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چكيده

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباطات میان توانمندسازی روانشناختی و پرسهزنی اینترنتی در بخش
بهداشت و درمان بود .پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و روش گردآوری اطالعات پرسشنامه درنظر گرفته شده
است .جامعه آماری پژوهش 561 ،نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر در سال  5931هستند،
که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامههای استاندارد
توانمندسازی روانشناختی ( )PEاسپریتزر ( ،)5331و پرسهزنی اینترنتی ( )CLلیم ( )2002بودند .تحلیل دادهها
و آزمون فرضیات نیز بهوسیله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گامبهگام با استفاده از نرمافزار
 SPSSانجام گردید .یافتههای این پژوهش ،نشان داد که بین توانمندسازی روانشناختی و پرسهزنی اینترنتی
رابطه منفی معناداری وجود دارد .همچنین نتایج آزمون تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیر توانمندسازی
روانشناختی 22 ،درصد از تغییرات متغیر پرسهزنی اینترنتی را تبیین مینماید .اگرچه ابعادتوانمندسازی
روانشناختی روابط نادارجداگانهای با رفتار پرسهزنی اینترنتی داشتهاند ،ولیکن ازآن میان ،فقط متغیر احساس
معناداری بهطور منفی و معنادار قدرت پیشبینی و تأثیرگذاری بر رفتار پرسهزنی اینترنتی کارکنان را دارد.
براساس یافتههای پژوهش به مدیران سازمان پیشنهاد میشود تا با استفاده از فنون افزایش توانمندسازی
روانشناختی در کارکنان ،بتوانند از ظرفیتهای آنان در جهت مثبت (کاهش سطح پرسهزنی اینترنتی) بهترین
استفاده را داشته باشند.
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تاريخپذيرشمقاله 6911/66/26:

تاريخدريافتمقاله 6911/50/50:

مقدمه
در عصر حاضر نیروی انسانی بهعنوان مهمترین دارایی و سرمایه جوامع ،عااملی مهام در مسایر
5

توسعه هرکشور و سازمانی درنظر گرفته میشود .باراین اسااس ،توجاه باه روحیاات و انگیازههاای
انسانی درهر سازمان از ضرورت و اولویت باالیی برخوردار است .در مراکز بهداشتی و درمانی 2نیز
توجه به نیروی انسانی اهمیتی دوچندان دارد ،درواقع با تالشهای بخاش بهداشات و درماان اسات
که سالمت نیروی فعال و کارآماد جامعاه تیامین مایشاود (.)Bonyad Karizme et al., 2016
در این مسیر ،یکی از عواملی که در جهت بهرهوری فردی و توسعه عملکرد ساازمانی بسایار حاائز
9

اهمیات اسات ،موضاوع توانمندساازی روانشاناختی کارکناان اسات ( ;Eisman et al., 2016

 .)Huertas Valdivia et al., 2019امروزه با توجه به محیط رقابتی و پیچیادهی عرصاه ساازمان،
سازمانها محکوم به داشتن نیروی انسانی توانمند از بعُد روانای و مهاارتی مایباشاند ،چاون نیاروی
ضعیف ،کمتوان و بیتفاوت مانعی برای رسیدن سازمان به اهاداف و آرزوهاای بازرن آن اسات.
نیروی انسانی کارآمد را میتوان از شاخصهای عماده برتاری ساازمانهاا ،باه ساازمانهاای دیگار
دانست .از این حیث دنیا پس از سالها تجربه به این باور رسیده است که برای موفقیات و پیشاتازی
در عرصه اقتصادی و رقابتی ،ساازمان هاا بایاد از نیاروی کاار توانمناد ،متخصاص و باا انگیازه بااال
برخوردار باشند ( .)Samadi-Miarkolaei et al., 2016درواقع از موضوعهای اساسی که مدیران
در روند تحول سازمانی با آن مواجاهاناد ،توانمندساازی کارکناان اسات .توانمندساازی ،راهباردی
سازمانی است که مسئولیتی بیشتر جهت تصمیمگیری به کارکنان اعطا میکند و مشارکت آنان را
در کنترل فرآیندهای سازمان افزایش میدهاد .در تعریاف توانمندساازی ،عاواملی مانناد انگیازش
درونی ،ادراك و تعهد ،ساختار شغل ،انتقال قادرت یاا اختیاار و تساهیم مناابع و اطالعاات باهکاار
گرفتهشده است .توانمندسازی رویکردی است که در آن رهبر ،کارکنان اجرایی را باهعناوان جاز
اصلی اثربخشی سازمانی توانمند میکند (.)Gholipour et al., 2015
1. Human Resources
2. Healthcare and Treatment Sector
3. Psychological Empowerment
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توانمندسازی ،فرآیناد افازایش احسااس خودکارآمادی در افاراد از طریاس شناساایی و حاذف
شرایطی است که موجب ناتوانی کارکنان میشود .توانمندسازی روانشناختی از دو نظریۀ سازمانی
ماادیریت مشااارکتی و مشااارکت کارکنااان ،نش اأت گرفتااه اساات (.)Aghajani et al., 2013
توانمندسازی شامل دو رویکرد اساسی ساختاری و انگیزشی میباشد .اصال رویکارد سااختاری باه
نظریههای قدرت و تبادل اجتماعی باز میگردد کاه در آن توانمندساازی متمرکاز بار سااختارهای
اجتماعی است که باعث ارتقای تسهیم قدرت در تماام ساطوس ساازمانی مایشاود ( & Yaqoubi

