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 خالصه 
ها و کارکنان  هاي بسياري بر سازمان رسودگي شغلي، عواقب و هزينهف :مقدمه

را قادرند آن دلبستگي به خداوند  هاي سبکو باورهاي ديني اما کند  ميتحميل 

هدف اين پژوهش بررسي باورهاي اساسي ديني و سبک دلبستگي به . دهندتغيير 

 .هاي فرسودگي شغلي است بين خداوند به عنوان پيش

تن از  500ي آماري اين پژوهش توصيفي همبستگي را جامعه: کارروش 

گيري  دانشگاه علوم پزشکي مشهد تشکيل دادند که با روش نمونهکارکنان ستادي 

هاي فرسودگي شغلي مازالک نامهاطالعات با پرسش. تصادفي ساده انتخاب شدند

هاي  ي سنجش سبکساخته ي محققنامهو باورهاي اساسي ديني رجائي و پرسش

و  SPSSافزار  نرم 04ي ها با نسخه داده. آوري گرديدنددلبستگي به خداوند، جمع

هاي توصيفي، ضرايب همبستگي پيرسون، اسپيرمن، آزمون تي و  شاخص

 .رگرسيون چندمتغيره تحليل شدند

و سبک ( r=-50/0و P=000/0)ي باورهاي اساسي ديني رابطه :هایافته

دار  منفي معني( r=-08/0و  P= 000/0)دلبستگي به خداوند، با فرسودگي شغلي 

هاي دلبستگي به خداوند، مثبت و  اساسي ديني و سبکي بين باورهاي و رابطه

( F=04/05و  P=000/0)در مدل رگرسيون . بود( r= 50/0و  P=000/0)دار  معني

هاي دلبستگي به خداوند بر  زمان باورهاي اساسي ديني و سبکنيز تاثير هم

فرسودگي شغلي نيز در بين مردان و زنان اختالف . فرسودگي شغلي تاييد گرديد

داري را از خود نشان داد و در زنان باالتر از مردان گزارش گرديد  نيمع

(009/0=P .) 

هاي دلبستگي به  باورهاي اساسي ديني و سبک رسد کهبه نظر مي :گيرينتيجه

 . توانند از فرسودگي شغلي بکاهند خداوند مي
 

 ، فرسودگي دلبستگيباورهاي ديني،  :هاي کليديواژه
 

 

 

 :نوشتپی

 از. است نداشته ارتباطي نويسندگان منافع با و شده انجامنهاد خاصي مالي  حمايت بدون و مشهدمعاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  تاييد از پس مطالعه اين

 .گردد مي تشکر تقدير و کننده،کارکنان محترم شرکتتمام 
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 The relationship of religious basic beliefs and God attachment style with job 

burnout in employees of Mashhad University of Medical Sciences   

Abstract 
Introduction: Job burnout has imposed much expense on the 

institutes and employees, but religious beliefs and god 

attachment styles can change it. The aim of this study was the 

investigation of religious basic beliefs and god attachment styles 

as the predictors of job burnout. 

 Materials and Methods: The statistic groups of this 

correlational-descriptive research were containing 300 employees 

of Mashhad University of Medical Sciences, which they were 

chosen with random sampling method. Data were gathered with 

Maslach job burnout questionnaire, Rajaee religious basic beliefs 

questionnaire and the questionnaire of god attachment styles 

measurement. Data were analyzed with SPSS 19 software, 

descriptive tests, Pierson correlation coefficient, Spearman t-test 

and multiple regressions. 

 Results: The relationship of religious basic beliefs (P=0.000, r= 

-0.3) and god attachment styles with the job burnout was 

negative and significant (P=0.010, r= -0.15) and the relationship 

between the religious basic beliefs and the god attachment styles 

was positive and significant (P=0.000, r=0.31). In regression 

model, the synchronous effect of religious basic beliefs and god 

attachment styles on the job burnout was confirmed (P=0.000, 

F=18.19). The job burnout between females and males showed a 

significant difference and the amount of this difference was more 

in females (P=0.004). 

