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چکیده
این پژوهش با هدف ساختن الگوی ساختاری رابطه معنویت سازمانی با استرس شغلی ،شکایات جسمانی و عدم امنیت شغلی
در کارکنان حق التدریس آموزش وپرورش اجرا شد .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه
معلمان حق التدریس آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلی 9317بودند که از میان آنها  303نفر به شیوه نمونه
گیری طبقه ای انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه معنویت سازمانی میلیمن و دیگران ( ،)3003پرسشنامه
عدم امنیت شغلی (گرینهاگ و روزنبالت ،)3090،پرسشنامه استرس شغلی (گلپرور ،)3000 ،و پرسشنامه شکایات
جسمانی(گلپرور)9319 ،استفاده شد .دادهها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادالت ساختاری ()SEM
تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که معنویت سازمانی با هر سه مولفه استرس شغلی ( ، )p>0/09شکایات جسمانی ()p>0/09
و عدم امنیت شغلی ( )p>0/09رابطه منفی و معناداری دارد .مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMنشان دادکه معنویت
سازمانی هم بطور مستقیم و هم بطور غیر مستقیم (ازطریق استرس شغلی ) با شکایات جسمانی و عدم امنیت شغلی دارای
رابطه معنا دار ( )p>0/09است .بعبارت دیگر ،استرس شغلی متغیر واسطه ای پاره ای در رابطه معنویت سازمانی با شکایات
جسمانی وعدم امنیت شغلی است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادکه معنویت سازمانی می تواند با تقویت کاهش
استرس شغلی عاملی برای کاهش شکایات جسمانی و عدم امنیت شغلی در معلمان حق التدریس باشد.
کلید واژه ها :معنویت سازمانی ،استرس شغلی ،شکایات جسمانی ،عدم امنیت شغلی ،معلمان حق
التدریس آموزش و پرورش.
دریافت مقاله9311 /6/6 :

پذیرش مقاله9311/3/36 :

 -1دانشیار و عضو هیات علمی گروه دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار ،ایران
drnasoleimani@yahoo.com
 -2کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی وسازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ،ایران (نویسنده مسئول)
m_mirzaee93@yahoo.com
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مقدمه
در چند دهه گذشته ،بعلت تغییرات سریع سازمانی ،همانند :برون سپاری ،ادغام ویکی سازی ،کوچک
سازی و بازسازی،کارکنان درمحل کارخود احساس عدم امنیکت شکغلی شکدیدی را ترربکه مکی کننکد.
مطالعات اخیر همگی نشان می دهندکه عدم امنیت شغلی اثرات منفی بکر روی هکر دو هکم افکراد وهکم
سازمان ها دارد (چنگ و چان 3001 9؛ سوِرک ،3هیلگرن ،و ناسکوال . )3003 3در هکر صکورت ،حتکی
درهنگام مواجه شدن با چنین شرایطی ،احساس عدم امنیت شغلی ،وتنشهای تهدیکد( شکدت تهدیکد) از
فردی به فرد دیگر متفاوت است (گرینهاگ و روزنبالت9111 ،؛ راکیز ،1لویس،5گکورین ،6و فکورنیر،7
 .)9113بنابراین ،بیشتر تعاریف براین دیدگاه استوار است که عدم امنیت شغلی ی

عامل اسکترس زای

ذهنی است که براساس درک فردی و شرایط محیط کاری شککل مکی گیکرد (آشکفورد ،لکی ،و بکابکو،
9111؛ گرینهاگ و روزنبالت ،9111 ،سورک و دیگران) .مطالعکات ببلکی اثبکات کردنکد ککه داشکتن
احساس عدم امنیت شغلی دارای تاثیرات مضکری بکه انکدازه ی از دسکت دادن خکود کاراسکت (دککر و
شوفلی9115 ،؛ دویت ) 9111،1و به عنوان ی

عامل اسکترس زای مهکم داشکتن احسکاس عکدم امنیکت

شغلی می تواند برای بهزیستی کارکنان مضر باشد .اکثر مطالعات رابطه مستقیم بین عدم امنیت شکغلی و
مشکالت و بیماریهای همزمان باآن را نشان داده اند پس از کنترل اجتماعی -جمعیتی ،عواطف منفی و
مشخصه های شغل .دویت (  ) 3090نشان دادند که عدم امنیت شغلی با بهزیستی کارکنان ارتباط وبرای
آنها بسیارمضر می باشد .هلگرن و اسورک (  )3003دریافتند که عدم امنیت شکغلی تکاثیر معنکاداری بکر
روی سالمت روانی کارکنانی داشت که یکسال ببل از آن شرایط گله داشته اند.کیننونن ،1مانو ،90نکاتی
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وهپونن )9111( 9کشف کردند که عدم امنیت شغلی می تواند فرسودگی شغلی کارکنان را حتکی بعکد
از  3سال پیش بینی کند(.چن و لو ،3099 ،3فنگ 3و دیگران. ) 3001 ،داشتن عدم امنیت شغلی نکه تنهکا
تاثیری منفی بر بهزیستی فردی دارد ،بلکه بر نگرش ها مربوط به کار و عملکرد هایشان نیزتکاثیر گکذار
اسکت .ترزیکه وتحلیکل دو مطالعکه ی اخیکر (چنکگ و چکان ،3001 ،اسکورک و دیگکران )3003 ،نشکان
می دهد که عدم امنیت شغلی بکا رضکایت شکغلی ،مشکارکت شکغلی ،تعهکد سکازمانی ،حکس اعتمکاد در
سازمان ،و عملکرد شغلی رابطه منفی دارد .تحلیکل مطالعکه ی چنکگ و دیگکران ( )3001نشکان داد ککه
ناامنی شغلی بر سالمت افراد سالمند تاثیرات شدیدتر داشته است .اخیکرا مطالعکه انرکام شکده در جامعکه
چین اثبات می کند که عدم امنیت شکغلی بکرای افکراد مسکن تهدیکد آمیزتراسکت ،وبکه شککل نداشکتن
رضایت شغلی بروز پیدا می کند (چن و لو .)3099 ،گرینهاگ و روزنبالت ( )9111می گویند که هکم
منابع خارجی کنترل وهم ناتوانی می توانند تاثیرات زیان آور عدم امنیت شغلی را نه تنهابرای بهزیسکتی
کارکنان بلکه نتایج مربوط به کارشان را نیز تشدید کننکد ،ماننکد ککاهش فعالیتهکای ککاری و اثربخشکی
سازمانی ( کارنو و لو .)3099 ،1به طور کلی عدم امنیت شغلی ،به عنوان ی

