمانــی، 25/43 درصــد قــراردادی و 4/04 درصــد نیــروی 

ــود.  ــامل می ش ــرکتی را ش ش

جدول 1: معیارهای مرکزی و پراکندگی دلبستگی شغلي و مؤلفه های آن
احساس گناه عدم تکمیل کاراحساس مسئولیتبیان کارکنانپاسخ گوییدل بستگی شغليآماره

3/743/704/174/403/88میانگین
1/862/902/861/621/91انحراف معیار

در )جــدول1( معیارهــای مرکــزی و پراکندگــی متغیــر دلبســتگی و 
ــای  ــن مؤلفه ه ــه در بی ــده اســت ک ــای آن نشــان داده  ش مؤلفه ه
دلبســتگی شــغلی، بیشــترین میانگیــن مربــوط بــه متغیــر احســاس 

ــر پاســخگویی  ــه متغی ــوط ب ــن مرب ــن میانگی ــئولیت و کمتری مس
اســت.

جدول2: معیارهای مرکزی و پراکندگی تاب آوری و مؤلفه های آن
خود رهبريمقابله معنويجهت گیری هدفتحمل عواطف منفيتاب آوریآماره

3/633/293/763/643/71میانگین
0/3140/4160/3000/1690/216انحراف معیار

در )جــدول2( معیارهــای مرکــزی و پراکندگــی متغیــر تــاب آوری 
و مؤلفه هــای آن نشــان داده  شــده اســت کــه از بیــن مؤلفه هــای 
ــری  ــر جهت گی ــه متغی ــوط ب ــن مرب ــاب آوری، بیشــترین میانگی ت

هــدف و کمتریــن میانگیــن مربــوط بــه متغیــر تحمــل عواطــف 
منفــي اســت.

جدول3: معیارهای مرکزی و پراکندگی سرسختی و مؤلفه های آن
چالش جویيتعهدکنترلسرسختيآماره

3/563/983/483/50میانگین
1/1820/9650/8790/697انحراف معیار
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در )جــدول3( معیارهــای مرکــزی و پراکندگــی متغیــر سرســختي و 
مؤلفه هــای آن نشــان داده شــده اســت کــه میانگیــن نمــره کلــي 
ــش  ــد و چال ــرل، تعه ــختي، کنت ــای سرس ــختي و مؤلفه ه سرس

ــت.  ــا 3/56، 3/98، 3/48 و 3/50، اس ــر ب ــب براب ــه ترتی ــي ب جوی
ــه  ــوط ب ــن مرب ــترین میانگی ــختی، بیش ــای سرس ــن مؤلفه ه از بی
متغیــر کنتــرل و کمتریــن میانگیــن مربــوط بــه متغیــر تعهد اســت.

جدول 4: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین دلبستگی شغلی و تاب آوری با سرسختی

    تاب آوری  دل بستگی شغلی

0/011( R:0/740 P value )0/010(  R :0/570( P value   سرسختی )متغیر وابسته(

                 ** همبستگی ها در سطح خطای کمتر از 0/01 معنادار هستند.

ــه  ــون ب ــتگی پیرس ــون همبس ــتفاده از آزم ــا اس ــدول4( ب در )ج
ــاب آوری  ــغلی و ت ــتگی ش ــای دلبس ــتگی متغیره ــی همبس بررس
بــا سرســختی کارکنــان پرداختــه شــد. نتایــج ایــن آزمــون نشــان 
مــی دهــد کــه بیــن دلبســتگی شــغلی و تــاب آوری بــا سرســختی 
کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب همبســتگی 
ــا افزایــش  ــه ایــن معنــی کــه ب مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. ب
دلبســتگی شــغلی و تــاب آوری میــزان سرســختی و تــالش 