 Conclusion: It seems that the religious basic beliefs and the 

god attachment styles can decrease the job burnout. 
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 مقدمه

انسان عصر حاضر در جريان سازگاري با محيط اجتماعي و 

ها و فشارهايي را متحمل  شغلي خود ناچار است محدوديت

كه اين فشارهاي موجود در محل كار منجر به  به نحوي ،شود

شامل فرسودگي شغلي بنا بر تعريف  .ودشمي  فرسودگي شغلي

افزايش به علت كه  استو هيجاني  جسميخستگي  نشانگان

و از دست دادن احساس عالقه نسبت شغلي هاي منفي گرايش

در حقيقت، فرسودگي شغلي، . ( ) شودبه همکاران ايجاد مي

آيد پاسخي منفي است كه به دليل محيط كاري به وجود مي

نقش دارند كه ايجاد فرسودگي شغلي عوامل متعددي در (. 2)

يکي از (. 3)باشند مي عوامل محيطي، فردي و سازماني شامل

ي فرسودگي شغلي مورد بحث قرار عواملي كه كمتر در زمينه

گرفته است تاثير باورهاي ديني و سبک دلبستگي به خداوند به 

 .عنوان يکي از عوامل فردي در فرسودگي شغلي است

ي ي دلبستگي، مسئلهبر اساس نظريه 2 پاتريکكرک

اعتقادات و باورهاي مذهبي را مورد بررسي قرار داد و به اين 

گاه نتيجه رسيد كه افرادي كه خداوند را پناهگاه امن و تکيه

تواند دانند و اعتقاد دارند كه خداوند ميمطمئني براي خود مي

است و هميشه در همه جا حضور داشته باشد، بر همه چيز آگاه 

بر انجام هر كاري تواناست، آمادگي بيشتري دارند كه به خدا 

 (.4)تکيه و اعتماد كنند و كارهاي خود را به او واگذار كنند 

هاي دلبستگي در ميزان تنش و درگيري شغلي افراد نيز سبک

و همکاران در بوگر رحيميان موثر است، چنان كه در پژوهش 

رضايت و تنش شغلي با  هاي دلبستگي بزرگسالي بررسي سبک

كه هاي دولتي شهر اصفهان دريافتند  در پرستاران بيمارستان

هاي داراي دلبستگي سبک ايمن نسبت به  آزمودنيميزان تنش 

 هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا هاي داراي سبک آزمودني

كمتر بوده و سبک دلبستگي قادر است تنش و رضايت شغلي 

ي هاي مطالعهچنين يافتههم. (5) بيني نمايدرا به خوبي پيش

هاي سبک داراي افراد كه بود آن از حاكي همکاران و 3ميکولينسر

زا هاي تنشدلبستگي ناايمن توان رويارويي كمتري با موقعيت

شناختي و احساس دارند كه منجر به درماندگي روان

                                                 
1
Job Burnout 

2
Kirkpatrick 

3
Mikulincer  

ي خود شود و به نوبهها ميبيني و اضطراب در آنخودكوچک

 (.6)دهد شغلي ايشان را كاهش ميرضايت 

در خصوص عوامل مختلف در فرسودگي شغلي، رفيعي و 

ي خود بر روي پرستاران دريافتند كه همکاران در مطالعه

باورهاي مذهبي، تعهد اخالقي و وجداني بودن اثر مثبتي در 

كاهش فرسودگي شغلي پرستاران و رفتار بهتر ايشان با بيماران 

ديگري نيز بر نقش مثبت باورهاي مذهبي بر  مطالعات(. 7)دارد 

ي در مطالعه. اندسالمت روان و عملکرد شغلي تاكيد نموده

دار شجاعيان و زماني منفرد مشخص گرديد كه ارتباط معني

مثبتي بين متغيرهاي اعتقادات مذهبي و سالمت رواني و 

در همين راستا مطالعات (. 8)عملکرد شغلي وجود دارد 

ي بين باورهاي مذهبي و سالمت روان، رابطهمختلفي نيز 

زا و احساس بهزيستي را كاهش افسردگي پس از وقايع تنش

 (.1-1 )اند مورد بررسي قرار داده

با توجه به مطالعات بيان شده و در نظر گرفتن عواقب منفي 

