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چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش معنویت محیط 
روان شناختی  بهزیستی  پیش بینی  در  تاب آوری  و  کاری 
همبستگی  طرح  دارای  پژوهش  این  شد.  انجام  کارکنان 
از نوع مطالعة پیش بینی بود. جامعة آماری کلیه کارکنان 
-95 سال  در  مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
1394 بود که تعداد 396 نفر از آنها به شیوة تصادفی طبقه 
انتخاب و بررسی  آنها  ای بر حسب وضعیت استخدامی 
گردید. برای گردآوری داده ها، مقیاس های معنویت محیط 
کاری، تاب آوری و بهزیستی روان شناختی اجرا گردید و 
پیرسون  از ضریب همبستگی  استفاده  با  داده های حاصل 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  همزمان  چندگانه  رگرسیون  و 
و  کاری  محیط  معنویت  که  داد  نشان  نتایج  گرفت.  قرار 
تاب آوری با داشتن رابطه ای مستقیم و معنادار حدود 41 
درصد از واریانس نمرات بهزیستی روانشناختی کارکنان 
را تبیین کردند، که در این زمینه تاب آوری، سهم معناداری 
عامل های  و  کارکنان  روانشناختی  بهزیستی  پیش بینی  در 
تنها سهم معناداری  اما معنویت محیط کاری،  آن داشت، 
در پیش بینی عامل پذیرش خود داشت. در نتیجه می توان 
گفت معنویت محیط کاری و تاب آوری، نقش مهمی در 

بهزیستی روانشناختی دارند.
 کلید واژه ها: معنویت محیط کاری، تاب آوری، بهزیستی 

روانشناختی، کارکنان

 Abstract

The present research was performed with the pur-
pose of examination the role of workplace spirituality 
and resilience in predicting the psychological well-
being of employees. The research had a correlational 
design on the type of predictive study. The popula-
tion was all of the employees of Markazi Province 
Electeric Distribution Company in years of 2015-16, 
that 396 persons of them were selected by stratified 
random sampling based on their job conditions, and 
were examined. For collecting the data, the Work-
place Spirituality Scale, Resilience Scale and Psy-
chological Well-being Scale, were performed, and the 
acquired data were analyzed by pearson correlation 
coefficient and simultaneous multiple regression. 
The findings indicated that the workplace spiritual-
ity and resilience with a direct and significant rela-
tionship, explained about 14 percent of variance of 
psychological well-being of employees that in this 
context resilience had significant proportion in pre-
dicting of psychological wellbeing and its, factors, 
but the workplace spirituality had significant propor-
tion only in predicting the factor of self-acceptance. 
As a result, it can be said that workplace spirituality 
and resilience have a significant role in psychological 
well-being.

Keywords: workplace spirituality, resilience, 
psychological well-being, employees
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l مقدمه 

در  اقداماتي  باید  که  اصلي ترین سرمایه هر سازمانی هستند  و  مهم ترین  انساني  منابع 
 .)1395 رادمهر،  و  یوسفوند  )قدم پور،  گردد  انجام  منابع  این  بیشتر  تقویت  و  حفظ  جهت 
امروزه نیز مشخص شده است که توجه به »بهزیستی روانشناختی«1 کارکنان، مزایای بسیاری 
برای سازمان ها دارد. بر مبنای تز معروف »کارکنان شاد-کارکنان بارآور«2، کارکنانی که سطوح 
نیلسن،  )نیلسن،  می کنند  عمل  به خوبی  خود  کار  در  می کنند  تجربه  را  بهزیستی  از  باالیی 
اوگبونایا و همکاران، 2017(. بهزیستی باال در محیط کار عالوه بر رضایتمندی کلی زندگی، 
کارتر،  و  داوسون  وست،  )لیوبوفنیکووا،  داشته  نیز  نقش  سالم  کاری  محیط  یک  حفظ  در 
فورد،  2017؛  )جارج،  است  مفید  اجتماع  و  سازمان ها  کارکنان،  برای  نتیجه  در  و   )2015
کراسولی، هیگینز و دیسزار، 2011؛ تاریس و شرورز، 2009(. با وجود توافق عمومی محققان 
در مورد اهمیت بهزیستی، محققان مختلف آن را به صورت های مختلفی تعریف کرده اند. 
به عنوان مثال، کییز )2005( بهزیستی را شامل سه حوزه مختلف، یعنی بهزیستي هیجاني، 
بعد مختلف،  نیز خود شامل دو  »بهزیستي روانشناختی«  اجتماعی می داند.  روان شناختی و 
یعنی وجود عاطفه مثبت و فقدان نسبي درماندگی روانشناختی است )ویلیامز، 2003(. در 
تواناییهاي  واقعی  بهزیستي روانشناختي شامل رشد و شکوفایی  نیز  تعریف ریف )1989( 
بالقوه فرد است و در مدلی که وی ارائه داده است آن را شامل شش عامل »پذیرش خود«، 
»هدفمندي در زندگي«، »رشد شخصي«، »داشتن ارتباط مثبت با دیگران«، »تسلط بر محیط« 