 .)Yaqoubi, 2017درواقاع توانمندساازی روانشاناختی یاس سااختار انگیزشای اسات کاه بارای
افزایش کارایی کارکناان مورداساتفاده قارار مایگیارد ( .)Kong et al., 2016باهگفتاۀ محققاان،
توانمندسازی روانشناختی ،متشکل از چهار جز معنااداری ،شایساتگی ،خودساامانی و اثرگاذاری
است که به کارکناان در شاکلدهای فیاای کااری یااری مایرسااند (.)Spreitzer et al., 1997
مراکز درمانی یکی از مهمترین نهادهای ارائاه خادمات باهشامار مایآیناد کاه در حفا ،،ارتقاا و
بازپرسه سالمت جسمانی و روانی بیماران نقش مهمی را ایفا میکنند .ازاینرو بهنظار مایرساد کاه
توجااه ویااژه بااه توانمندسااازی کارکنااان مراکااز درمااانی از هاار سااازمان دیگاار بااهمیاات تاار باشااد
(.)Ghanbari & Shemshadi, 2016
از طرفی نیز پیشرفتهای فنآورانه در محل کار ،بهعناوان انقالبای در شایوههاای انجاام کاار و
نحوه چیدمان کارکناان ،مایتواناد بهارهوری و کاارایی افاراد را بهباود بخشاد .باااینحاال ،ظهاور
فنآوریهای جدید فرصتها و نیز تهدیدهایی جدید برای افراد و سازمان ایجاد کرده است .یکای
از تهدیدهای اثربخشی سازمانی این فنآوریهای نو ،پدیده پرسهزنی اینترنتی 5در محل کاار اسات
( .)Lim, 2002درواقع امروزه فنآوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره ما باهشادت فراگیار
شده است .پذیرش گسترده آنها نیز از طریس خدماتعمومی برای برقراری ارتباط (مانند تمااسهاای
ویدئویی و پست الکترونیس) ،سرگرمی (مثل :فیلمها و بازیهای دیجیتال) وظایفروزانه (هامچاون:
دستورات پرداخت) انجام میشاود .از ساوی دیگار ،ایان خادمات همچناین ممکان اسات مشاکالت

1. Cyberloafing
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سو اساااتفاده ،سو مصااارف و اعتیااااد را ایجااااد کنناااد (Samadi-Miarkolaei & Samadi-

 .)Miarkolaei, 2019پرسهزنای اینترنتای باه اساتفاده کارکناان از اینترنات ساازمان بارای اهاداف
شخصی در ساعات اداری اطالق میگردد .این رفتارهاا ضاد بهارهوری و انحرافای در محایط کاار
درنظر گرفته میشوند .پرساهزنای اینترنتای هرعمال ارادی کارکناان ساازمان باا اهاداف اساتفاده از
امکانات اینترنتی محیط کار در بین ساعات اداری برای جستوجو در وب سایتهای غیرمرتبط باا
شغل مربوطه و برای چاس کاردن ایمیالهاای شخصای انجاام مایدهناد (.)Razmi et al., 2018
بااینحال ،از زمان انتشار این موضوع در ادبیاات دانشاگاهی ،مفهاومساازی وسایعی در ایان حاوزه
انجامشده است .اخیراً در این زمینه ،تعریف ساختاری موضوع نیز گسترشیافته است ،بهگونهای که
در آن کارکنان میتوانند برای پرسهزنی اینترنتای از فیاای ساایبری امانناد تبلاتهاا ،گوشایهاای
هوشمند] استفاده کنند و دیگر نیازی به ارائه این فنآوری بهصورت ساازمانی نیسات ( Agarwal,