يابي به عوامل فرسودگي شغلي در كاركنان، بررسي و دست

رسودگي شغلي و ارتقاي موثر در كاهش و پيشگيري از ف

هاي اصلي هر سالمت رواني كاركنان، به عنوان سرمايه

در نظر گرفتن نقش مذهب و توجه به . سازمان، ضروري است

تواند در سالمت ي ما ميي مذهبي در فرهنگ جامعهزمينه

در . سزايي داشته باشدرواني و عملکرد شغلي افراد نقش به

ي باورهاي هدف بررسي رابطهي حاضر با همين راستا، مطالعه

اساسي ديني و سبک دلبستگي به خداوند با فرسودگي شغلي 

 .در كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام گرديد

 کارروش

كاركنان ستادي همبستگي بر روي -توصيفياين تحقيق 

به دسترسي جهت . انجام شد دانشگاه علوم پزشکي مشهد

ها با اعتماد الزم همراه  نتايج از آنهايي كه استخراج  نمونه

اساس ساختار  هاي به عمل آمده و بر بررسيپس از  ،باشد

ستاد مركزي  رسمي و پيماني كاركنان تمام كه شاملجامعه 

ليست در نظر گرفته شد و طبق دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

انساني دانشگاه در تيرماه  يدريافتي از مديريت توسعه و سرمايه

عضو تشکيل  11  ي مزبور را كل اعضاي جامعه  31 سال 

گذاري جاي بدون يساده تصادفي گيري نمونه ي شيوه .دادند مي
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ها تعيين و در برآورد حجم نمونه بر اساس  نمونهبراي انتخاب 

كه  نفر به دست آمد 285مورد نياز  يحجم نمونهفرمول، 

نفر افزايش  311را به  هانمونهتعداد  براي اطمينان بيشتر ينمحقق

ي ساختهمحقق ينامهپرسش از اطالعات آوريجمع جهت .ندداد

هاي فرسودگي نامههاي دلبستگي به خداوند و پرسشسبک

قبل از . شغلي مازالک و باورهاي اساسي ديني استفاده گرديد

ها توسط افراد، در خصوص اهداف تحقيق نامهتکميل پرسش

صورت تمايل در مطالعه به ايشان توضيح داده شد تا در 

چنين به افراد اطمينان داده شد كه اطالعات هم. شركت نمايند

 . ايشان به صورت محرمانه باقي خواهد ماند

دلبستگي به هاي  سبک يمحقق ساخته ينامهپرسش -الف
مطرح  2ي دلبستگي نخستين بار توسط بالبينظريه:  خداوند

ايمن، اجتنابي،  پس از او محققين چهار سبک دلبستگي. شد

سپس دو بعد . دوسوگرا و آشفته را در بزرگسالن مطرح كردند

ي روابط اجتناب از صميميت و اضطراب جدايي نيز در زمينه

هاي اخير محققين دريافتند كه در سال. دلبستگي قرار گرفت

ها و پروردگارشان نيز قابل مشاهده مشابه اين روابط بين انسان

 112 بستگي به خداوند، در سال ستين مقياس دلنخ. است

با اقتباس از مقياس دلبستگي  3پاتريک و شاورتوسط كرک

و شاور ساخته شده  4زناتوسط ه 187 بزرگسال كه در سال 

 2112پاتريک در سال و كرک 5روات. ريزي شد طرح ،بود

به ابداع مقياس چندبعدي هاي اين مقياس  جهت رفع محدوديت

هاي  مقياسبا اين حال (. 21) پرداختنددلبستگي به خداوند 

در پژوهش حاضر براي سنجش دلبستگي به خداوند مذكور 

تشخيص داده نشد و محققين با الهام از اين كافي و رسا 

اقدام به ساخت ابزاري  ،ها در طي سه مرحله مقياس

سنجش دلبستگي  يساختهآزمون محقق .ساخته نمودند محقق

ست كه ا يابي روابط فرد با خداوندبه خداوند در واقع خودارز

گذاري  جمله است كه با عالمت 24زيرمقياس و  3مشتمل بر 

 اي از نوع ليکرت براي هر ماده كه ازدرجه 5روي يک مقياس 

 3 .شود سنجيده مي (كامال موافقم) 5تا  (كامال مخالفم)  