منبع استرس نه تنها باعک

ایراد نگرش منفی در ذهن کارمند نسبت به شغلش وسازمانش می شود بلکه رضایت شکغلی وی را نیکز
کاهش می دهد یا عملکرد شغلی سازمانی و فردی را تحت تاثیر برار میدهد ،سکالمت ذهنکی و جسکمی
کارمند را به خطر می اندازد (زهانگ و دیگران.)3091 ،
یکی دیگر ازعوامل مورد بررسی در پژوهش حاضراسترس شغلی است.از نظکر واههشناسکی اسکترس بکه
معنای به مخمصه و تنگنا افتادن است ،امّا از نظر معنایی استرس شغلی هر عامکل یکا رخکدادی اسکت ککه
باع

می شود فرد مربور به واکنش رفتاری ،روانی یا فیزیولوهی شود و همزمان با این واکنش احساس

ناخوشایندی داشته باشد .استرس شغلی امروزه یکی از پدیده های مهم درزندگی اجتمکاعی و تهدیکدی
جدی برای سالمتی نیکروی ککار در جهکان مکی باشکد (لطفکی زاده ،نکورهیم وحبیبکی .) 9319،از چنکین
1 . Natti&,Happonen
2 . Chen & Lu
3 . Feng
4 . Kano& Lu
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منظککری بسککیاری از وبککایع و رخککدادها درمحککیطهککای کککار ،نظیککر تهدیککد و خطککر ،ابهککام ،تعککار

و

گرانباری(منظور از گرانباری تقاضاهای زیکاد خکارا از تکوان فکرد اسکت) مکیتواننکد بکهعنکوان اسکترس
درمحیط کار(استرس شغلی) در نظر گرفتکه شکوند (گکلپکرور و دیگکران .)900 :3093 ،عقیلکی نککژاد و
همکککاران() 3007در مطالعککه خکککود بکککه بررسکککی رابطکککه اسکککترس شککغلی وسککالمت روانککی پرداختککه و
دریافتندککه اسکترس شغلی و رویدادهای استرس زای زنکدگی بکا سکالمت روان رابطکه معنکاداری دارد.
عوامل اسکترس زا مکیتوانکد منرربه کاهش اعتمادبکه نفکس ،ناامیککدی ،اضککطراب و افسکردگی ،افکزایش
فشارخون و تپش بلکب ،ناخشککنودی شکغلی و بکه طکورکلی ککاهش سکالمت جسککمانی وروانککی شکود
(خاتونی ،مالحسن ،خوئینیها .) 3099،در بررسککی انرککام شککده در خصککوب رابطککه اسکترس شکغلی و
سالمت عمومی کارکنکان بکرا کنتکرل و دفتکری هواپیمکایی آسکمان یافتکه هکا حکاکی از آن اسکت کککه
کارکنان برا کنترل میزان باالیی از اسکترس را ترربکه میکنند و از سالمت روانی کمتری برخوردارنکد.
سرویلیام اسلر ( )9190در تحقیقاتی به این نتیره رسید که بیماری آنژین بفسه صکدری  ،ککه بکویژه در
بین اعضای یهودی ی

محیط کاری بسیار شایع بوده ،مربوط به روش تند و هیران آمیز زنکدگی آنکان

بوده است .به طور نسبی هر ی

از عوامل استرسآور مطرح در مشاغل و محیطهای کار برای افراد در

سطح روانی ،رفتاری و فیزیولوهیکی تبعات محسوس و بابل توجهی را به بارمیآورند که به نوعی زمینه
را برای تضعیف کارایی و اثربخشی افراد فکراهم مکیآورنکد(گلپرور ،نیکری و مهکداد . )9317 ،اسکترس
شغلی ،پدیدهای مطرح در بسیاری از مشاغل است .جنبههای مختلفی از وظایف و مسئولیتهکای ککاری
افراد ،به صورت بالقوه میتوانند برای آنها استرسآور باشند ،که از مطرحترین آنها میتکوان بکه ابهکام
نقش ،9تعار

نقش ،3گرانباری ،3روابط متعار

با همکاران و سرپرست و عدم تناسب منابع شغلی بکا

تقاضاهای کاری و شغلی اشاره کرد (گلپرور ،کامکار و جوادیان.)3093 ،
یکی از متغیرهائی که نقش آن در پیش بینی معنویت سازمانی مکورد بررسکی بکرار مکی گیکرد شککایات
جسمانی است .شکایات جسمانی ،شکایاتی هستند که در بدن انسان نمود پیدا میکنند اما منشکا آنهکا

1-.Role ambiguity
2-.Role conflict
3-.Overload
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عموما در بدن نیست ،بلکه ریشه در فراینکدهکای روانشکناختی انسکانهکا دارنکد (بک

3001 ،9؛ ککین،3

3001؛ عبدالرحیم و همیدا .)3093 ،3شواهد به نسبت بابل توجهی در پژوهشهای خارا از ایران ارائکه
شده که نشان می دهد افراد که تحت استرس هستند و عواطف منفی بیشتری را ترربه میکنند ،شکایات
جسمانی بیشتری را نیز نسبت بکه افکرادی ککه تحکت اسکترس شکغلی نیسکتند و عواطکف منفکی را ترربکه
نمیکنند ،گزارش می نمایند (چن و اسپکتور9119 ،1؛ ورهوگن و دیگران .)9111 ،دالیل نظری چنکین
ارتباطی به این حقیقت باز میگردد که تحت استرس برار گکرفتن همکراه بکا ترربکه حکاالت و عواطکف
منفی نظیر رنرش ،خشم ،درمانکدگی و عالیکم افسکردگی ککه نمودهکای اصکلی عواطکف منفکی هسکتند
(ورهوگن 5و دیگران ،)9111 ،ی