.)2019
پرسهزنی اینترنتی به دو صورت جزئی و شادید شاناختهشاده اسات .پرساهزنای اینترنتای خفیاف
ارسال و دریافت ایمیلهای شخصی در سرکار و همچنین پرسهزنی اینترنتی در ساایتهاای خباری
و خریدهای آنالین را شامل میگردد .پرسهزنی اینترنتی شدید نیاز شاامل مشااهده وب ساایتهاای
پورنوگرافیس ،حف ،وب سایتهای شخصی و شرط بندی یا قمار و دانلودهای غیرقانونی موسیقی
است ( .)Mosavinezhad & Rouhani, 2013پرسهزنی اینترنتی اثرات مخربی بر زمان ،کاارایی،
تعهااد سااازمانی کارکنااان و عملکاارد ماارثر سااازمانهااا دارد .نتااایج یااس مطالعااه نشااان داد  %90از
شرکتکنندگان موردبررسی ،بیش از یس روز کاری در هفته را بابت حیور و فعالیات در فیاای
سایبری گذراندهاند .در انگلستان ،هزینۀ ناشای اساتفاده از اینترنات شخصای  90000پوناد در ساال
برای یس سازمان و  55/2میلیاارد پوناد در ساال بارای اقتصااد انگلساتان تخماین زده مایشاود .در
نظرسنجی اخیر میان بیش از دو هزار کارمند آمریکایی 62 ،درصد کارکنان بیان داشتند کاه برخای
از روزهای کاری خود را در وب سایتها و شبکههای اجتماعی گذراندهاند و  50درصاد از آنهاا
گفتهاند که  90درصد یا بیشتر از روز کاری خود را در این سایتها صرف میکنند ( Agarwal,

.)2019
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تاکنون پژوهشهای زیاادی باهصاورت مساتقل درزمیناه توانمندساازی روانشاناختی ( Idris,
 )2018; Zhang et al., 2018و پرسهزنی اینترنتی ( Akbulut et al., 2017; Glassman et al.,

 )2015انجامشده است .در این تحقیقات درارتباط با دیگر متغیرها پرداخته شد و ایان عناوان اصاالً
موردبررسی قرار نگرفته است .در این مجال به نتایج برخای از مطالعاات انجاامشاده در ایان حاوزه
اشاره خواهد شد.
صالح و همکاران ( )Saleh et al., 2018در تحقیقای باه بررسای تااثیر پرساهزنای اینترنتای بار
بهرهوری کارکنان پرداختند .محققان پس از بررسی میاان  210نفار از کارکناان بیسات شارکت در
عربستان سعودی دریافتند کارکنانی که بهصاورت میاانگین بایشتار از یاس سااعت در طاول روز
فعالیتهای پرسهزنی اینترنتی دارند ،بسیار مولدتر از بقیه کارکنان هستند که در واقاع نتاایج بیاان از
ارتباط مثبت میان متغیرهای تحقیس داشت .بتس و همکاران ( )Betts et al., 2014در پژوهشای باه
ارائه یس مدل از رفتار بین فردی و عدالت سازمانی برای پایشبینای پرساهزنای اینترنتای پرداختناد.
نتایج این تحقیس نشان داد که عدالت سازمانی پیش بینی کننده قابلتاوجهی بارای قصاد پرساهزنای
اینترنتی بود درحالیکه ابعاد عدالت سازمانی پیشبینی کنندههای معناداری برای پرسهزنی اینترنتای
نبودند .مرزوقی و حیدری ( )Marzoghi & Heydari, 2018پژوهشای را باهادف تحلیال رواباط
رفتار «پرسهزنی سایبری» با «تعدی غیراخالقی سایبری» و «احساس شاادکامی» در میاان دانشاجویان
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بهانجام رساندند .نتایج نشان داد پرسهزنی اینترنتی رابطاه مثبات
و معناداری با آسیبپذیری دانشجویان از تعدیهای غیراخالقی سایبری دارد ،همچناین ،پرساهزنای
اینترنتاای و آساایبپااذیری از تعاادیهااای غیراخالقاای سااایبری رابطااه منفاای و معناااداری بااحساااس
شادکامی دانشجویان دارد .لیبارمن و همکااران ( )Liberman et al., 2011در تحقیقای باا عناوان
نگرشهای شغلی کارکنان و ویژگیهای سازمانی بهعنوان پیشبینی کنندههای پرسهزنای اینترنتای،
دریافتند که بین نگرش شغلی کارکنان ،مشارکت شغلی و درگیری ذهنی با پرسهزنی اینترنتی رابطه
منفی دارند .همچنین پیشبینیشده ،ویژگیهای سازمانی بهطور مثبتی با پرسهزنای اینترنتای ارتبااط
دارد .صااامدی میاااارکالئی و صااامدی میاااارکالئی (Samadi-Miarkolaei & Samadi-