                                                 
1
Attachment to God Inventory 

2
Bowlby 

3
Shaver 

4
Hazan  

5
Rowatt 

سه ، دنشو ماده مشخص مي 8زيرمقياس كه هر كدام از طريق 

دلبستگي يعني ايمن، اجتنابي و دو سوگرا را بک سنوع مختلف 

هر  يماده 8نمرات به اين صورت كه . نمايند مشخص مي

هر مقياسي كه جمع نمرات آن نسبت شده و هم جمع  مقياس با

سبک دلبستگي  يدهندهشد، نشانباها بيشتر مقياس سايربه 

حداقل اختالف بين البته با اين شرط كه . آزمودني است

نمره در  3بايد   ها، جهت تعيين سبک دلبستگي آزمودني مقياس

 .دونظر گرفته ش

پس از انتخاب و نامه، پرسشو پايايي روايي حصول از جهت 

هاي فعلي و ساير ادبيات نظري،  هايي از مقياس افزودن گويه

نظر در  طرح شده بين چند تن از اساتيد صاحبهاي  اين گويه

نظرات و پس از اخذ مذهب، توزيع شناسي و هاي روانپژوهش

بعدي، اعتبار آزمون  ير مرحلهآنان، دبندي اين اساتيد و جمع

ي نفره با فاصله 25از روش بازآزمايي در يک گروه پايلوت 

ضريب همبستگي در اين روش  و روز ارزيابي شد 2  زماني

رآورد گرديد كه اطمينان و اعتماد قابل قبولي را براي ب 1/ 8

 .يري اين آزمون در اختيار محققين قرار دادكارگبه

اين  :(MBI) 6فرسودگي شغلي مازالک ينامهپرسش -ب

 7توسط مازالک و جکسون  18 نامه اولين بار در سال پرسش

 آيتمي است كه جهت 22به كار برده شده و مقياسي 

گيري فراواني و شدت فرسودگي شغلي در شاغلين به اندازه

ي گانهانساني به كار رفته و در ابعاد سههاي خدمات حرفه

تدوين شده  1 و موفقيت فردي 1، مسخ شخصيت8تحليل عاطفي

بندي ها به صورت درجهگذاري آيتمي نمرهشيوه. شده است

، يک بار در ماه ( )، چند بار در سال (صفر)ليکرت از هرگز 

، چند بار در هفته (4)، يک بار در هفته (3)، چند بار در ماه (2)

نامه براي اولين بار در اين پرسش(.  2)است ( 6)و هر روز ( 5)

به فارسي ترجمه شده است  371 ايران توسط فيليان در سال 

سنجي هاي رواننامه از ويژگياين پرسش(.  2به نقل از )

مناسبي برخوردار است و پايايي دروني آن با روش آلفاي 

، مسخ 11/1هاي تحليل عاطفي مقياسكرونباخ براي خرده

                                                 
6
Maslach Job Burnout Inventory  

7
Jackson 

8
Affective Exhaustion 

9
Depersonalization  

10
Individual Success  
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گزارش شده است  1/ 7و موفقيت فردي  71/1شخصيت 

ي رضايت شغلي نامهنجفي، همبستگي آن را با پرسش(.  2)

در (. 22)به دست آمده است  76/1اسميت، كندال و هالين 

پژوهش زميني و همکاران، آلفاي كرونباخ براي كل اين 

، 84/1هاي تحليل عاطفي مقياسو براي خرده 76/1نامه پرسش

به دست آمده  86/1و موفقيت فردي  63/1مسخ شخصيت 

 (. 23)است 

اين : (RBBQ)  اساسي ديني باورهاي ينامهپرسش -ج

و پور توسط رجائي، بياضي و حبيبي 387 نامه در سال پرسش

اين ابزار . ه شديمذهبي ارا-شناختي، هيجانيي نظريهمبناي  بر

باور اساسي ديني سئوال بوده و در مجموع سه  51مل اش

لفه وم 1 آزمودني در مورد خداوند، انسان و هستي را در قالب 

نامه براساس طيف گذاري اين پرسش نمره ،سنجدمي( باور)