منبع جدی برای فعال سازی سازوکارهای جسمانی روانی است که

زمینه بروز شکایات روانتنی را از طریق فرایندهای زیستی -شیمیایی مربوط به فشار روانی فکراهم مکی-
سازد (چارلز و آلمیدا.)3006 ،6
یکی دیگر از متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر معنویت سکازمانی اسکت .معنویکت در سکازمان،
پدیدة نوظهوری است که نگاه بسیاری از صاحب نظران مدیریت و سازمان و نیز مکدیران را در سکطوح
مختلف به خود جلب کرده است بر این اساس ،امروزه معنویت از دو نظر ،بیش از گذشته مکورد توجکه
اندیشمندان جوامع بشری وابع شده است؛ نخست ،به لحاظ نقش بازدارندگی از آسیبها و هنرارشککنی
ها و دوم ،به لحاظ نقش برانگیزانندگی افراد در جهت سودرسانی و خدمت بیشکتر بکه جامعکه بکه همکین
ترتیب ،تصویر حقیقی از معنویت اسالمی نیز شاخصه ها و اصولی خاب دارد که ضمن اتصکال فکرد بکه
مبدا وجود و کمال مطلق ،بر شیوة نظر و عمل او در زندگی فردی و جمعی تأثیر می گذارد و تحوالت
شگرفی را در ابعاد فردی و اجتماعی موجب می شود.
به عقیده والت ( )3091بین معنویت در محیط کار و تقویت روحیه و پیشرفت در کار رابطه ی مثبکت و
1-.Beck
2-.Kane
3-.Abdelrahim & Humaida
4. Chen & Spector
5 . Verhogen
6. Charles & Almeida
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معناداری وجود دارد .پژوهش کاراکاس )3097(1نیز نشان می دهد که معنویت در محیط کار یککی از
عاملهای رضایت شغلی محسوب می شود .همچنین نتایج تحقیق تان جست  )3097(2گویای این اسکت
که مقابله های مذهبی از عوامل مهم استرس اعضای هیئت علمی محسوب می شود .عالوه براین ،مؤلفه
های معنویت در محیط کار نیز بر استرس شغلی تأثیر معناداری داشت که با افزایش معنویکت سکازمانی،
سالمتی عمومی نیز افزایش؛ و استرس شغلی متعابب آن کاهش یافت .ستاری ()3097در پژوهش خکود
معنویت سازمانی را موجب افکزایش بهکره وری و خالبیکت؛ و همچنکین افکزایش رضکایت شکغلی و نیکز
کاهش جابرایی و استرس می داند .فانگیکدا و دیگکران  )3096(3معتقدنکد وجکود معنویکت در محکیط
کاری دانشگاه می تواند استرس شغلی اعضای هیئت علمی را کاهش دهد .والکت و ککالرک)3091(4
نیز بیان کرده اند که معنویت سازمانی می تواند به طور بابل توجهی استرس شغلی را کاهش؛ و رضایت
شغلی را افزایش دهد .حمید و دهقانی زاده ( )3093معنویت سازمانی را عاملی ضروری بکرای عملککرد
شغلی و سالمتی عمومی کارکنان می دانند .آزاد مرزآبادی و دیگکران ( )3093معنویکت را از مهمتکرین
متغیّرهای مؤثر در استرس شغلی کارکنان دانشگاه می دانند.
نوزاد( ) 3099بکه بررسکی رابطه هوش معنوی با شیوه های مقابلکه مکذهبی دانشکرویان پرداخت براسکاس
نتایج به دست آمده آشکار شد ککه بکین هوش معنوی و مقابله مذهبی و یککی از شکیوه هکای آن یعنککی
توکل؛ رابطه مثبت وجود دارد بدین معنا ککه دانشکرویان بککا هکوش معنکوی بکاال در هنگکام مواجهکه بکا
حوادث ناگوار زندگی از مقابله مذهبی خصوصا توککل بکه خکدا بیشکتر اسککتفاده مکی کننکد بکه عبکارت
دیگر ،این افراد برای مقابله بکا حکوادث ناگوار زندگی به خکدا توککل مکی کننککد و در عککین حککال در
جهت رفع و کاهش استرس تالش می کنند .هنینگزگارد )3001( 5نیزدر تحقیقی بککه بررسککی ارتبککاط
بکین دینداری ،معنویت و شخصیت پرداخته که نتیرکه حکاکی از وجود رابطه ای مثبککت معنککادار بککین
دینکداری درونکی ومعنویت است معینی نیز در پژوهش خکود بکه ایکن نتیرکه رسکید ککه آمکوزش هکوش
1 . Karakas F, Sarigollu E
2 . Tan JST
3 . Fanggidae RE, Suryana Y, Efendi N
4 . Van der Walt F, De Klerk
5 . Henning Gaard
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معنوی موجب ککاهش مقابلکه مکذهبی منفکی دانشکرویان مکی شکود .پارگامنکت و سکاندرز) 3007( 1در
مطالعات خکود رابطکه مثبتی بین باورهای دینی و معنویت با سالمت افکراد را نشکان دادند .به نظر میرسکد
افرادی که گکرایشهکای معنکوی دارنکد ،هنگام رویکارویی بکا آسکیب ،پاسکخهکای بهتککری بککه وضککعیت
میدهند و موبعیت و تولیدکننده فشار را بهتر اداره مکی کننکد (ککروک .)3001 ،2کروسککی ( )3005در
تحقیکق خود نشان داده است که اعتقادات مذهبی مکی توانکد عالئکم افسردگی را بهبود بخشد .همچنین
پیوندجویی باالی مذهبی و جهت گیری مذهبی درونکی مکی توانکد بککا عالئککم افسککردگی خودسکنری
ارتباط معناداری داشته باشکد .ریپنتککرو  )3005( 3نیکک زدر پکژوهش خکود ککه بکا هکدف تعیکین رابطککه
بهزیسکتی معنکوی و سالمت روانی در بین دانشرویان بود ،به این نتیره رسید که بین بهزیستی معنوی و
سکالمت روانکی همبسکتگی مثبت و معناداری وجود دارد و بهزیستی مذهبی مکی توانکد سکالمت روانکی
راپیش بینی کند .ریپنترا و همکارانش () 3005در پکژوهش خکود به ارتباط میان مکذهب -معنویکت و
سالمت در افراد با دردهکای مزمن دست یافتند و تأکید کردند که معنویکت بککرای سککالمت ایکن افکراد
سودمند است .کالد ( )3003در تحقیقش به این نتیره رسید که محیط ککار معنکوی ،تکأثیر مسکتقیمی بکر
موفقیت شرکت دارد ،چرا که موجب کاهش جابه جایی کارکنان ،اسکترس ،خسکتگی و غیبکت از ککار
می شود .میلیمکان )3003(4نیز در تحقیقش با عنوان معنویت کاری بررسی کرد که چگونه معنویکت در
کار با تعهد سازمانی و رضکایت شکغلی ارتباط دارد نتایج تحقیق وی نشان داد که کار با معنکا بککه تعهکد
عاطفی و رضایت شغلی منرر می شود .فرانسیس و همکاران )3003(5گزارش نمودند که نگرش مثبت
دانشرویان نس بت به ی

مذهب می توانکد رابطکه بکوی بکا بهداشت روانی آنان داشته باشد .مکین تاش

و همکارانش )9113( 6معتقدند که افکراد مکذهبی دارای روان بنه هکای مکذهبی انکد ککه مکیتوانکد آنهککا
را در پکردازش شناختی کم