و »استقالل« معرفی نموده است. 

روان شناختی،  بهزیستی  دربارة  مختلف  تعاریف  آن  تبع  به  و  دیدگاه ها  از  صرف نظر 
عوامل متعددی وجود دارند که می توانند مستقیم یا غیرمستقیم و به طور مثبت یا منفی بر آن 
اثر بگذارند )قبادی، نیکدل و نوشادی، 1397(. از آنجا که علم روان شناسی و روان پزشکی 
نیز به طور فزاینده ای بر نقش مذهب و معنویت در سالمت و بیماری روانی تمرکز کرده اند 
)جاکولجویک، 2017(، امروزه معنویت به عنوان مفهومی برای حل چالش های روزمره مرتبط 
با منابع انسانی مدرن )جارج، 2017( مورد توجه جدی سازمان ها قرار گرفته است. »معنویت 
محیط کاري« که یک حس تعالی از طریق کار است )گیاکالون و جورکیویکز، 2003(، شامل 
سه بعد »کار با معنا« )در سح فردی(، »احساس همبستگی« )در سطح گروهی( و »هماهنگی 
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با ارزش های سازمان«3 )در سطح سازمانی( است )میلیمن، چزابلوسکی و فرگوسن، 2003(. 
به عبارت دیگر، این مفهوم شامل حس مشترک در کار، همخوانی بین ارزش های شخصی 
و سازمانی، حس همکاری، و بها دادن به عقاید درونی و شخصی یکدیگر است )رگو و پینا 
ای کانها، 2008(. به نظر می رسد منابع معنوی هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم 
روی بهزیستي کارکنان تأثیر معني داری مي گذارند. این منابع، با وجود تفاوت های فرهنگي و 
مذهبي مي توانند احساس بامعنا بودن کار، ادراک کنترل و انعطاف پذیری در کارکنان را افزایش 
دهند و از این طریق به افزایش بهزیستي در محل کار منجر  شوند )هاشمی، قطب، مهرابي زاده 
هنرمند و بشلیده، 1396(. عالوه براین، معنویت شبکه حمایت اجتماعی و دسترسی به آن را 
تقویت نموده )الیوت و هایوارد، 2007؛ به نقل از اونوها و بادا، 2016( و امید و معنا را در 
زندگی الهام می بخشد )اونوها و بادا، 2016(، که در نهایت بهزیستی افراد را تقویت می کند.

بر مبنای چنین دیدگاه هایی افزایش معنویت، موجب کاهش تنیدگی شغلی و افزایش 
سالمت روان کارکنان شده )علیزاده، کاظمی گلوگاهی، جمالی، براتی و عزیزی، 1393( و 
معنویت محیط کاری نیز اثرات مخرب و »مضر کار هیجانی« بر بهزیستی کارکنان را تعدیل 
ایروانی، 1395؛  پیوندهای معنوی )موسوی ونهری و  میکند )زو و دالینگ، 2017(. وجود 
گل پرور، 1393( و رهبری معنوی )قدم پور و همکاران، 1395( نیز بیانگر چنین ارتباطی با 
بهزیستی روان شناختی کارکنان هستند. سایر محققان نیز معتقد به رابطة کلی بین معنویت و 
مذهبی بودن با بهزیستی روانشناختی هستند )محمدی، بشارت، رضازاده و غالمعلی لوسانی، 
1397؛ غالمعلی لواسانی، اژه اي و محمدي مصیري، 1392؛ ایمونز، 2005( و پیشنهاد می کنند 
که سازمان ها نیز به منظور ارتقاي معنویت در کار، اقداماتي از جمله به کارگیري برنامه هاي 
حمایتگر معنوي، اشاعة معارف و ارزش هاي دیني، توجه به نیازهاي معنوي کارکنان، ایجاد 
با آرامش و  فضاي دوستانه مبتني بر همکاري به جاي رقابت و ایجاد محیط کاري همراه 

همبستگي گروهي را انجام دهند )قدم پور و همکاران، 1395(.