 )Miarkolaei, 2019در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر پرسهزنی اینترنتی (ساایبرلوفین)) بار باروز
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رفتار شهروندی کارکنان که در آن تحلیل دادهها نیز بهوسیله نرمافزارهای اس.پی.اس.اس و لیازرل
انجام گردید ،دریافتند ارتبااط معکاوس و معنااداری میاان رفتاار شاهروندی ساازمانی و پرساهزنای
اینترنتاای وجااود دارد ،ایاان ارتباااط معکااوس و معنااادار در آزمااون ماادلمعااادالت ساااختاری نیااز
موردتأییدقرار گرفت.
براساااس آنچااه بیاانشااد ،هاادف از پااژوهش حاضاار بررساای نقااش پاایشبیناای و ارتباااط میااان
توانمندسازی روانشناختی و پرسهزنی اینترنتی در شبکه بهداشت و درمان شهرساتان بابلسار اسات.
براین اساس فرضیههای ذیل در این تحقیس مورد آزمون و بررسی قرار خواهد گرفت:
 توانمندسازی روانشناختی ،توانایی پیشبینای رفتاار پرساهزنای اینترنتای در شابکه بهداشات و
درمان شهرستان بابلسر را دارد.
 ابعاد توانمندسازی روانشناختی ،توانایی پیشبینی رفتار پرسهزنی اینترنتی در شبکه بهداشت و
درمان شهرستان بابلسر را دارند.
روش

تحقیس پیشروی از نوع پیمایشی و روش گردآوری اطالعات ،پرسشنامه درنظرگرفته شاده اسات.
در این مطالعه ،ارتباطات میان توانمندسازی روانشناختی و پرساهزنای اینترنتای در بخاش بهداشات
و درمان بررسی خواهد شد .جامعه آماری در این پاژوهش ،شاامل کلیاه شابکه بهداشات و درماان
شهرستان بابلسر به تعداد  230نفر در سال  5931است .برای دستیابی به نمونه ،باهشایوه نموناهگیاری
تصااادفی ساااده بااا اسااتفاده از فرمااول کااوکران 561 ،تاان از کارکنااان باارآورد شاادند .از بااین 510
پرسشنامه توزیعشده 562 ،پرسشنامه مناسب تجزیهوتحلیل جمعآوری گردیاد .در ایان پاژوهش
از دو پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی و پرسشنامه پرسهزنی اینترنتی استفاده شد.
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی :این پرسشنامه بهوسیلهی اساپریتزر ( ،)Spreitzer, 1995در
چهار بُعد و دوازده گویه تهیه و تدوین گردیده اسات (احسااس شایساتگی ،احسااس خودساامانی،
احساس معناداری و احساس مرثر بودن) .برای سانجش هار بُعاد نیاز ساه گویاه لحااس شاده اسات.
مقیاس پاسخگویی به این پرسشنامه پنج گزیناهای (خیلای کام= 5تاا خیلای زیااد= )1باوده اسات.

روانشناختيابزاريجهتکنترل… 606/
توانمندسازي 

نمونهای از سراالت پرسشنامه موردنظر برای هر مرلفه به ترتیب عبارتاند از .5 :میتاوانم درماورد
چگونگی انجام وظایف شغلی خود تصامیم بگیارم .2 .تاأثیر مان بار آنچاه در واحاد کاارام اتفااق
میافتد ،چشمگیر است .9 .احساس میکنم که اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنباال مایکانم.2 .
شرایط فراهم است که در انجام دادن کارم ،از نوآوری فردی خود استفاده کنم.
این پرسشنامه باهوسایله لایم ( ،)Lim, 2002تهیاه و تادوین گردیاده اسات و شاامل یاازده گویاه
میباشد .مقیاس پاسخگویی به این پرسشنامه پنج گزینهای (هرگاز= 5تاا باهطاور ماداوم= )1باوده
است .هشت سرال جهت سنجش بعد فعالیتهای مربوط به مرورگرها و ساه سارال جهات سانجش
فعالیتهای ایمیلی در نظر گرفتهشده است .نمونهای از سراالت پرسشنامه ماوردنظر باه ایان شارس
میباشد .5 :چهمقدار جستجوهای اینترنتی روزانه شما در ساعات کاری ،باه وبب ساایتهاای اخباار
عمومی تعلس دارد؟  .2چه مقادار جساتجوهای اینترنتای روزاناه شاما در سااعات کااری ،باه دانلاود
اطالعات نامرتبط با کار تعلس دارد؟  .9چهمقدار جستجوهای اینترنتی روزانه شما در ساعات کاری،
به ارسال ایمیلهای نامرتبط با کار تعلاس دارد؟  .2چاهمقادار جساتجوهای اینترنتای روزاناه شاما در
ساعات کاری ،به وبب سایتهای سرمایهگذاری تعلس دارد؟
در این پژوهش روائی پرسشنامهها از طرف استادان ،خبرگان و متخصصین منابع انسانی بازنگری
وتأیید شد و برای تعیین قابلیت اطمینان ابزار ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان آن
برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی  0/01و برای مقیاس پرسهزنی اینترنتی  0/02گزارش
شد  .باید اشاره کرد که مقدار مناسب ضریب آلفای کرونباخ در تحقیقات مقدار  0/10است .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندگانه گامبهگام) با نرمافزار  SPSSاستفادهشده است.