کند .بر مبنای این نظریه مکیتکوان گفکت ککه روان بنه های مذهبی میتواند
1 . Pargament KI, Saunders
2 . Krok D, Ed
3 . Rippentrop
4 . Millyman
5 . Francis et al
6 . Macintosh
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بر رفتارهکای مکرتبط بکا سکالمت جسکمانی و روانکی و معنکوی اثرگکذار باشکد .ایکن روان بنکه هکا میتواند
بر شیوه های رویارویی بکا رویکدادها و موبعیکتهکا اثککر داشکته باشکد و نحکوه مقابلکه آنهکا بکا رویکدادهای
فشکارزا را تحکت تأثیر برار دهد .پسوت )3003( 1در تحقیق خود با عنوان توسکعه معنویکت دانشکرویان
پرستاری نشان داد که دانشرویان پرستاری از درک معنوی باالیی برخوردارنکد و در برخورد بکا بیمکار،
مالحظکات معنکوی را حتکی بیشکتر از صرف دستورالعمل های پرستاری در نظر می گیرند ،که ایکن نشان
از تاثیر مثبت معنویت بر روی رضکایت شکغلی ایکن دانشرویان می باشد.
در جمع بندی باید گفت که چون معنویت و مولفه های آن ،از پدیده هایی محسوب میشوند ککه بکرای
معلمان وآموزش دانش آموزان از اهمیت به سزایی برخوردارند ،الزم است کماکان پژوهش در عرصکه
همبسککته های این دو پدیده ادامه یابد .با توجه به آنچه که بیان شد ،سککوال اصلی پکژوهش حاضکر ایکن
است که آیا معنویت سازمانی و ومولفه های آن با استرس شغلی ،شکایات جسمانی وعدم امنیت شکغلی
معلمان حق التدریس دارای رابطه هستند؟ و این که آیا الگوی سککاختاری معنویت سازمانی بکا اسکترس
شغلی ،شکایات جسمانی وعدم امنیت شغلی در میان معلمان از شاخصکهای بکرازش مطلکوبی برخکوردار
است یا خیر؟

شکل  .1الگوی نظری و مفهومی پژوهش از رابطه معنویت سازمانی با استرس شغلی ،شکایات جسمانی
و عدم امنیت شغلی

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی اسککت که در سکال تحصکیلی  9317اجکرا شکده اسکت.
جامعه آماری کلیه معلمان حق التدریس زن و مرد آموزش وپرورش در استان اصفهان 150نفر بودند .از
جامعه آماری (391نفر) بر اساس جدول تناسب حرم نمونه با حرم جامعه آماری به عنوان نمونکه بکرای
شککرکت در این پژوهش از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند .پس از جمع آوری پرسشنامه ها،
.pesut

1
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93پرسشنامه (معادل3/13درصد ) به دلیل نقص در پاسککخگویی از پژوهش کنکار گذاشکته شکککدند ،لکذا
گروه نمونه پژوهش به  303نفر تقلیل یافت .از ابزارهای زیر برای گردآوری داده ها استفاده شکد .داده-
های حاصل از پرسشنامههای پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل بکرار گرفتنکد.
در سطح توصیفی از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای ارائه وضعیت متغیرهکای جمعیکت-
شناختی و متغیرهای پکیش بکین و مکالک پکژوهش اسکتفاده شکده اسکت .در سکطح اسکتنباطی از ضکریب
همبستگی پیرسون و آزمون معناداری آن و مدل سازی معادله ساختاری استفاده شد .کلیهی تحلیلهکای
صورت گرفتکه بکا نکرمافکزار SPSSبسکته آمکاری بکرای علکوم اجتمکاعی 9نسکخه  33و نکرم افکزار تحلیکل
ساختارهای گشتاوری 3نسخه  31انرام شده است(.)AMOS
پرسشنامه معنویت سازمانی :برای سنرش معنویت سازمانی از پرسشنامه بیست سوالی ارائه شکده توسکط
میلیمن 3و دیگران ()3003طراحی شده ،استفاده شکد .و مقیکاس پاسکخگویی آن پکنج درجکهای (ککامال
مخالفم=  9تا کامال موافقم= )5است .معنادار بودن کاربا شش گویه احساس همبسکتگی بکا همککاران بکا
هفت گویکه  7-93همسکویی بکا ارزشکهای سکازمان بکا هفکت گویکه91-30محمکدی ()9310پایکایی ایکن
پرسشنامه را  13/03برآوردکرده است  .در این پژوهش پایایی این پرسشنامه بکه کمک

ضکریب آلفکای

کرونباخ  ./11برآوردگردیده است .
پرسشنامه عدم امنیت شغلی :عدم امنیت شغلی برای سنرش میزان ناامنی مربوط به شغل ازپرسشنامه پنج
سوالی که توسط (گرینهاگ و روزنبالت  .)3090،برای اندازه گیری وبرآورداحسکاس جهکانی نکا امنکی
شغلی استفاده کردیم که احتمال و همچنین تهدیداز دست دادن شغل را در برمی گیرنکد ککه از معیکار«
مانو» و دیگران ( )3009گرفته شده است  .پاسخ هکا از ()9هرگزتکا( )6اغلکب بودننکد افکزایش امتیکازات
بیشتر ناامنی شغلی بیشتری را نشان می داد .نسخه ی چینی این پرسشنامه ویزگیهای روانی خوبی را نشان
می داد )فنگ و دیگران  .)3001،در این پژوهش ،ضریب آلفای کرونباخ0/73بوده است.
پرسشنامه استرس شغلی :برای سنرش استرس شغلی ،از پرسشنامه پکنج سکوالی ککه توسکط گکلپکرور و
1

)-Statistical Package for Social Science (Version 23
-Analysis of Moment Structures
3
- Mylymn
2
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دیگککران ( )3093معرفککی شککده و بککا مقیککاس پاسککخگویی شککش درجککهای (کککامال مخککالفم= 9تککا کککامال
موافقم= )6استفاده شد .این پرسشنامه سطح کلی فشارهای کاری که بر افراد در حین انرام کارشکان در
سازمان به آنها وارد میشود را سنرش میکند .گلپرور و دیگران ( )3093روایی سازه این پرسشنامه را
بر اساس تحلیل الگوی ت

عاملی مستند ساخته و آلفای کرونبکاخ برابکر بکا 0/7را بکرای ایکن پرسشکنامه

گزارش نمودهاند .در پژوهش گلپرور و دیگران ( )3091تحلیکل عکاملی اکتشکافی مرکدد تک

عکاملی

بودن این پرسشنامه را دوباره تایید نموده و آلفای کرونباخ برابر با 0/73گزارش شده است .در پکژوهش
حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با  0/15به دست آمد.
پرسشنامه شکایات جسمانی :شکایات جسمانی در این پژوهش بر مبنای امتیازاتی که شکرکتکننکدگان
در پژوهش در پرسشنامه گلپرور(9319الف) با  91سوال به دست آوردهاند ،در نظر گرفته شده اسکت.
با توجه به مقیاس پاسخگویی سه درجهای (هرگز چنین عالمت و شکایتی را ترربه نکردهام=  9تا چنین
عالمتی را ترربه و به پزش