ه بآن برخي از سئواالت گذاري شده و  نمره 5تا   ليکرت از 

نامه روايي اين پرسش. شوند گيري مي اندازهصورت عکس 

ييد قرار امورد تفوق  يمينهزدر توسط اساتيد و متخصصان 

آلفاي كرونباخ ضريب از آن پايايي  يبراي محاسبهه و گرفت

ي نمونهبراي اين منظور پايايي بر روي . استفاده شده است

ضريب آلفاي مقدار انجام گرديد كه عضوي  25آزمون  پيش

بيانگر  و 16/1 مذكور كرونباخ محاسبه شده براي آزمون

 (.1)نامه بود پرسشهمساني دروني باالي اين 

تشکيل بانک آمايي و  دادهكدگذاري، پس از بازبيني، 

افزار  آوري شده، با استفاده از نرمهاي جمعاز دادهاطالعاتي 

SPSS ضريب هاي آماري و از طريق آزمون 1 ي نسخه

همبستگي پيرسون و الگوي رگرسيون چندمتغيره نتايج مورد 

 . تحليل قرار گرفتند

 نتایج

 311آماري  ينمونهشناختي در بررسي مشخصات جمعيت

از كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي مشهد عضوي 

درصد نمونه را  61مشاهده گرديد كه حدود ( اداري كاركنان)

هاي نامهپرسش نمرات .دهند مي تشکيل زنان را درصد  3 و مردان

ابعاد ميزان باورهاي اساسي ديني، ميزان دلبستگي به خداوند و 

  در جدول چنين فرسودگي شغلي آنان و هم يگانه سه
                                                 
1Religious Basic Beliefs Questionnaire 

  .شده استگزارش 

باورهاي اساسي ديني، ميزان هاي نامهنمرات پرسش -1جدول 

در كاركنان ستادي دانشگاه  دلبستگي به خداوند و فرسودگي شغلي

 علوم پزشکي مشهد

 معيار انحراف بيشترین کمترین ميانگين نام متغير

باورهاي اساسي 

 ديني
 23/1 87/3 7/2 3/3 كل ينمره
 36/1 4/  2/  2/3 ي خداوند لفهوم
 38/1 2/4 2/  3/  ي انسان لفهوم
 41/1 4/4 2/  5/3 ي هستي لفهوم

 52/7 1/82 1/38 5/62 كل ينمره دلبستگي به خداوند
 4/ 1  1/3 1/1  5/2 ي اعتماد لفهوم
 2/4   1/3 1/8  4/2 ي اجتناب لفهوم
 87/3 1/21 1/8 1 /5 ي اضطراب لفهوم

 41/6 6/65 1/27 1/47 فرسودگي شغلي
 

سه بعد ي دهند كه از مقايسه هاي توصيفي فوق نشان مي يافته

مورد مطالعه، به ترتيب بعد  ينمونهدر  باورهاي اساسي ديني

و در ( 2/3±36/1) سپس بعد خداوند، (5/3±41/1) هستي

چنين در مورد هم. اند قرار گرفته (3/ ±38/1) نهايت بعد انسان

 دلبستگي ايمنيا ، در بعد اعتماد به خداوند دلبستگي هاي سبک

 اضطرابسپس و  ( 4/2±2/4 ) اجتناب ،( 4±5/2/ 1)

بيشترين نمرات را كسب افراد نمونه  ،ه ترتيبب (1 /87/3±5)

 ،بيشترين و بعد اضطراب ،بعد اعتماداند، به عبارت ديگر  نموده

نفوذ را در بين كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي كمترين 

 .باشند مشهد دارا مي

كار گرفته شده در ه ب ياساس بازه گفتني است بر

شود متوسط نمرات  يم شاهدهمسازي ابعاد و عوامل فوق  مقياس

حاصل تر  باال( 3ي نمره) ي بازهيانهديني از حد م باورهاي اساسي

نيز  در خصوص متغير دلبستگي به خداوندشد و اين مطلب 

 16صفر تا  يامتيازي اين متغير در فاصله يبازهزيرا ، صادق است

 هيچچنين هم .باشد مي 48عدد آن  يميانهو  دوش ميگيري  اندازه

كاركنان ستادي منتخب در دانشگاه علوم پزشکي كدام از 

صفر دلبستگي خود به خداوند  يبه دليل عدم كسب نمرهمشهد، 

 .اند ستهنرا در حداقل مقدار آن ندا

نيز مشاهده ميزان فرسودگي شغلي با بررسي توصيفي نمرات 

معيار حدود  با انحرافرا  1/47ميانگين گردد كه اين متغير  مي

ي امتيازي جا كه بازه البته از آن. ب نموده استكس 41/6

سازي شده براي فرسودگي شغلي در اين تحقيق صفر تا  مقياس
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نشان از فرسودگي خفيف، بين  44بوده و نمرات كمتر از  32 