به نظر می رسد یک »رابطة نزدیک« بین روان شناسی/روان پزشکی و مذهب/معنویت در 
اهداف همپوش آنها برای ارتقاء »تاب آوری«، رشد و بهزیستی افراد و جامعه نیز وجود داشته 
باشد )جاکولجویک، 2017(. تاب آوری که در فرهنگ لغت به عنوان توانایی برای مقاومت 
کردن یا بهبودی سریع در برابر شرایط دشوار تعریف شده است )سوآنز و استیونسون، 2006(، 
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شامل »منابع شخصی« از جمله هیجانات مثبت )روتر، 1987( و فرایندهای ذهنی و رفتاری 
است که ارتقای سرمایه های شخصی و محافظت شخص در برابر اثرات بالقوه منفی تنیدگی 
زاها )فلچر و سارکار، 2013( را موجب شده و توانایی شخصی برای کنار آمدن با پریشانی 
بهزیستی روانشناختی و جسمانی می شود(  به مشکالت موجود در  روانشناختی )که منجر 
اخیر،  سال های  در  دلیل،  همین  به   .)2012 اشمیت،  و  فالنگر  )پرتچ،  می دهد  افزایش  را 
دغدغة تاب آوری شخصی و سازمانی به عنوان مرحلهای اصلی در مدیریت منابع انسانی و 
روانشناسی شغلی، نه تنها برای افزایش بهره وری، بلکه همچنین برای گسترش بهزیستی و 
پایبندی شغلی در محل کار، شدت یافته است )روبرتسون، کوپر، سارکار و کوران، 2015(. 

مدل ریف و سینگر در مورد بهزیستی روانشناختی بیان می کند که افراد »تاب آور« در 
حفظ سالمت جسمی و روانشناختی خود بهتر عمل می کنند، که این وضعیت قدرت بیشتری 
را به آنها برای بهبود آسان تر و سریع تر از موقعیت های تنیدگی زا می دهد. تاب آوری همچنین 
با  مؤثری  به طور  می دهد  قدرت  آنها  به  که  می دهد،  بهتری  و »حس خود«  اعتماد  افراد  به 
تنیدگی و هیجانات منفی، مقابله کنند و به این ترتیب، نقش مهمی در سالمت روانشناختی 
بازی می کند )ریف و سینگر، 2003؛ به نقل از وینایاک و جودج، 2018(. تحقیقات بیش از 
یک دهه، از سال 2003 تا 2014، نیز گواه بر اهمیت تاب آوری در محل کار برای بهزیستی 
و عملکرد کارکنان است. یافته های این تحقیقات نشان داده است مداخالتی که تقویت کننده 
تاب آوری بوده و برای حفظ و تداوم بهزیستی و عملکرد کارکنان در برابر رنج و سختی 
خلق/عاطفه/هیجان  تنیدگی،  افسردگی،  همچون  مشکالتی  می شوند،  طرح  کار  در  موجود 
منفی و اضطراب را، که تعیین کننده های مهم بهزیستی روان شناختی هستند، کاهش می دهند 
)روبرتسون و همکاران، 2015(. بدین ترتیب، تاثیرات برنامه های حمایت از کارکنان در تحول 
تاب آوری و بهزیستی آنها نشان داده شده است )گری، 2016(. تعدادی از این تحقیقات که 
رابطه بین تاب آوری روان شناختی و پیامدهای مرتبط با نیروی کاری را بررسی کرده اند، به 
طور ثابتی نشان داده اند که تاب آوری روانشناختی قویًا با سطوح آشفتگی روانشناختی )ریس، 
برین، کوساک و هگنی، 2015( و تحول نشانه های روانپزشکی )جمدال، فریبورگ، استیلز، 
احمد،  )حاج حسینی،  دیگری  پژوهش های  است.  مرتبط   )2006 مارتینوسن،  و  روزنوینگه 
 )2012 همکاران،  و  پرتچ  1394؛  بشلیده،  و  نیسی  ارشدی،  عربان،  1397؛  نقش،  و  اژه ای 
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مذهب/معنویت،  ارتباط  مورد  در  آنچه  وجود  با  هستند.  دیدگاه هایی  چنین  تأییدکننده  نیز 
تاب آوری و بهزیستی روانشناختی گفته شد، پژوهشی که نقش هم زمان معنویت محیط کاری 
و تاب آوری در کارکنان را مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشد. بررسی دقیق این متغیرها 
و ارتباط آنها با بهزیستی روانشناختی کارکنان، می تواند گام مهمی در جهت فهم دقیق این 
روابط و کمک به تصمیمات مناسب سازمان ها برای ارتقاء بهزیستی روانشناختی کارکنان و 
بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش معنویت  پیامدهای مثبت مربوط به آن باشد. 
محیط کاری و تاب آوری در پیشبینی بهزیستی روانشناختی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق 