هم مراجعه نمودهام=  )3مورد استفاده در این پرسشنامه حدابل امتیاز بابکل

کسب  91و حداکثر  51بوده اسکت .افکزایش امتیکازات در ایکن پرسشکنامه بکه معنکای افکزایش شککایات
جسمانی است.
یافتهها
در جدول  9فراوانی مطلق و نسبی گروه نمونه پژوهش در متغیرهای جمعیت شناختی ارائه شکده اسکت.
چنانکه در جدول( )9مشاهده میشود ،اکثریت معلمان حاضکر در مطالعکه دارای تحصکیالت لیسکانس(17
درصد) برار دارند .از کل اعضای نمونه پژوهش حاضر 59 ،درصد مرد 16/1 ،درصد زن و  3/6درصد
هم جنسیت خود را اعالم ننموده اند .میانگین ،انحکراف معیکار و همبسکتگی بکین متغیرهکای پکژوهش در
جدول ( )3ارائه شده است .چنانکه در جدول  3مشککاهده میشککود ،معنویت سازمانی با استرس شکغلی ،
شکایات جسمانی وعدم امنیت شغلی در معلمان حق التدریس دارای همبستگی منفکی و معنکادار(-0/ 09

<)pهستند .مدل مفهومی پژوهش (شکل )9از طریکق مکدل یکابی معادلکه سکاختاری مکورد بررسکی بکرار
گرفت .الزم به ذکر است که ترکیبی از شاخصهای برازش مطلق و نسککبی برای بررسی برازش مکدل در
این پژوهش در نظر گرفته شککده اند که در پی راجع بککه آن توضیحاتی ارائه خواهد شککد .نتایج حاصل
از این مرحله مدل یابی سککاختاری نشکان داد ککه :براسکاس متکون در دسکترس ،مکدلهای دارای بکرازش
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مطلککوب ،بایککد دارای نقککاط بککرش مطلککوب وازبککرازش بککا داده هککا برخککور دار باشککد (جککدول شککماره 3
شاخصهای برازش پیشنهادی واصالح شده ) چنانکه به شاخصهای برازش مکدل اولیکه (جکدول )3توجکه
شود مشخص است که مدل مفهومی اولیه (شکل  )9از برازش مطلوبی با داده ها برخوردار نیسکککت .در
چنین موابعی ،بر مبنای پیشککینه نظری و پژوهشی و بر اساس شاخصکهای اصکالح میتکوان مکدل اولیکه را
بازنگری و اصالح نمود تا مدل برازش مطلوبی پیدا کنکد (هکوپر ومکولن  )3001بررسکی ضکرایب مسکیر
الگوی اولیه همراه با شاخصهای اصالح نشان داد که الزم است برای افزایش سطح شاخصکهای بکرازش
ی

مسیرمستقیم از معنویت سازمانی به شکایات جسمانی افزوده شکود .ایکن تغییکر در الگکوی نهکایی و

بازنگری شده مبتنی بر پیشینه پژوهش و شاخصهای اصکالح انرکام شکد .در جکدول  1نتکایج الگوسکازی
معادله ساختاری برای الگوی نهایی و بازنگری شده پژوهش آمده است.
جدول.1فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه پژوهش در متغیر های جمعیت شناختی
ردیف

متغیر

9

تحصیالت

3

جنسیت

فراوانی

درصدفراوانی

فوق دیپلم

53

%97/3

لیسانس

913

%17

فوق لیسانس

10

%31/1

اعالم نشده

91

%6

کل

303

%900

مرد

951

%59

زن

910

%16/1

اعالم نشده

1

%3/6

کل

303

%900

999
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جدول .2میانگین ،انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش
M

ردیف متغیرهای پژوهش
 9معنویت درسازمان

SD

11/16
95/71

 3استرس شغلی

9

91/16

3

3

3/63

 3شکایات جسمانی

37/51

 1عدم امنیت شغلی

30/17

1

6

**-.66

5/30

5

7

-

**. 51** -.39

1/17

**.65

**.70** -.57

-

 5معناداربودن کار

39/11

1/11

**.61

**-.63

**-.51

**-.61

 6احساس همبستگی

37/36

3/91

**.66

**-.73

**-.57

**.69** -.76

-

 7همسوئی با ارزشها

5/60 31/63

**.66

**-.61

**-.51

**. .77** -.577

**. 61

-

**p<0/09

جدول  .9شاخصهای برازندگی مدل های پیشنهادی و اصالح شده
شاخصهای برازش CMIN
مقادیرمطلوب

DF

CMIN/DF

GFI

/15

/15

>3

/15

الگوی پیشنهادی 3 53/11
الگوی اصالح شده 9/13

960/15

11/93 66

/10

0/31

0/11 0/16

AGFI
/10 /15
0/71

NFI

0/16

CFI
>/01

/10

/75 0/71

IFI

TLI

RAMSEA

0/ 11

0/13

./11 ./11 ./11

0/03

***p<0/009

جدول  .4مسیرهای مدل معنویت سازمانی با استرس شغلی ،شکایات جسمانی و عدم امنیت شغلی
ردیف

مسیرهای مدل

 9معنویت سازمانی← استرس شغلی
 3معنویت سازمانی ←شکایات جسمانی

B

β

SE
**-0/33
**- 0/71

0/03
0/97

p

R2

** - 0/06

0/009

**- 9/13

0/000

 3استرس شغلی ← شکایات جسمانی

**- /90

0/11

**- 0/11

0/01

 1شکایان جسمانی ← عدم امنیت شغلی

**-0/39

0/001

**-0/03

0/000

***p<0/ 05* p<0/09** p<0/09

%0/05
%0/53
%0/53
%0/01
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***p< 0/05* p< 0/01** p< 0/001
شکل  .2الگوی ساختاری نهایی اصالح شده

در جدول  5اثرات غیرمستقیم مطکرح در مکدل نهکایی و بکازنگری شکده (تصکویر  ) 3ارائکه شکده اسکت.
ضرایب ارائه شده در جدول( 5اثرات غیرمسکتقیم اسکتاندارد و غیراسکتاندارد) براسکاس منکابع موجکود و
همچنین آزمون بوث استرا در سطح  p< 0/05معنادار هستند .بررسی اثرات واسکطه ای نیکز حکاکی از
آن بود که استرس شغلی و شکایات جسمانی متغیر واسطه ای پاره ای در رابطه بین معنویت سازمانی با
شکایات جسمانی و عدم امنیت شغلی در معلمان حق التدریس می باشد.
جدول  .5اثرات غیرمستقیم ومستقیم مدل نهایی پژوهش در حالت استانداردوغیر استاندارد.
ردیف

اثرات غیر مستقیم شکایات جسمانی
غیر استاندارد

اثرات غیر مستقیم معنویت سازمانی به شکایات جسمانی از طریق استرس شغلی
اثرات غیرمستقیم استرس شغلی باعدم امنیت شغلیاز طریق شکایت جسمانی
اثرات غیر مستقیم معنویت سازمانی با عدم امنیت شغلی از طریق شکایات جسمانی