فرسودگي شديد را  81فرسودگي متوسط و بيشتر از  88تا  45

ين بتوان پذيرفت كه ميزان فرسودگي در  ميدارد،  بيان مي

  .متوسط است ود كم ودر حدها  آزمودني

دلبستگي به بين متغيرهاي  ابطوردر ادامه به منظور سنجش 

فرسودگي و باورهاي اساسي ديني با متغير وابسته خداوند 

ي هر يک از گانه چنين روابط بين ابعاد سهكاركنان و هم شغلي

اين عوامل با فرسودگي و از سوي ديگر ارتباط دروني بين اين 

 2متغيرها ماتريس ضرايب همبستگي پيرسون، در جدول 

 . خالصه شده است
 

هاي باورهاي اساسي متغيرسنجش روابط بين  -2جدول 

ديني، سبک دلبستگي به خداوند و فرسودگي شغلي در 

 مشهدكاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي 

 نام متغير
باورهاي 

 اساسي دیني

 ي لفهوم

 خداوند

 ي لفهوم

 انسان

 ي لفهوم

 هستي

فرسودگي 

 شغلي

دلبستگي 

 به خداوند
 *-5/1  *1/ 2 *22/1 *1/ 2 *1/ 3 كل ينمره

 -11/1 *3/1  *1/1  *4/1  *1/1  ي اعتماد لفهوم
 *-5/1  *6/1  *8/1  *1/   *27/1 ي اجتناب لفهوم
 *-6/1  *7/1  11/1 *6/1  *23/1 اضطرابي  لفهوم
فرسودگي 

 شغلي
 31/1-* 31/1-*  2/1-*  4/1-* 11/ * 

 