استان مرکزی انجام گردید.

l روش

درصدد  که  می باشد  همبستگی  طرح  دارای  و  توصیفی  پژوهش  یک  حاضر   پژوهش 
کلیه  آماری« پژوهش، شامل  بوده است. »جامعة  نظر  متغیرهای مورد  بین  پیش بینی روابط 
کارکنان مشغول به خدمت در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در سال 1394-95، 
به تعداد 1170 نفر بود. از بین جامعه مذکور تعداد 400 نفر که هیچ گونه بیماری جسمی یا 
روانشناختی شدید و ناتوان کننده ای نداشته )بر مبنای گزارش آزمودنی ها در مورد سالمتشان 
و دریافت اطالعات مربوط به سالمت آنها در زمینه بستری شدن یا مرخصی های استعالجی 
طوالنی مدت( و مشکل جدی نیز با سازمان نداشتند )بر مبنای گزارش خود آنها و مسئولین 
نسبت  رعایت  با  افراد  این  گردید.  انتخاب  مذکور(  شرکت  انسانی  نیروی  معاونت  حوزة 
سپس  و  انتخاب  طبقهای  تصادفی  شیوه  به  آنها  غیررسمی  و  رسمی  استخدامی  وضعیت 
ابزار های مورد نظر در مورد آنها اجرا گردید. با توجه به ناقص بودن ابزار های مربوط به 4 

نفر از پاسخ دهندگان، تحلیل نهایی بر روی 396 نفر از آنها انجام شد. 

l ابزار 

پرسشنامه  از  اقتباس  و  استفاده  با  ابزار  این  کاری4:  محیط  معنويت  مقیاس  الف:   □
ماده   20 دارای  و  است  شده  طراحي   )2003( همکاران  و  میلیمن  کاری  محیط   معنویت 
می باشد که تشکیل دهنده سه بعد کار معنادار ، احساس همبستگي و هماهنگی با ارزش هاي 
سازمان هستند )میلیمن و همکاران، 2003؛ حقیقی، 1388(. سؤاالت این مقیاس از روي یک 
مقیاس لیکرتی 5 درجه ای پاسخ داده می شود. حقیقی )1388( اعتبار مقیاس مذکور را 0/87 
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گزارش کرده است. اباذری محود آباد و امیریان زاده )1395( نیز آلفای کرونباخ آن را 0/92 
گزارش کرده اند.

□ ب: مقیاس تاب آوری کانر و ديويدسون5: این مقیاس برای تحول یک مقیاس معتبر 
و روا از تاب آوری در جمعیت عمومی و نمونه های بالینی ساخته شد. این ابزار دارای 25 
ماده می باشد که احساس فرد در طی ماه گذشته را درجه بندی می کند. سؤاالت آن از روي 
 یک مقیاس لیکرتی 5 درجه ای پاسخ داده می شود. دامنه نمره کلی آن بین 0 تا 100 می باشد 
و هر چه نمره فرد باالتر باشد بیانگر تاب آوری بیشتر است. ابعاد مختلف تاب آوري شامل 
پنج عامل: 1( باور به توانایي فردي، استانداردهای باال و پایداری، 2( اعتماد به غرایز شخصی، 
تحمل عاطفه منفی و اثرات قوی تنیدگی، 3( پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، 4( داشتن 
کنترل و 5( نفوذ معنوی است. این ابزار ثبات درونی 0/89 و روایی قابل قبولی را نشان داده 
است )کانر و دیویدسون، 2003(. در ایران نیز همسانی درونی آن را 0/82 )آهنگرزاده رضایی 

و رسولی، 1394( و 0/77 )ظریفی، هنری و بحرالعلوم، 1395( گزارش کرده اند. 