**-0/03
**-0/06
**-0/01

استاندارد
** -0/03
** -0/03
** -0/97
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بحث و نتیجه گیری
این پژوهش که با هدف بررسی الگوی ساختاری رابطه معنویت سکازمانی بکا اسکترس شکغلی ،شککایات
جسمانی و عدم امنیت شغلی معلمان حق التدریس اجرا شد ،از نقش تقویکت کننکده معنویکت سکازمانی
برای کاهش استرس شغلی ،شکایات جسمانی و عدم امنیت شغلی معلمان حق التدریس حمایت نمکود.
در درجه نخست در سطح همبستگی های ساده ،یافته هکای حاصکل از ایکن پکژوهش نشکان داد ککه بکین
معنویت سازمانی با استرس شغلی ،شکایات جسمانی و عدم امنیت شغلی معلمان رابطه منفکی و معنکادار
وجود داردبه زبان ساده اینکه افزایش معنویت وباورهای دینی در معلمان حق التکدریس باعک

ککاهش

استرس شغلی وشکایات جسمانی وعدم امنیت شغلی در آنها گردیده  .یافته های این بخش از پکژوهش
با نظرات و یافته های گزارش شده توسط پژوهشگران ببلی آزاد مرزآبادی و دیگران ( ،)3093والکت و
کالرک(. ،)3091حمید و دهقکانی زاده( ،)3093سکتاری ( ،)3097دویکت و دیگکران ( )3090همسکویی
نسبی دارد ،برای نمونه ،آزاد مرزآبادی و دیگکران معنویکت را از مهمتکرین متغیّرهکای مکؤثر در اسکترس
شغلی کارکنان دانشگاه می دانند .فانگیدا و دیگران معتقدند وجود معنویت در محکیط ککاری دانشکگاه
می تواند استرس شغلی اعضای هیئت علمی را کاهش دهد .از لحاظ نظری ،مطابق جدول( )3از آنرایی
که معنویت زمینه ساز رضایت از خود ،زندگی و محیط اطراف می شود در این پکژوهش چنکین فکر
شده که در گام اول معنویت باع

تقویت کاهش استرس شغلی)و سپس تقویت کاهش استرس تقویت

کاهش شکایات جسمانی و زمینه سکاز تقویکت ککاهش عکدم امنیکت شکغلی جهکت بربکراری انسکرام و
سککازگاری در معنا ،هدف و ارزشها واالی دنیایی و فرادنیایی در زندگی معلمان می شود.
رابطه بعدی همبستگی های ساده در این پژوهش ،رابطه معنویت سکازمانی بکا اسکترش شکغلی ،در اغلکب
پژوهشهای در دسککترس به طور مستقیم و غیرمستقیم به پیوند بین معنویت سازمانی واسترس شغلی اشاره
شده است .در این رابطه معنویکت سکازمانی بکا اسکترس شکغلی دارای رابطکه منفکی ومعنکا دار مکی باشکند
بطوریکه افزایش معنویت سازمانی با کاهش استرس شغلی در معلمان بوده که انچکه در یافتکه هکای ایکن
پژوهش مشاهده گردید گواه برآن می باشد(جدول .) 3یافته های این بخش از پژوهش با نظرات و یافته
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های گزارش شده در مقدمه ،میلیمکان ( ،)3003نوزاد( ،)3099فرانسیس و دیگکران ( ،)3003ریپنتککرو
( ،)3005آزاد مرزآبککادی و دیگککران ( ،)3093فانگیککدا و دیگککران ( )3096والککت ( ،)3091والککت و
کالرک( )3091همسویی دارد .برای نمونه ،تان جست ( )3097گویای این است که مقابله های مذهبی
از عوامل مهم استرس اعضای هیئت علمی محسوب میشود  .عالوه براین ،مؤلفه های معنویت در محیط
کار نیز بر استرس شغلی تأثیر معناداری داشت که بکا افکزایش معنویکت سکازمانی ،سکالمتی عمکومی نیکز
افزایش؛ و استرس شغلی متعابب آن کاهش یافت .در وابع در تبین این یافته ها می توان گفت معنویت
سازمانی ومولفه های آن تحت عنوان سازهای مثبت وکاربری که می توان با تمرکز بر آنهاپدیده هکا و
متغیرهای منفی مشکل سازی که سالمت روان ناشی از استرس شغلی سرمایه انسکانی در سکازمانها را بکه
خطر می اندازد و باع

ایراد چالش و مسائل منفی و عدم پیشرفت و موفقیت در کلیه امورات مربکوط

به انسان در طول زندگی کاری وشخصی می شود (فشارهای اسکترس زا یکا گرانبکاری) را از بکین ببکرد،
وی

ضامن خوب برای بهزیستی وسالمت روان سرمایه انسانی در کلیه فعالیتها وخواسته هکای روزمکره

خودباشند و با افزایش معنویت وباورهای دینی معلمان میتواننکد اسکترس در حکین ککار را کمتکر ترربکه
نموده و کارائی وافزایش عملکر شغلی خود را باال ببرند.
رابطه بعدی به رابطه استرس شغلی با شکایات جسمانی در معلمان مربوط می شککود .از یافته هکای مهکم
پژوهش حاضر در سطح روابط ساده رابطه مثبکت ومعنکاداری اسکککت ککه اسکترس شکغلی بکا شککایات
جسمانی معلمان بربرار می کند .یافته های این بخش از پژوهش با نظرات و یافته های گزارش شکده در
مقدمکه (لطفککی زاده ،نکورهیم وحبیبککی( ،) 9319،عقیلکی نکککژاد و دیگکران( ،)3007 ،دانککش ،فیروزبخککت
( ،)3006گلپرور ،نیری و مهداد )9317 ،همسویی دارد .برای نمونه ،عقیلکی نککژاد و دیگکران در مطالعکه
خکود بکه بررسکی رابطککه اسککترس شکغلی و سکالمت روانکی پرداختکه و دریافتندکککه اسککترس شکغلی و
رویدادهای استرس زای زندگی با سالمت روان رابطه معنکاداری دارد .عوامکل اسککترس زا مککی توانککد
منرر به کاهش اعتمادبکه نفکس ،ناامیکدی ،اضککطراب و افسکردگی ،افکزایش فشکارخون و تکپش بلککب،
ناخشکنودی شغلی و به طورکلی کاهش سالمت جسکمانی وروانکی شود .به طور نسبی هر ی