هاي  سبکبين بر مبناي اين نتايج قابل مشاهده است كه 

مستقيم و  يرابطه ،دلبستگي به خداوند و باورهاي اساسي ديني

و شدت اين ( P ،3 /1=r=111/1) وجود دارد يدار معني

تر ماتريس فوق از همبستگي بين ساير متغيرها بزرگارتباط در 

در بررسي روابط بين ساير متغيرها به جز ارتباط بين  .است

ي انسان در ي اضطراب در دلبستگي به خداوند و مولفهمولفه

باورهاي اساسي ديني كه ضريب همبستگي پيرسون آن برابر با 

11/1=r خطي توان روابط  حاصل گرديد در ساير موارد مي

جفت ارتباط بين عوامل و ابعاد  6 جفت از  5 مستقيمي را بين 

به عبارت ديگر . دار برشمرد متغيرها به صورت مستقيم و معني

به  دلبستگيهاي  كه ميزان افزايش سبکتوان پذيرفت  مي

در دار  باعث افزايش معنيو هريک از ابعاد آن،  خداوند

ه علوم پزشکي باورهاي اساسي ديني كاركنان ستاد دانشگا

به استثناي ارتباط بين بعد اضطراب )و بر عکس  دوش ميمشهد 

 (.داري نداشت با انسان كه اختالف معني

به عالوه نتايج آزمون بيان از وجود ضرايب همبستگي به 

به  (P ،31/1- =r=111/1)و ( P ، 5/1- =r=1/1 1)مقدار 

هاي دلبستگي به خداوند و باورهاي اساسي  ترتيب بين سبک

ديني با فرسودگي شغلي در كاركنان ستاد دانشگاه علوم 

پزشکي مشهد دارد كه هر دوي اين ضرايب به صورت منفي يا 

توان پذيرفت كه ميزان  مي باشند و دار مي غير مستقيم، معني

اساسي ديني  و باورهايدلبستگي به خداوند هاي  افزايش سبک

و )شود  ميفرسودگي شغلي كاركنان در دار  معنيكاهش باعث 

بر عکس كاهش اين عقايد و باورها بر افزايش فرسودگي 

هر چند كه باورهاي اساسي ديني با ( شغلي موثر خواهد بود

تري برخوردار بوده و بنا بر اين  فرسودگي شغلي از ارتباط قوي

دانشگاه علوم  يتادسشدت بيشتري بر فرسودگي كاركنان 

 .خواهد داشت پزشکي مشهد

با توجه به ميزان همبستگي ابعاد چنين قابل ذكر است كه هم

با متغير فرسودگي شغلي كاركنان، باورهاي اساسي ديني 

شود كه هر سه بعد خداوند، انسان و هستي بر  مشاهده مي

و در اين داري دارند  فرسودگي شغلي اثر غير مستقيم معني

ترين رابطه را با فرسودگي شغلي  قوي ،ي خداوند لفهوم ،ميان

هاي دلبستگي به  در مقابل از بين سه بعد سبک .كاركنان دارد

خداوند، تنها دو بعد اجتناب و اضطراب بر فرسودگي شغلي 

 .دار دارند كاركنان تاثير غير مستقيم و معني

هاي دلبستگي به خدا و  زمان هر دو متغير سبکتاثير هم

هاي اساسي ديني بر فرسودگي شغلي نيز با روش تحليل باور

اي از  خالصه 3جدول . رگرسيون مورد سنجش قرار گرفت

نتايج مورد نياز در برازش مدل رگرسيوني مذكور جهت 

را م و برآورد پارامترهاي مدل ابررسي و تحليل روابط تو

 . استنموده گزارش 

 دمتغيرهنتايج برازش مدل رگرسيون چن يخالصه -3جدول 

زمان باورهاي اساسي ديني و دلبستگي به خداوند بر در تاثير هم

 كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي مشهدفرسودگي شغلي 

اين ثير هر دو اتشود كه  برداشت مي 3با دقت در جدول 

گرديده و هر دو عامل ييد ابر فرسودگي شغلي ت هامتغير

داراي هاي دلبستگي به خداوند  و سبکديني اساسي باورهاي 
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البته  .دنباشميكاركنان فرسودگي شغلي  ردار ب يمعنتاثير منفي 