و  طراحي   )1989( ریف  توسط  مقیاس  این  روانشناختي6:  بهزيستي  مقیاس  ب:   □
در چندین نسخه از جمله نسخة کوتاه 18 سؤالی مورد استفاده قرار گرفته است )ریف و 
کیس، 1995(. نسخه 18 سؤالی، شامل شش عامل پذیرش خود، هدفمندي در زندگي، رشد 
شخصي، داشتن ارتباط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط و استقالل مي باشد )ریف، 1989(. 
مي  محاسبه  روانشناختي  بهزیستي  کلي  نمرة  عنوان  به  شده  ذکر  عامل  نمرات شش  جمع 
شود. سؤاالت آن از روي یک مقیاس لیکرتی 6 درجه ای پاسخ داده می شود )ریف و کیس، 
1995؛ سفیدی و فرزاد، 1391(. اعتبار نسخه های متفاوت این مقیاس قابل قبول گزارش شده 
است. به عنوان مثال، ریف )1989( در پژوهشي اعتبار بین 0/86 تا 0/93 را براي عوامل آن 
گزارش کرده است. در ارتباط با روایی نیز همبستگي نسخه کوتاه آن با مقیاس اصلي از 0/7 
تا 0/89 در نوسان بوده است )ریف و کیس، 1995(. در ایران نیز همساني دروني این مقیاس 
آلفاي  از  با استفاده  در پژوهش خانجاني، شهیدي، فتح آبادي، مظاهري و شکری )1393( 
کرونباخ در شش عامل پذیرش خود، تسلط محیطي، رابطه مثبت با دیگران، داشتن هدف در 
زندگي، رشد شخصي و استقالل به ترتیب برابر با 0/51، 0/76، 0/75، 0/52، 0/73 و 0/72 

و برای کل مقیاس 0/71 به دست آمده است.
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l يافته ها

داده های حاصل از گروه نمونه )شامل 396 نفر، با میانگین سنی 34/45 سال و انحراف 
معیار 7/02، و میانگین سابقه شغلی 10/56 سال و انحراف معیار 1/79( مورد تحلیل قرار 
گرفته است. برای تحلیل داده ها، ابتدا شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش و همبستگی 
است.  شده  گزارش   1 جدول  در  آن(  عامل های  )و  روانشناختی  بهزیستی  با  متغیرها  این 
معنویت  میانگین  دارای  بررسی  مورد  گروه  می شود  مشاهده   1 جدول  در  که  همانطور 
و  معیار 13/92(  )انحراف  تاب آوری 69/49  معیار 13/84(،  )انحراف  کاری 71/48  محیط 
بهزیستی روانشناختی 76/47 )انحراف معیار 11/72( بود. همچنین، متغیرهای معنویت محیط 
 ،r=  0/38 و   r=  0/23 ترتیب  )به  معناداری  و  مثبت  همبستگی  دارای  تاب آوری  و   کاری 
در سطح p>0/01( با بهزیستی روانشناختی کارکنان بودند. میانگین و انحراف معیار عامل های 
بهزیستی روان شناختی و همبستگی آنها با یکدیگر و با متغیرهای پیش بین نیز در این جدول 

آمده است.

بهزیستی  تبیین  در  تاب آوری  و  کاری  محیط  معنویت  متغیرهاي  سهم  تعیین  براي 
روانشناختی کارکنان از روش تحلیل رگرسیون چندگانه هم زمان استفاده شد. قبل از اجرای 
اینکه  جمله  از  گردید.  بررسی  آن  به  مربوط  پیش فرض های  هم زمان،  چندگانه  رگرسیون 

                      
متغیر

جدول 1. شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش و همبستگی آنها با بهزیستی روان شناختی کل و عامل های آن 