ــد. ــز افزایــش مــی یاب ــان نی کارکن

بحث
ــغلي  ــتگی ش ــتگی دل بس ــن همبس ــر تعیی ــش حاض ــدف پژوه ه
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــان ش ــختي کارکن ــا سرس ب
ــر  ــاب آوری ب ــن پژوهــش نشــان داد کــه ت ــج ای ــود. نتای ــکاب ب ت
سرســختي کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب 
ــان  ــه کار، بی ــخ گویی ب ــای پاس ــن مؤلفه ه ــت. همچنی ــر اس مؤث
ــدم  ــورد ع ــاه در م ــاس گن ــئولیت، احس ــاس مس ــان، احس کارکن
تکمیــل کار، تحمــل عواطــف منفــي، جهت گیــری هــدف، 
ــبکه  ــان ش ــختي کارکن ــر سرس ــري ب ــوی و خودرهب ــه معن مقابل
بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب همبســتگی داشــت. نتایــج 
نشــان داد کــه دلبســتگی شــغلي بــر سرســختي کارکنــان شــبکه 
ــن  ــج ای ــر اســت. نتای ــکاب مؤث ــتان ت ــان شهرس بهداشــت و درم
 )32( Zopiatis & Constanti ــات ــج مطالع ــا نتای ــه ب مطالع
، 33( Kappagoda(، Beukes & Botha )15(، رســتمي 
ــغلي  ــتگی ش ــای دلبس ــي )34( در مؤلفه ه ــکاران )1( و ویس و هم
بــر سرســختي همســو اســت. در تبییــن ایــن یافتــه بایــد گفــت؛ 
ــه ســازمان ســود  ــاال ب ــا دلبســتگی شــغلی ب ــی ب داشــتن کارکنان
ــوند  ــه ور می ش ــراد در کارشــان غوط ــه اف ــرا وقتی ک ــاند. زی می رس
انگیــزش آن هــا افزایــش می یابــد، کــه ایــن خــود ممکــن اســت 

ــر عملکــرد شــغلی آن هــا بگــذارد.  همبســتگی مثبتــی ب
ــان  ــختي کارکن ــر سرس ــاب آوری ب ــان داد ت ــج نش ــن نتای همچنی

شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب همبســتگی داشــت. 
نتایــج مطالعــه حاضر بــا نتایــج مطالعــات Warelow و همکاران 
)35(، مــرادي و همــکاران )11( و رســتمي و همــکاران )1(، 
ــش  ــه و واکن ــردی در مقابل ــای ف ــوان تفاوت ه ــاب آوری را به عن ت
بــه موقعیت هــای دشــوار تبییــن کرده انــد، همســو اســت. در تبییــن 
ایــن یافتــه بایــد اشــاره کــرد؛ یــک فــرد تــاب آور موقعیت ناگــوار را 
بــه شــیوه مثبت تــری پــردازش می کنــد و خــود را بــرای رویارویــی 
بــا آن دارای توانمنــدی قلمــداد می کنــد. نتایــج همچنیــن بیانگــر 
ایــن نکتــه اســت  کــه پاســخ گویی بــه کار بــر سرســختي کارکنــان 
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب همبســتگی داشــت. 
ــکاران  ــج Kappagoda و هم ــا نتای ــر ب ــش حاض ــج پژوه نتای
)33(، Beukes & Botha )15(، رســتمي و همــکاران )1( و 
ــر  ــه کار ب ــوان پاســخگویی ب ــا عن ــه دلبســتگی ب ویســي )34( ک
سرســختی رابطــه مثبــت دارد، همســو اســت. در تبیین ایــن فرضیه 
بایــد گفــت پاســخگویی بــه کار در ســازمان یکــی از نیازهــای هــر 
ســازمان بــرای باقــی مانــدن در عرصــه رقابــت اســت. پاســخگویی 
ابــزاری بــرای کنتــرل قــدرت و بهتــر انجــام شــدن کارهــا اســت. 
بعــالوه، نتایــج نشــان داد که بیــان کارکنان از دلبســتگی شــغلی بر 
سرســختي کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب 
ــا نتایــج پژوهش هــای  همبســتگی داشــت. نتایــج ایــن مطالعــه ب
ــکاران )1( و ویســي  Beukes & Botha )15(، رســتمي و هم
ــت  ــود را در جه ــی خ ــالش اساس ــراد ت ــد اف ــان می ده )34( نش
دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی بــه کار می برنــد و کمتــر احتمــال 
دارد کــه شــغل خــود را تــرک کننــد، همســو اســت. در تبییــن ایــن 
ــوان  ــه  عن ــغل ب ــه ش ــته ب ــرد دل بس ــه ف ــت ک ــد گف ــه بای فرضی
ــودش  ــف از خ ــرای تعری ــزء الزم  ب ــک ج ــغلش ی ــه ش کســی ک
ــه  ــر نشــان داد ک ــه دیگ ــود. نتیجــه فرضی ــف می ش اســت توصی
احســاس مســئولیت در قبــال کار بــر سرســختي کارکنــان شــبکه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب همبســتگی داشــت. نتایــج 
  Beukes & مطالعــه حاضــر بــا نتایــج ســایر پژوهش هــا ماننــد
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 )33( Kappagoda ،)1( رســتمي و همــکاران ،)15( Botha
ــرد  ــال کار عملک ــئولیت در قب ــاس مس ــد احس ــان می ده ــه نش ک
افــراد را به وســیله ی برانگیختــن آن هــا بــه اعمــال تــالش بیشــتر 
و اســتفاده از خالقیتشــان بــرای حــل مشــکالت و هوشــمندانه کار 
کــردن، افزایــش می دهــد، همســو اســت. در تبییــن ایــن فرضیــه 
ــال کار خــود  ــرادی کــه احســاس مســئولیت در قب ــد گفــت اف بای
ــاالی  ــرای ارضــای نیازهــای ســطح ب ــوان ب ــد در کارشــان ت دارن
روان شــناختی خــود می یابنــد )مثــاًل بــرای رشــد، پیشــرفت، 
معنــاداری، شناســایی و ایمنــی(. از نتایــج دیگــر ایــن پژوهــش کــه 
نشــان داد احســاس گنــاه در مــورد عــدم تکمیــل کار بر سرســختي 
کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب همبســتگی 
 Zopiatis داشــت. نتایــج ایــن مطالعــه بــا نتایــج پژوهش هــای
32( & Constanti(، Beukes & Botha )15(، و ویســي 
ــودش را در  ــی، خ ــر علت ــه ه ــه ب ــردی ک ــد ف )34( نشــان می ده
ســازمان مقصــر بدانــد، اگــر بــه روش منطقــی بــا احســاس گنــاه 
ــن احســاس جان فرســا غــرق  ــدر در ای ــه رو نشــود، آن ق خــود روب
خواهــد شــد کــه از حضــور مؤثــر در بیــن همــکاران بــاز می مانــد، 
همســو اســت. در تبییــن ایــن فرضیــه بایــد اشــاره کــرد احســاس 
ــتن  ــر دانس ــی مقص ــازماني، یعن ــاي س ــک خط ــد از ی ــاه بع گن
خــود بــه یــک دلیــل موجــه، درواقــع فرصتــی اســت تــا فــرد بــه 
اشــتباهاتش پــی ببــرد و در جهــت اصــالح آن هــا گام بــردارد. اما در 
وهلــه ی نخســت ایــن کار نیازمنــد تشــخیص علــت ایــن احســاس 