گونه كه در روابط همبستگي نيز مشاهده شد، تاثير  به همان

 -21/1باورهاي اساسي ديني با ضريب استانداردي برابر با 

ب با ضري)هاي دلبستگي به خداوند  تقريبا دو برابر متغير سبک

بر فرسودگي شغلي كاركنان ستادي ( -3/1 استاندارد برابر با 

 .باشد دانشگاه علوم پزشکي مشهد مي

در پايان تحليل رگرسيون ارايه شده براي بررسي تاثير توام 

هاي دلبستگي به  و سبکديني اساسي باورهاي متغيرهاي 

شود كه مدل  خداوند بر فرسودگي شغلي، به اين نکته اشاره مي

هاي منتج در حالت  حاصل از تحليل رگرسيون، يافته نهايي

 . بعدي را مورد تاييد قرار دادتک

كه تحليل رگرسيون چندمتغيره نيز تاثير باورهاي  اي گونه به 

اساسي ديني بر فرسودگي شغلي كاركنان را نسبت به تاثير 

هاي دلبستگي به خداوند، بيشتر دانسته و افزايش هر دو  سبک

را بر كاهش فرسودگي شغلي كاركنان موثر اين عوامل 

از نظر تفاوت ميزان فرسودگي شغلي در بين كارمندان  .داند مي

 5/41)ي فرسودگي در زنان بيشتر بود زن و مرد، ميانگين نمره

داري از اين نظر كه تفاوت معني( در مردان 2/47در زنان و در 

 (.P=114/1)مشهود است 

 بحث 

در مورد سنجش  پژوهش از حاصل نتايج به توجه با

همبستگي بين باورهاي اساسي ديني با فرسودگي شغلي 

آن است كه بين ابعاد باورهاي  يدهنده نشان شواهد ،كاركنان

با فرسودگي شغلي ، خداوند، هستي و انسانشامل  اساسي ديني

هر چه ميزان باورهاي اساسي  و معکوس وجود دارد يرابطه

تر باشد، ميزان فرسودگي شغلي  ديني در كاركنان باالتر و قوي

توان از ميزان باورهاي اساسي  يو م تر خواهد بود ها كم در آن

فرسودگي  يكننده بيني ديني در كاركنان به عنوان يک پيش

 .شغلي استفاده كرد

االندرا و ي كسو با نتايج اين تحقيق، نتايج مطالعههم 

در ايتاليا بر روي كاركنان و مراقبين بهداشتي نشان   پولويرنتي

داد كه پرداختن به ابعاد مذهبي و ديني از فرسودگي شغلي 

كاركنان پيشگيري خواهد كرد و بايد توجه بيشتري از ديد 
                                                 
1
Calandra and Pulvirenti   

ي رفيعي مطالعه (.24)پزشکي به اين موضوع مبذول گردد روان

مل موثر در پاسخ پرستاران به و همکاران نيز در خصوص عوا

فرسودگي شغلي نشان داد كه باورهاي مذهبي، تعهد اخالقي و 

وجداني بودن، اثر مثبتي در كاهش فرسودگي شغلي و رفتار 

 (. 7)بهتر پرستاران با بيماران دارد 

 با دعا ارتباط مورد در كه منفرد زماني و شجاعيان يدر مطالعه

-كاركنان فني صنايع مهماتسالمت رواني و عملکرد شغلي 

دار مثبتي بين متغيرهاي اعتقادات سازي انجام شد ارتباط معني

مذهبي و سالمت رواني و عملکرد شغلي كاركنان مشاهده 

نيز حاكي از آن بود  2چنين نتايج تحقيق ابوشيهم(. 8)گرديد 

هاي مذهبي باال، فعاليت كاري و كه كاركنان عرب با گرايش

يشتر و در نتيجه عملکرد شغلي بهتري دارند دلبستگي شغلي ب

ي حاضر در يک راستا است كه اين مطالب نيز با نتايج مطالعه

ي ابوالقاسمي و همکاران نظير همين يافته نيز در مطالعه(. 25)

گيري مذهبي دروني در كاركنان گزارش گرديد و جهت

-مراكز توليدي با عملکرد شغلي ايشان، همبستگي مثبت معني

 (.26)ري داشت دا

هاي  روابط بين عامل سبک يدر زمينه هاي پژوهش يافته

اي مشابه با  دلبستگي به خداوند با فرسودگي شغلي نيز نتيجه

كه بين  اي گونه ، بهنشان دادعامل باورهاي اساسي ديني از خود 

 يهاي دلبستگي به خداوند و فرسودگي شغلي رابطه سبک

 ي اضطراب لفهومو ي اعتماد  لفهومغير از )دار معکوس معني

براساس نتايج  لذاو ( دار داشتي منفي اما غير معنيكه رابطه

دلبستگي به خداوند كاهش توان پذيرفت  تحقيقات حاضر مي

اين مطلب  .شود ميفرسودگي شغلي در كاركنان افزايش باعث 

در راستاي تحقيق آزادمرزآبادي و همکاران در مورد نقش 

وانمندسازي كاركنان و كاهش تنش شغلي مثبت معنويت در ت

توكل به خداوند و وجود باورهاي مذهبي از (. 27)آنان است 

عوامل موثر در ايجاد خالقيت و ارتقاي عملکرد شغلي 

ها قرار گيرد كاركنان است كه بايد مورد توجه مديران سازمان

 (. 27به نقل از )

ي جامعههايي نظير انتخاب يک اين تحقيق با محدوديت

مواجه ( كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي مشهد)آماري 
                                                 
2
Abboushi 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calandra%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1476350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pulvirenti%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1476350
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تر، تعميم نتايج را به بود كه انتخاب نمونه از جوامع گسترده

بنا بر نقش . سازدتر ميهاي مختلف آسانجامعه و شاغلين حرفه

باورهاي ديني و مذهب در كاهش فرسودگي شغلي و افزايش 

  و هادوره ودشمي پيشنهاد سازماني، وريبهره

كارگيري و در هايي در اين زمينه به خصوص در بدو بهكالس

 . طي سنوات خدمت ارايه گردد

 

 

 

 

 

 

 گيرينتيجه

با و دلبستگي به خداوند  بين ابعاد باورهاي اساسي ديني

رشد باورهاي و  معکوس وجود دارد يرابطه ،فرسودگي شغلي

جهت كاهش عاملي و دلبستگي به خداوند، اساسي ديني 

 . باشدمي فرسودگي شغلي
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