انحراف میانگین
معیار

  معنویت محیط کاری
  تاب آوری

  بهزیستی 
  روان شناختی

کل 
1- پذیرش خود

2- هدفمندي
3- رشد شخصي
 4- ارتباط مثبت

5- تسلط بر محیط
6- استقالل

1
0/26**
0/33**

1
0/55**
0/64**
0/49**
0/25**
0/15**

13/84
13/92
11/72
3/060
3/056
3/170
3/161
2/340
2/395

3
0/18**
0/28**

1
0/50**
0/31**
0/15**

5
0/17**
0/24**

1
0/08

71/48
69/49
76/46
13/66
13/19
14/14
12/97
11/52
10/99

2
0/21**
0/28**

1
0/60**
0/41**
0/32**

0/09

کل
0/23**
0/38**

1
0/79**
0/76**
0/82**
0/73**
0/53**
0/36**

4
0/08

0/23**

1
0/30**
0/14**

6
0/03

0/17**

1

همبستگی با بهزیستی روان شناختی

* p< 0/05, **
 p< 0/01
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آزمون کولموگروف- اسمیرنوف شرط نرمال بودن توزیع متغیرها را در سطح p>0/01  نشان 
داد. در ارتباط با وجود همخطی در متغیرها نیز، با توجه به همبستگی متوسط بین دو متغیر 
پیش بین )r= 0/53( و اینکه شاخص تحمل نیز کمتر از 1/0 نبود )0/722 =شاخص تحمل(، 
این،  بر  نداشت. عالوه  متغیرها وجود  احتمال همخطی  از  نگرانی خاصی در مورد تخطی 
استقالل خطاها با استفاده از آزمون دوربین- واتسون نیز مقدار 1/99 را نشان داد که در دامنه 
1/5 تا 2/5  قرار دارد و این پیش فرض نیز برقرار بود. بر این اساس، با توجه به وجود این 
پیش فرض ها و امکان استفاده از رگرسیون، جدول 2 خالصه مدل و نتایج رگرسیون مربوط 
به آن را نشان می دهد. از آنجا که در مورد هر کدام از عامل های بهزیستی روانشناختی نیز 
یک رگرسیون جداگانه بر مبنای متغیرهای معنویت محیط کاری و تاب آوری انجام و نتایج آن 
در ادامه جدول 2 آمده است، به منظور جلوگیری از طوالنی شدن یافته ها، ضمن صرف نظر 
کردن از گزارش نتایج مربوط به پیش فرض های هر کدام از این رگرسیون ها، نتایج مربوط به 
هر عامل نیز به طور بسیار خالصه، بدون ذکر ردیف مربوط به مقدار ثابت رگرسیون آنها و 

فقط بر مبنای نتایج مربوط به متغیرهای پیش بین هر عامل گزارش شده است.

همانطور که در جدول 2 مشاهده می شود معنویت محیط کاری و تاب آوری 14 درصد 

                      

جدول 2. خالصه مدل و نتایج رگرسیون پیش بینی عامل های بهزیستی 
روانشناختی کارکنان بر مبنای معنویت محیط کاری و تاب آوری

.Sig
0/000
0/383
0/000
0/042
0/000
0/108
0/000
0/432
0/000
0/356
0/000
0/269
0/000
0/176
0/000

Beta

0/048
0/352
0/114
0/267
0/092
0/227
0/045
0/257
0/053
0/261
0/064
0/205
0/079
0/208