آزاردهنــده و یافتــن روش  غلبــه بــر آن اســت. 
ــختي  ــر سرس ــي ب ــل عواطــف منف ــان داد تحم ــر نش ــج دیگ نتای
کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب همبســتگی 
داشــت. نتایــج مطالعــه حاضــر بــا نتایــج ســایر پژوهش هــا ماننــد
Warelow و همــکاران )35(، رســتمي و همــکاران )1( و نریماني 
و عباســي )36(، نشــان داد، عواطــف منفــي بــه اشــکال مختلفــی 
ــت.  ــیع اس ــا وس ــداد آن ه ــند و تع ــته باش ــود داش ــد وج می توانن
آســیب پذیری اکثــر مــردم در مقابــل عواطــف بــد و ناراحت کننــده 
اســت، همســو اســت. در تبییــن ایــن فرضیــه بایــد اشــاره کــرد که 
اکثــر کارکنــان در ســازمان از احساســات ناراحت کننــده و رنــج آور 
فــرار می کننــد. به گونــه ای کــه ظرفیــت و آســتانه تحمــل برخــی 
کارکنــان در مواجــه بــا برخــی از عواطــف  انــدک و ضعیــف اســت.

ــختي  ــا سرس ــدف ب ــری ه ــه جهت گی ــان داد ک ــر نش ــج دیگ نتای
کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب همبســتگی 
داشــت. نتایــج پژوهــش حاضــر بــا ســایر مطالعــات ماننــد 
Warelow و همــکاران )35(، مــرادي و همــکاران )11(، رســتمي 
ــدف  ــری ه ــي )36( جهت گی ــي و عباس ــکاران )1( و نریمان و هم