يافته ها

در این قسمت یافتههای حاصل از پژوهش بر اساس سرالهای اصالی آن ارائاه مایگاردد اماا
قبل از بررسی سرالهای اصلی ،یافتههای توصیفی مربوط به ویژگیهای دموگرافیس پژوهش بیاان
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میشود .درواقع از بین  562نفر کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر که در این مطالعاه
شرکت داشتند ،بررسی خصوصیات زندگینامهای این نمونه پژوهش نشان داد که ازلحاس جنسایت
کارکنان موردمطالعه %10 ،آن مرد و  %22زن هساتند.ازلحااس میاانگین سانی  %62آنهاا در گاروه
سنی زیر  91سال و  %90در گروه سنی باالی  91سال قرار داشتهاند ،همچناین  %05کارکناان دارای
مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر و  %53از آنهاا دارای مادرك تحصایلی کااردانی و پاایینتار
بودهاند .از میان کارکنان شاغل پاسخگو  %52آنها مجارد و  %02آنهاا متأهال هساتند .در جادول
ذیل نیز مقادیر محاسبهشده برای پایایی و همبستگی میان متغیرهای پژوهش ارائه گردید.
جدول.6پاياييوهمبستگيدرونيبينمتغيرهايپژوهش 

رديف 
5
2
9
2
1
6
1
0

متغيرهاي

6

پژوهش 
پرسهزنی اینترنتی
فعالیتهای
مرورگرها

2

احساس
خودسامانی

9

0

()0/02
**0/021

()0/09

فعالیتهای ایمیلی **0/205** 0/190
احساس شایستگی

4

1

0

1

*

-0/519

**

()0/00

)0/10( -0/020 -0/203

*)0/02( 0/690** -0/512 -0/511* -0/500

احساس معناداری *)0/16( 0/220** 0/200** -0/900** -0/505 -0/513
احساس مرثر بودن
توانمندسازی-
روانشناختی

**

-0/290

**

-0/020 -0/205

**

0/193

**

0/120

**

)0/05( 0/150

**)0/01( 0/021** 0/150** 0/029** 0/132** -0/560* -0/222* -0/229

همانطور که از مندرجات جدول فوق بر میآید ،میان توانمندسازی روانشاناختی و پرساهزنای
اینترنتای کارکناان ارتبااط منفای و معنااداری وجاود دارد ( P0/005و  .)r= -0/229ایان ارتبااط
معکوس و معنادار میان توانمندسازی روانشاناختی و ابعااد پرساهزنای اینترنتای یعنای فعالیاتهاای
مربوط به مرورگرها ( P0/005و  )r= -0/222و فعالیاتهاای ایمیلای ( P0/099و )r= -0/560

روانشناختيابزاريجهتکنترل… 609/
توانمندسازي 

وجود دارد .شایان ذکر است که میان احساس شایستگی و پرسهزنی اینترنتی کارکنان ارتباط منفای
و معناداری وجود دارد ( P0/020و  .)r= -0/519همچنین ایان رابطاه باین احسااس خودساامانی
و پرسهزنی اینترنتی ( P0/051و  ،)r= -0/500احساس معناداری و پرسهزنی اینترنتای (P0/022
و  ،)r= -0/513و احساس موثربودن و پرسهزنی اینترنتی ( P0/009و  )r= -0/290یافت شد.
بهمنظور بررسی سهم توانمندسازی روانشناختی و هار یاس از ابعااد آن بار پرساهزنای اینترنتای
کارکنان از آزمون رگرسیون تسمتغیره و رگرسیون چندگانه گامبهگام استفاده شد .باراین اسااس
فرضیات تحقیس بهصورت جداگانه موردبررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
توانمندسازی روانشناختی توانايی پيشبينی رفتار پرسهزنی اينترنتیی رر شیکكه بدداشیو و ررمیان