R2

0/14

0/12

0/08

0/08

0/06

0/06

0/03

.Sig

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/002

T
16/410
0/873
6/419
2/042
4/793
1/612
3/995
0/786
4/523
0/925
4/524
1/108
3/560
1/355
3/555

SE
3/226
0/046
0/046
0/012
0/012
0/013
0/012
0/013
0/013
0/013
0/013
0/010
0/010
0/010
0/010

B
52/939
0/041
0/297
0/025
0/059
0/020
0/050
0/010
0/059
0/012
0/059
0/011
0/034
0/014
0/036

مدل
مقدار ثابت

معنویت محیط کاری
تاب آوری

معنویت محیط کاری
تاب آوری

معنویت محیط کاری
تاب آوری

معنویت محیط کاری
تاب آوری

معنویت محیط کاری
تاب آوری

معنویت محیط کاری
تاب آوری

معنویت محیط کاری
تاب آوری

عامل 

بهزیستی 
روان شناختی )کل(

پذیرش خود

هدفمندي

رشد شخصي

ارتباط مثبت

تسلط بر محیط

استقالل

R

0/38

0/34

0/29

0/29

0/24

0/25

0/18

F

33/16

25/95

17/56

17/20

11/71

12/51

6/51
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 .)p>0/001 و F= 33/16( کردند پیش بینی  را  کارکنان  روانشناختی  بهزیستی  واریانس  از 
بررسی ضرایب رگرسیون هم نشان داد که تاب آوری با ضریب بتای 0/352 سهم معناداری 
در پیشبینی بهزیستی روانشناختی کارکنان داشت، اما معنویت محیط کاری سهم معناداری در 
پیش بینی آن نداشت. عالوه براین، معنویت محیط کاری و تاب آوری 12 درصد از واریانس 
عامل پذیرش خود، 8 درصد از واریانس عامل های هدفمندی و رشد شخصی، 6 درصد از 
استقالل  از واریانس عامل  بر محیط و 3 درصد  مثبت و تسلط  ارتباط  واریانس عامل های 
را پیش بینی کردند. بررسی ضرایب رگرسیون هم نشان داد که تاب آوری سهم معنی داری 
فقط  کاری  محیط  معنویت  اما  داشت،  روان شناختی  بهزیستی  عامل های  تمام  پیش بینی  در 
در پیش بینی عامل پذیرش خود سهم معناداری داشت و در سایر عامل ها سهم معنی داری 

نداشت.  

l بحث و نتیجه گیری

o یافتة مهم این پژوهش این بود که متغیرهای »معنویت محیط کاری« و »تاب آوری« 
از واریانس  »بهزیستی روانشناختی« کارکنان داشتند و حدود 14 درصد  با  رابطة معناداری 
نمرات بهزیستی روانشناختی آنها را تبیین کردند. با این حال، این تاب آوری بود که سهم 
معناداری در پیش بینی بهزیستی روان شناختی و همه عامل های مربوط به آن داشت و معنویت 
به  مربوط  نتایج  داشت.  معناداری  سهم  پذیرش خود  عامل  پیش بینی  در  تنها  کاری  محیط 
ارتباط تاب آوری با بهزیستی روانشناختی کارکنان، با دیدگاه ها و نتایجی مختلفی )جمدال و 
همکاران، 2006؛ پرتچ و همکاران، 2012؛ روبرتسون و همکاران، 2015؛ ریس و همکاران؛ 
2015؛ گری، 2016؛ عربان و همکاران، 1394؛ و حاج حسینی و همکاران، 1397( همخوانی 
دارد. روبرتسون و همکاران )2015( معتقدند که تاب آوری شخصی و سازمانی رشد بهزیستی 
در  تاب آوری  نقش  ارتباط  این  علت  شاید  می دهد.  افزایش  را  کار  محل  در  روانشناختی 
و  منابع شخصی  تاب آوری  عبارتی،  به  باشد.  تنیدگی  با  مقابله  برای  افراد  توانمند ساختن 
مکانیزم های محافظت کننده برای مقابله با تنیدگی ها را در افراد تقویت می کند )روتر، 1987( 
و با کاهش آشفتگی روانشناختی )ریس و همکاران، 2015( و نشانه های روانپزشکی )جمدال 
و همکاران، 2006( بهزیستی روان شناختی را افزایش می دهد. محققان معتقدند افراد تاب آور 
قادرند به جای فاجعه سازی از روش های فعال کنار آمدن استفاده کنند، برای مسائل خود 
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راه حل های موقتی بهینه بیابند و در مواقع لزوم از دیگران کمک بگیرند )ماستن، 2001؛ به 
نقل از حاج حسینی و همکاران، 1397(. این خصوصیت آنها را آماده می کند که بجنگند و در 
مقابل هر نوع خطری هوشیار باقی بمانند. به این ترتیب، تاب آوری به عنوان یک مانع در برابر 
هر نوع مقابله یا رفتار بالقوه غیرانطباقی، به عملکرد بهتر افراد در حفظ سالمت جسمی و 

روان شناختی منجر می شود )وینایاک و جودج، 2018(.

o تاب آوری همچنین، اثرات مدیریت ناکارآمد در محل کار را تعدیل می کند. محققان 
معتقدند وقتی که محیط کاری به خوبی مدیریت نشود، سطوح باالی تنیدگی محیط کاری 
می تواند به پیامدهای شخصی و عملکردی منفی زیادی منجر شود. افراد تاب آور با داشتن 
این ویژگی به طور محسوسی کمتر با خطر از بین رفتن سالمت روان و یا کاهش بهزیستی 
روانشناختی مواجه می شوند. با این وجود، به علت اینکه تاب آوری یک ساختار چند بعدی 
از دیگر سازه های مرتبط و همپوش متمایز شود. در  به طور واضح تری  است، الزم است 
بعضی مطالعات، مدل نظری جدیدی از تاب آوری شخصی نیروی کار مطرح شده است که 
شامل چندین سازه بین فردی همپوش با سازه تاب آوری روانشناختی است که در ارزیابی 
و پاسخ به تنیدگی ها مهم هستند. این مطالعات مدلی را پیشنهاد کرده اند که در آن فرض می 
مقابله و  بین روان آزردگی، ذهن آگاهی، خودکارآمدی،  رابطه  شود تاب آوری روانشناختی 
سازگاری روانشناختی را میانجی می کند )ریس و همکاران، 2015( و بدین ترتیب بهزیستی 