از عوامل

استرسآور مطرح در مشاغل و محیط های ککار بکرای افکراد در سکطح روانکی ،رفتکاری و فیزیولکوهیکی
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تبعات محسوس و بابل توجهی را به بارمی آورند که به نوعی زمینه را برای تضعیف کارایی و اثربخشی
افراد فراهم میآورنددر نگاه آغکازین چنکین بکه نظکر میرسکد ککه شککایات حسکمانی میتوانکد از طریکق
سککازهای معنوی و دینی شکککل مثبتی به خود بگیرد با این حال یافته های پکژوهش حاضکر نشکان از آن
دارد که استرس شغلی توانسته با تاثیر پذیری از معنویت به کاهش شکایات جسمانی وسکالمت روان در
معلمان حق التکدریس منتهکی شکککوند .در تبیکین رابطکه اسکترس شکغلی بکا شککایات جسکمانی ایکن مهکم
انکارناپذیر است که وبتی فرد از لحاظ روانی به کم

سازه مثبت معنویت در وضعیت خوشبینی و نیکز

احسککاس پیوند با خداوند برار داشته باشککد ،آن فرد توان روانی باال تری نیز برای بربکراری انسکککرام و
سازگاری در معنا ،هدف و ارزشها واالی دنیایی و فرادنیایی در زندگی کاری خود خواهکد داشکت .بکه
معنای دیگر تاثیر پذیری استرس شغلی از معنویت سازمانی میتواند سکطح توانمنکدی روانکی افکراد ،را از
لحاظ سالمت روانی وجسمانی در موبعیت مطلوبتری بکرار داده و همکین امکر موجکب ککاهش اسکترس
شغلی و شکایات جسمانی در جامعه مورد اشاره می شود.
در خصوب رابطه بین معنویت سازمانی باشکایات جسمانی نیز نتایج پژوهش حاضر نشکان داد ککه بکین
هر سه مولفه معنویت سازما نی وخود معنویت سازمانی در محیط آموزش وپرورش با شکایات جسمانی
رابطه منفی و معناداری وجود دارد(جدول  .)3این نتیره در پژوهش حاضر نیز با یافته های گزارش شده
در پژوهش حمید و دهقانی زاده ( )3093و همچنین بکا نتکایج پکژوهش (محبکوبی ،اعتمکادی ،خراسکانی
وغیاثی ،)3093کروسکی ()3005همسوئی دارد که طی آنها نشان داده شده که معنویت نقش زیادی بکر
سالمت روانی و جسمی افراد دارد و به عنوان راهکاری رایج برای مقابله با مشکالت به حساب می آید
ویا اینکه معنویت سازمانی را عاملی ضروری برای عملکرد شغلی و سالمتی عمومی کارکنان می داننکد.
از بعد نظری رابطه معنویت سازمانی باترربه شکایات جسمانی را میتوان اینگونه تبیین نمود رابطکه مثبتی
بین باورهای دینی و معنویت با سالمت افکراد وجود داردکه به نظر مکی رسکد افکرادی ککه گکرایشهککای
معنکوی باالئی دارنکد ،هنگام رویککارویی بککا آسککیبها ،پاسکخهککای بهتککری بککه وضککعیت مکی دهنکد و
موبعیت و تولیدکننده فشار را بهتر اداره مکی کننکد( .پارگامنت و ساندرز .)3007 ،تحقیکقات نشکان داده
است که اعتقادات مذهبی مکی توانکد عالئکم افسردگی ،اضکطراب و اسکترس را بهبکود بخشکد همچنکین
پیوندجویی باالی مذهبی و جهت گیری مذهبی درونکی مکی توانکد بککا عالئککم افسککردگی خودسکنری
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ارتباط معناداری داشته باشد .به بیان دیگر افکراد مکذهبی دارای روان بنه هکای مکذهبی انکد ککه مکیتوانکد
آنهکا را در پکردازش شناختی کم

کند .بر مبنای این نظریه مکی تکوان گفکت ککه روان بنه های مذهبی

میتواند بر رفتارهکای مکرتبط بکا سکالمت جسکمانی و روانکی و معنکوی اثرگکذار باشککد .وبکر شکیوه هکای
رویارویی بکا رویکدادها و موبعیکتهکا اثکر داشته باشن د و نحوه مقابله آنها با رویدادهای فشکارزا را تحککت
تأثیر برار دهد (مکین تاش و دیگران.) 9113 ،
در کنار رابطه منفی معنویت سازمانی با شکایات جسمانی  ،بخش دیگر نتایج نشان داد که بین شکایات
جسمانی وعدم امنیت شغلی درمعلمان حق التدریس رابطه مثبت و معنادار وجکود دارد(جکدول  .)3ایکن
نتایج با نتایج گزارش شده توسط دویت و دیگکران (( ،)3090هلگکرن و اسکورک( ،)3003 ،زهانکگ و
دیگران )3091 ،همسوئی دارد مبنی بر اینکه بین شککایات جسکمانی وعکدم امنیکت شکغلی رابطکه مثبکت
وجود دارد ،همسویی نشان میدهد تببین رابطه بین شکایات جسمانی وعدم امنیت شغلی درمعلمکان حکق
التدریس بر اساس رویکرد نظری ادراک نشانگان به این صورت است که نشان دادند ککه عکدم امنیکت
شغلی با بهزیستی کارکنان ارتباط وبرای آنها بسیارمضر می باشد .حتی محققان دریافتند که عدم امنیکت
شغلی تاثیر معناداری بر روی سالمت روانی کارکنانی داشت که یکسال ببکل از آن شکرایط گلکه داشکته
اند .به طور کلی عدم امنیت شغلی ،به عنوان ی

منبع استرس نه تنها باع

ایراد نگرش منفی در ذهکن

کارمند نسبت به شغل وسازمانش می شود بلکه رضایت شغلی وی را نیز ککاهش مکی دهکد یکا عملککرد
شغلی سازمانی و فردی را تحت تاثیر برار می دهد ،وسالمت ذهنکی و جسکمی کارمنکد را بکه خطکر مکی
اندازد .سازه مثبت گرای معنویت بعنوان ی