شدرستان بابلسر را رارر.
همانگونه که بیان گردیاد ،باهمنظاور بررسای ساهم توانمندساازی روانشاناختی در پایشبینای
تغییرات رفتار پرسهزنی اینترنتی در شبکه بهداشت و درمان شهرساتان بابلسار از آزماون رگرسایون
خطی تس متغیره استفاده میشود .خالصه نتایج آن در جدول ذیل نشاان دادهشاده اسات .درواقاع،
چنین فرض شد کاه توانمندساازی روانشاناختی مایتواناد رفتاار پرساهزنای اینترنتای کارکناان را
پیشبینی کنند.
جدول:2خالصهنتايجتحليلرگرسيونبرايمتغيراصليتحقيق 

شاخص
رگرسیون

SS
5/905

df
5

MS
5/905

باقیمانده

22/010

565

0/590

F
50/006

Sig
0/002

R
0/229

2

R
0/013

SE
0/915

پیشبینی تغییرات رفتار پرسهزنی اینترنتی
شاخص موردبررسی

Beta

t

Sig

B

Std.E

0/000

مقدار ثابت

2/090

0/226

0/212

0/002

توانمندسازی روانشناختی← پرسهزنی اینترنتی

-0/535

0/060

-9/569 -0/229

همانطور که در جدول فوق نشان دادهشده و باتوجه به مقدار مجذور ضاریب همبساتگی چندگاناه
( )0/019و ضااریب تعیااین بااهدسااتآمااده ( ،)R2=0/013مشاااهده ماایشااود کااه توانمندسااازی
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روانشناختی توانسته است درمجموع  22درصد (مقدار بتا) از رفتار پرسهزنای اینترنتای کارکناان را
پیشبینی کند .بهعبارتی ،فرضیه اصلی تحقیس مربوط به نقش توانمندسازی روانشناختی توانایی در
پیشبینی رفتار پرسهزنی اینترنتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر تأیید شد.
ابعار توانمندسازی روانشناختی توانايی پیيشبينیی رفتیار پرسیهزنیی اينترنتیی رر شیکكه بدداشیو

و ررمان شدرستان بابلسر را رارند.
در ادامه بهمنظور بررسی سهم هر یس از مرلفههاای چهاارگاناه توانمندساازی روانشاناختی در
پیش بینی تغییرات رفتار پرسهزنی اینترنتی در شبکه بهداشات و درماان شهرساتان بابلسار از آزماون
رگرسیون چندگانه و از روش گامبهگام استفاده میشود .ازاینرو ابتادا تماام متغیارهاای مساتقل را
وارد مدل کرده تا اثر آنها روی مرلفههای متغیر وابساته (پرساهزنای اینترنتای) انادازهگیاری شاود.
تحلیل رگرسیون گامبهگام برای آزمون این فرضیه انجام شد که خالصه نتاایج آن در جادول ذیال
نشان دادهشده است .درواقع ،چنین فرض شد که هر یس از متغیرهای احساس شایساتگی ،احسااس
خودسامانی ،احساس معناداری و احساس مرثر بودن میتوانناد رفتاار پرساهزنای اینترنتای در شابکه
بهداشت و درمان شهرستان بابلسر را پیشبینی کنند.
جدول.9خالصهنتايجتحليلرگرسيونبرايمتغيرفرعيتحقيق 