روانشناختی را تقویت می کند. 

o در حالی که، نتایج پژوهش های مختلفی )جارج، 2017؛ زو و داهلینگ، 2017؛ ایمونز، 
2005؛ محمدی و همکاران، 1397؛ هاشمی و همکاران، 1396؛ قدم پور و همکاران، 1395؛ 
موسوی ونهری و ایروانی، 1395؛ گل پرور، 1393؛ علیزاده و همکاران، 1393؛ و غالمعلی 
لواسانی و همکاران، 1392( بیانگر نقش معنویت به ویژه معنویت محیط کاری در بهزیستی 
روانشناختی است، اما در پژوهش حاضر با وجود ارتباط معنادار بین معنویت محیط کاری و 
بهزیستی روانشناختی کارکنان، معنویت محیط کاری در مقایسه با تاب آوری سهم معناداری 
در پیش بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان و عامل های آن به جزء عامل پذیرش خود نداشت. 
با وجود این، نکته مهم ارتباط معنادار معنویت محیط کاری و بهزیستی روانشناختی کارکنان 
است که می تواند تبیین های برجسته ای داشته باشد. به طور کلی، بهزیستی روانشناختی بر 
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تبیین  بهترین وجه  به  متعال  به وجود خداوند  توجه  یعنی  معنویت  عالی ترین سطح  مبنای 
می شود. آیه شریفه »الذیَن آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اهلل اال بذکر اهلل تطمئن القلوب« )سوره 
رعد، آیة 28( نشانگر نقش توجه به خدا در آرامش و سالمت روان انسان است. محققان نیز 
معتقدند وقتي کار به عنوان خدمت به خداوند در نظر گرفته مي شود، انگیزه و تعهد به کار 
بیشتر می شود، زمان و انرژی بیشتری صرف آن می گردد و احتمال به اتمام رساندن تکلیف 
کاری افزایش مي یابد )لي و یانگ، 2016؛ به نقل از هاشمی و همکاران، 1396(. عالقه و 
اعتماد یک فرد به خداوند، در کنار این حس که خداوند از تالش های وی در کارش خشنود 
تکالیف شغلي خود  با همراهي خدا  و  اوست  کنار  در  لحظه  اینکه خداوند هر  و  مي شود 
ایجاد مي کند. وقتي  به شغل  را نسبت  مثبت و شوق خاصي  پیش مي برد، احساس های  را 
احساس های مثبت کارکنان نسبت به کار خود افزایش مي یابد و از آن لذت مي برند، تمام 
اینها زمینه ای را فراهم مي کنند تا احساس های امیدواری و در نتیجه بهزیستي در محل کار 

برای آنها نیز افزایش یابد )هاشمی و همکاران، 1396(. 

o اعتقاد بر این است که معنویت می تواند به فرد کمک کند با هر تنیدگی روزانه ای 
مقابله کند و پایداری خود را در مقابله با »پریشانی روانی« و »بیماری روانی« افزایش دهد. 
معنویت می تواند شامل یک احساس مرتبط بودن با کسی بزرگ تر از خود باشد و شیوه ای 
را برای مقابله افراد عالوه بر تاب آوری روانی آنها فراهم کند. این ویژگی همچنین می تواند 
به افراد کمک کند معنایی را در مورد آنچه تجربه می کنند ایجاد نمایند. حال اگر ما از لحاظ 
معنوی سالم باشیم، حتی زمانی که تحت تنیدگی هیجانی، روانی و جسمی باشیم، حاالت 
درونی مان می تواند در یک هماهنگی با جهان اطرافمان باشد. بنابراین، معنویت به حفظ یک 
زندگی سالم کمک می کند )سالم و خان، 2015(. عالوه براین، معنویت و مذهب، به زندگی 

امید و معنا می دهد و حمایت اجتماعی را تقویت می کند )اونوها و بادا، 2016(.
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