می توانــد بــر سرســخت بــودن افــراد مؤثــر باشــد، همســو اســت. 
ــد اشــاره کــرد کــه جهت گیــری هــدف  در تبییــن ایــن یافتــه بای
ــرد  ــات ف ــناد و هیجان ــا، اس ــجمی از باوره ــوی منس ــر الگ بیانگ
ــا  اســت کــه مقاصــد رفتــاری وی را تعییــن، و ســبب می گــردد ت
ــه برخــی موقعیت هــا گرایــش بیشــتری داشــته و در آن  نســبت ب
موقعیت هــا به گونــه ای خــاص عمــل نمایــد. همچنیــن در بررســی 
ــر  ــه معنــوي ب انجام شــده در ایــن پژوهــش نشــان می دهــد مقابل
سرســختي کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تــکاب 
ــات  ــج مطالع ــا نتای ــر ب ــه حاض ــج مطالع ــت. نتای ــتگی داش همبس
ــرادي و  ــکاران )35(، م Warelow ،)33( Kappagoda و هم
ــي  ــي و عباس ــکاران )1( و نریمان ــتمي و هم ــکاران )11(، رس هم
ــان  ــر جری ــم ب ــک روح حاک ــه شــکل ی ــازمانی ب ــت  س )36( هوی
کار و اینکــه اعضــا نســبت بــه ســازمان چگونــه فکــر و احســاس 
ــو  ــر همس ــه حاض ــج مطالع ــا نتای ــذارد، ب ــر می گ ــد، تأثی می کنن
ــد و  ــه رش ــرد ک ــاره ک ــد اش ــه بای ــن فرضی ــن ای ــت. در تبیی اس
توســعه مفهــوم معنویــت در محیــط کار و کاربردهــای آن در بهبــود 
عملکــرد، اثربخشــی، و تأثیــر آن بــر تــالش و سرســختي کارکنــان 
ــه  ــت. وقتی ک ــرده اس ــدا ک ــی پی ــت فراوان ــازمان اهمی ــرای س ب
ابعــاد گوناگــون معنویــت ماننــد اخــالق، وجــدان و شــرافت کاري 

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــط کار م در محی
ــر  ــري ب ــود رهب ــش خ ــن پژوه ــده از ای ــت  آم ــه  دس ــج ب  از نتای
سرســختي کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــج  ــا نتای ــر ب ــش حاض ــج پژوه ــت. نتای ــتگی داش ــکاب همبس ت
ــکاران )1(،  ــتمي و هم ــکاران )11(، رس ــرادي و هم ــات م مطالع
ــي و عباســي )36(، و زارعــی )37(،  Kappagoda  )33(، نریمان
ــد  ــت می دهن ــري اهمی ــود رهب ــه خ ــه ب ــرادي ک ــان داد اف نش
ــود و  ــود خ ــرای بهب ــی ب ــتجوی راه های ــداوم در جس ــور م به ط
ــه  ــتند، ک ــود هس ــر در خ ــناخت و تفک ــق ش ــان از طری سازمانش
نتایــج مطالعــات بــا پژوهــش حاضــر همســو اســت. در تبییــن ایــن 
ــد اشــاره کــرد کــه خــود رهبــری مهم تریــن عامــل در  یافتــه بای
تــداوم حیــات و اســتمرار موفقیــت ســازمان اســت و نقشــی بســیار 
مهــم و حیاتــی در رشــد، بالندگــی و پیشــرفت یــک ســازمان بــر 

ــده دارد.  عه

نتیجه گیری 
ــا  ــاب آوری ب ــد کــه دل بســتگی شــغلی و ت ــه هــا نشــان دادن یافت
سرســختي کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان تــکاب همبســتگی 
ــاب  ــا افزایــش دلبســتگی شــغلی و ت ــی کــه ب ــن معن ــه ای دارد. ب
افزایــش                                نیــز  آوری میــزان سرســختی و تــالش کارکنــان 
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ــذب  ــعي در ج ــازمان س ــود س ــنهاد می ش ــذا پیش ــد. ل ــی یاب م
افــراد بــا دلبســتگی شــغلی و تــاب آوری در شــغل مــورد نظــر قــرار 
گیــرد تــا بــه ترتیــب باعــث توســعه کاري و رفــع مشــکالت درون  
ســازمانی گــردد. یافته هــای پژوهــش محــدود بــه جامعــه آمــاري 
کارکنــان شــبکه بهداشــت تــکاب اســت و تعمیــم  یافته هــای آن 
بــه ســایر ســازمان ها در ســایر شــهرها یــا زمان هــای دیگــر بایــد 

ــا احتیــاط صــورت گیــرد. ب
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اســت. بدین وســیله از مدیریــت محتــرم شــبکه بهداشــت و 
درمــان شهرســتان تــکاب و تمامــی کارکنانــی کــه در اجــرای ایــن 
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