شاخص
رگرسیون

SS
5/221

df
5

MS
5/221

باقیمانده

22/252

560

0/593

F
0/361

Sig
0/009

R
0/290

2

R
0/019

SE
0/912

پیشبینی تغییرات رفتار پرسهزنی اینترنتی
شاخص موردبررسی

Beta

t

Sig

B

Std.E

50/901

0/000

مقدار ثابت

5/162

0/515

-2/331

0/009

احساس مرثر بودن ← پرسهزنی اینترنتی

-0/592

0/021

-0/290

0/211

احساس شایستگی ← پرسهزنی اینترنتی

**

**

-0/063

-0/110

احساس خودسامانی ← پرسهزنی اینترنتی

**

**

-0/000

-0/315

0/929

احساس معناداری ← پرسهزنی اینترنتی

**

**

-0/002

-0/303

0/961

روانشناختيابزاريجهتکنترل… 600/
توانمندسازي 

همانگونه که بیان گردید ،در اینجا بهمنظور پیشبینی تأثیر مرلفههای چهارگانه توانمندسازی
روانشناختی بر رفتار پرسهزنی اینترنتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر از تحلیل
رگرسیون استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که از مجموع متغیرهای ورودی به مدل تحلیل
رگرسیون (احساس شایستگی ،احساس خودسامانی ،احساس معناداری و احساس مرثر بودن) ،تنها
متغیر احساس مرثر بودن وارد مدل شد و حدود  0/29درصد تغییرات مربوط به رفتار پرسهزنی
اینترنتی را تبیین میکنند ( .)R2=0/019با توجه به ستون بتا باید گفت بیشترین تأثیر را متغیر
احساس مرثر بودن روی رفتار پرسهزنی اینترنتی کارکنان دارد و آن را پیشبینی میکند .بر این
اساس ،به نظر میرسد احساس مرثر بودن در محیط کار برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان
شهرستان بابلسر در بهبود سطح رفتار پرسهزنی اینترنتی نقش مرثرتری نسبت به سایر متغیرها دارد.
ازطرفی نتایج حاکی از آن بوده است که احساس شایستگی ،احساس خودسامانی و احساس
معناداری توانایی تبیین تغییرات مربوط به رفتار پرسهزنی اینترنتی را ندارند و از مدل تحقیس خارج
میشوند.
در ادامه چارچوب تجربی براساس یافتههای پژوهش ارائه شده است .در ایان مادل ضارائب بتاا
برای هریاس از متغیرهاا ارائاه و مسایرهای معناادار رواباط میاان متغیرهاا نمایاانگر شاد .مسایرهای
مشخصشده به رن) قرمز نیز حاکی از عدم وجود ارتباط ،یا عادم وجاود نقاش تبینای متغیرهاا بار
روی رفتار پرسهزنی اینترنتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر است.
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= -0.243

پرسهزنی اینترنتی

= -0.069
= -0.088

پرسهزنی اینترنتی

توانمندسازی
روانشناختی
احساس شایستگی

احساس خودسامانی

= -0.082

احساس معنیداری
= -0.230

احساس موثر بودن

نمودار.6ترسيمچارچوبتجربيبراساسيافته¬هايپژوهش 

بحث ونتیجه گیری

امروزه توانمندسازی روانشناختی به یکای از موضاوعات بسایار مهام و چالشای در هار ساازمان و
نهادی ،بخصوص بخش بهداشت و درمان بدل شده است به شکلی که هر فرد باهعناوان عیاوی از
سازمان ،در صورت محیا بودن شرایط و امکانات به دنبال افزایش توانمندیهای خاویش مایباشاد.
همچنین مدیران و مسئوالن شبکه بهداشت و درمان نیز به دنباال فاراهم نماودن شارایط الزم جهات
بهبود توانمندسازی روانی کارکنان هستند .در صورت توسعه توانمندی روانی کارکناان ،مایتاوان
شاهد توسعه و رشد عملکرد سازمانی بود .براین اساس ،هادف از پاژوهش حاضار بررسای تواناایی
پیش بینی توانمندسازی روانشناختی در بروز و کنترل رفتار پرسهزنی اینترنتای کارکناان در شابکه
بهداشت و درمان شهرستان بابلسر است.
درمورد یافتههای پژوهش حاضر باید اشاره کرد ،نتایج آزمون همبستگی پیرسون پژوهش نشاان
داد که توانمندسازی روانشناختی و مرلفههای آن با رفتاار پرساهزنای اینترنتای کارکناان در شابکه