متغیر تاثیر گذار طبق یافته های ایکن پکژوهش (جکدول )3

می تواند شکایات جسمانی معلمان حق التدریس که ناشی از عدم امنیکت شکغلی را ترربکه مکی کننکد را
کاهش دهد .در وابع می توان گفت افرادی که عدم امنیت شغلی واسترس شکغلی بکاالئی دارنکد اگکراز
سبکهای مقابله ای مؤثر مثل معنویت سازمانی استفاده نکنند ،عواطف و احساسات منفکی عمیکق تکری را
ترربه می کنند و از سالمت عمومی پائین تری برخوردار می شوند .ایکن یافتکه حکاکی از آن اسکت ککه
استرس شغلی پس ا ز تقویت از طریق معنویت سازمانی و مولفه های آن ،اثرات مثبت تقویت شده خود
را به شکایات جسمانی سرازیر می کند .لذاتاکید می گردد باروی آوردن انسان به اندوخته ها و ظرفیت
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های بالقوه ای که در صورت تمرکز برآنها بصورت بالفعل در خواهند آمکد بکا سکازهای منفکی مشککل
آفرین مقابله کنند.
در مطالعه حاضر بخش دیگر نتایج نشان داد که معنویت سکازمانی باعکدم امنیکت شکغلی درمعلمکان حکق
التدریس رابطه منفی و معنادار وجود دارد(جدول  )3این نتایج با نتایج گکزارش شکده توسکط پکژوهش
(کالد ،)3003،کالرک( )3091همسوئی نسبی دارد .بر اساس رویکرد نظری در تبین رابطه بین معنویت
سازمانی وعدم امنیت شغلی می توان گفت هنگامی که معنویت سازمانی فکرد زیکاد اسکت  ،تکأثیر عکدم
امنیت شغلی بر استرس شغلی کاهش می یابد .در حالی که وبتی معنویت سازمانی شکخص پکایین باشکد
عدم امنیت شغلی وی زیاد می شود پس تأثیر عدم امنیت شغلی بر استرس شغلی افزایش می یابکد .ومکی
توان اظهار داشت که معنویت سازمانی تأثیر ناامنی شغلی ،استرس شغلی را تحت تکأثیر بکرار مکی دهکد.
کالد( )3003در تحقیقش به این نتیره رسید که محیط کار معنوی ،تأثیر مستقیمی بکر موفقیکت شکرکت
دارد ،چرا که موجب کاهش جابه جایی کارکنان ،استرس ،خستگی و ترک کار می شود .بر این اساس
منابع معنوی از طریق اشتیاق شغلی بر بصد ترک شغل اثر دارنکد .طبکق دیکدگاههکای نظکری بکا افکزایش
اشتیاق کارکنان به شغل خود ،آنها احساس رضایتمندی بیشتری از شغل خود خواهند داشت و تمایکل
بیشتری دارند تا وبت بیشتری را در شغل صرف کرده و از کار خود لکذت مکیبرنکد .در نتیرکه آنهکا بکه
احتمال کمتری به تغییر شکغل خکود مکی اندیشکند و در شکغل خکود مانکدگاری بیشکتری خواهنکد داشکت
(بیکرتون .)3093 ،وبتی کارکن به شغل خود به عنوان وسیلهای برای رسیدن به ارزشهای مقدس نگکاه
میکند ،احساسهای متضاد با بصد ترک شکغل را ترربکه مکیکنکد .عکالوه بکر ایکن ،در مقابلکه مکذهبی
مشارکتی که بر پایه ی

ارتباط صمیمی با خداوند است ،احساس کنتکرل شخصکی ،اعتمکاد بکه نفکس و

عزت نفس فرد در مقابلکه بکا مشککالت افکزایش مکی یابکد (پاسککو و دیگکران )3096 ،و در نتیرکه ایکن
تغییرات ،ماندگاری شخص در شغل نیز بیشتر میشود .درنتیره میتوان گفت منابع معنوی اشتیاق شغلی
را افزایش می دهند و از آنرا که کارکنان مشتاق میل کمتکری بکه تکرک شکغل خکود دارنکد (هاشکمی و
دیگران )9319 ،منرر به کاهش بصد ترک شغل در کارکنان میشوند.

بر اساس الگوی مفهومی ونهائی زیربنکایی در پکژوهش حاضکر بکه ایکن ترتیکب در نظکر گرفتکه شکد ککه
ابتدامعنویت سازمانی با استرس شغلی ،شکایات جسمانی و سپس با عدم امنیت شغلی رابطکه بربکرار مکی
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کنند (تصویر  .)9این پیش بینی زمانی که از طریق الگوسازی معادله ساختاری مورد بررسی برار گرفت
به این صورت تایید گردید که معنویت سازمانی عالوه بکر رابطکه غیرمسکتقیم بکا شککایات جسکمانی در
معلمان حق التدریس ،آن هم از طریق استرس شغلی ،با شکایات جسمانی نیز دارای رابطه مستقیم اسکت
(جدول  )1این نتیره در پژوهش حاضر با نتایج پژوهش نکوزاد( )3099ککه نشکان داده انکد بککین هکوش
معنوی و مقابله مذهبی و یکی از شیوه های آن ی عنکی توککل؛ رابطکه مثبکت وجکود دارد بکدین معنکا ککه
دانشرویان بکا هوش معنوی باال در هنگام مواجهه با حوادث ناگوار زندگی از مقابلکه مکذهبی خصوصکا
توککل بکه خکدا بیشکتر اسکتفاده می کنند به عبارت دیگکر ،ایکن افکراد بکرای مقابلکه بککا حککوادث نکاگوار
زندگی به خدا توکل می کننکد و در عکین حکال در جهت رفع و کاهش استرس تالش می کنند.
در مرموع نتایج حاصل از این پژوهش شواهد اولیه ای را برای گسکترش کارکردهکای آشککار و نهکان
معنویت سازمانی برای استرس شغلی شکایات جسمانی وعدم امنیت شغلی در معلمان حکق التکدریس بکه
دست داد .به طور صریح نتایج این پژوهش نشان داد که معنویت سازمانی هم به طور مسکتقیم و هکم بکه
طککور غیرمسککتقیم (از طریککق اسککترس شککغلی)با شکککایات جسککمانی وعککدم امنیککت شککغلی ارتبککاط بربککرار
میکند(تصویر .)3بر همین اساس در سطح کاربردی چون وجود شکایات جسمانی می تواند زمینکه سکاز
افت کیفیت زندگی کاری و خانوادگی معلمان حق التدریس شود ،پیشنهاد می شود که با تاکید بر ایکن
نکته که معنویت سازمانی از طریق آموزشهای فردی وتوانمند سازی در محیطهای آموزش پرورش مکد
نظر برار گیرد ،آموزشهای عملی و کاربردی مواجهه و مقابله بااسترس شغلی  ،شکایات جسمانی وعدم
امنیت شغلی با استفاده ازبرنامه های آموزشی معتبر و مستند و از طریق افراد متخصص دینی در آموزش
وپرورش ومدارس که معلمان حق التدریس آن را تشکیل می دهنکد ،بکه مرحلکه اجکرا در آیکد .دربعکد
پژوهشی نیز الزام است تا پژوهشگران عالبمند در آینده به بررسی نقش دیگر نگرشهای شغلی در رابطه
بین معنویت سازمانی در محیط مدرسه با استرس شغلی ،شکایات جسمانی وعدم امنیت شغلی در دیگکر
مشاغل بپردازند .در تفسیر یافته های این پژوهش همچنین الزام است بکه محکدودیتهای پکژوهش شکامل
عدم تفسیر علت و معلولی تام از نتایج پژوهش و محدود بودن گروه نمونه به معلمان حق التدریس ی
منطقه توجه و احتیاط الزام صورت گیرد.
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