روانشناختيابزاريجهتکنترل… 600/
توانمندسازي 

بهداشت و درمان شهرستان بابلسر رابطه منفای و معنااداری دارد ،یعنای باا افازایش یاا بهباود ساطح
توانمندسازی روانشناختی و مرلفههای آن ،میزان پرسهزنی اینترنتی کارکنان نیز کاهش مییاباد .از
طرف دیگر ،نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد  22درصد تغییرات و واریاانس مرباوط باه پرساهزنای
اینترنتی کارکنان بهوسیله توانمندسازی روانشناختی قابل توضیح و تبیین است .باااینوجاود از باین
مرلفههای توانمندسازی روانشناختی تنها مرلفه احسااس موثرباودن قاادر باه پایشبینای پرساهزنای
اینترنتی کارکنان میباشاند و هایچیاس از ساه مرلفاهی احسااس شایساتگی ،احسااس خودساامانی
و احساس معناداری ،بهتنهایی قادر باه پایشبینای پرساهزنای اینترنتای کارکناان در شابکه بهداشات
و درمان شهرستان بابلسر نمیباشند.
در مورد مقایسه نتایج تحقیس حاضر با یافتههای سایر تحقیقات همراستا باید بیان داشت ،تااکنون
هیچ تحقیقی چه در داخل کشور و چه در تحقیقات خارجی به این موضاوع نپرداختاهاناد؛ بناابراین
نمیتوان بهصورت مستقیم یافته های ایان تحقیاس را باا ساایر تحقیقاات مقایساه نماود .درواقاع ایان
موضوع حاکی از نو بودن عنوان پژوهش و درنهایت جذابیت موضوع است.
براساس تحلیلهای حاصل از یافتههای تحقیس ،آشکار شاد کاه توانمندساازی روانشاناختی از
عوامل مرثر بر پرسهزنی اینترنتی کارکنان است البته با ارتباطی معکوس و اینکه سازمان و کارکناان
نسبت به این موضوع بسیار آسیبپذیرند .به دلیل اینکه این نوع رفتارها (پرسهزنی اینترنتی) تیادی
عمیس با دساتورالعملهاا ،اخالقیاات و قاوانین ساازمانی دارد کاه درنهایات منجار باه اتاالف وقات
کارکنان میشود و آنان را درگیر فعالیتهاای غیرکااری و غیار مولاد مایکناد .درواقاع مایتاوان
دریافت که هرگاه سازمان دارای نیروهای توانمندتر در بُعد روانشناختی باشد ،ایان کارکناان میال
و رغبت کمتری به حیور در فیای غیرحرفهای یا پرسهزنی اینترنتی مایباشاند .باراین اسااس ،باه
دلیل ماهیت و مأموریت حساس بخش بهداشت و درمان و بخصوص شبکه بهداشت و درماان ،ایان
موضوع نگاه و توجه ویژهای را از طرف مسئولین و مدیران سازمان میطلبد .درواقع نتایج حاکی از
این امر بوده است کاه بایشتار ابعااد توانمندساازی روانشاناختی بار پرساهزنای اینترنتای کارکناان
تأثیرگذاری منفی دارند .براین اساس ،مدیران مایتوانناد باا دساتورات و تمهیادات خااص ،میازان
پرسهزنیاینترنتی مخرب کارکنان را کاهش داد.
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با توجه به یافتههاا و بحاث هاای نظاری پیراماون پاژوهش حاضار باه مادیران و مسائوالن شابکه
بهداشت و درمان پیشنهاد میشود که با توسعه استقالل کااری بارای کارکناان و ارزش قائال شادن
برای فعالیتهای آنان ،احساس هدفمندی در کار و هیجان را با برنامهریزی و توسعه مأموریتهاای
شغلی افزایش دهند ،تا کارکنان احساس معنادار بودن در کار داشته باشند .باا اساتفاده و اساتقبال از
نظرات و تجربیات کارکنان در مسائل مختلف ،اعتمادبهنفس و روحیه خودکار آمادی کارکناان را
افزایش دهند ،با تقدیر و تجلیل از موفقیتهای شغلی کارکنان در حوزههای کاری مختص بهخود،
احساااس امیاادواری آنااان را تقویاات نماینااد ،هاامچنااین بااا تشااویس آنااان بااه اسااتفاده از رویکردهااا
و روش های کاری مختلاف و اساتقبال از نظارات دیگار همکااران در ایان زمیناه ،انعطاافپاذیری
کارکنان را افزایش دهند و با ترسیم آیندهای بهتر و یادآور شدن اهمیت و جایگااه شاغل در بهباود
سالمت جامعه ،احساس خوشبینی و اهمیت داشتن در جامعاه و ساازمان را تقویات کنناد ،مادیران
باید با ایجاد آزادی در میزان فعالیتها کارکنان و توسعه دامنه تصمیمات ،احساس انتخاب در اجارا
و نظااام بخشاایدن شخصاای بااه فعالیاتهااا را در آنهااا بهبااود دهنااد .درنهایاات نیااز نظااارهگاار نتااایج
شگفتانگیز این اقدامات درزمیناه توانمندساازی روانشاناختی کارکناان و تاأثیر آن بار رفتارهاای
سازمانی چون پرسهزنی اینترنتی باشند.
تشكر و قدررانی

محققان این پژوهش برخود الزم میبینند تا از همهکسانی که در انجام هرچه بهتار ایان مطالعاه
همکاری داشتند ،بهویژه مدیران و کارکنان موردمطالعه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر
تشکر و قدردانی نمایند.
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