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چكیده
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین معنویت و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران بوده است .در این پژوهش فرسودگی شغلی در سه بعد خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی تعریف
می شود ،معنویت در محیط کار بصورت کار با معنا در سطح فردی ،احساس همبستگی در سطح گروهی و همسویی با
ارزشهای سازمانی در سطح سازمانی مفهوم سازی شده است.جامعه آماری این مطالعه همبستگی را کلیه کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران تشکیل داده است که بالغ بر  087نفر بودند .از بین این تعداد با استفاده از
جدول نمونهگیری مورگان و کرجسی تعداد  141نفر به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند .برای گردآوری اظالعات از
دو پرسشنامهی فرسودگی شغلی ماسلش ( ،)1281شامل  11گویه و پرسشنامه معنویت میلیمن و همکاران (،)1779
شامل  11گویه استفاده شده است .روایی پرسشنامهها با استفاده از نظرات خبرگان و اجرای آزمایشی تایید و ضریب پایایی
آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ که برای معنویت در محیط کار  %29و برای فرسودگی شغلی  %80تعیین شد که
ضریب قابل قبولی می باشد.
یافتههای تحقیق نشان داد بین معنویت در محیط کار با فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد و با باال
رفتن معنویت در محیط کار ،فرسودگی شغلی کاهش مییابد .همچنین میان برخی از متغیرهای جمعیت شناختی مانند
سن و سابقه کار با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد و افزایش سن و همچنین سابقه کار منجر به افزایش فرسودگی
شغلی میشود .اما میان معنویت در محیط کار و متغیرهای جمعیت شناختی رابطهای دیده نشد.
واژههای كلیدی :معنویت در محیط کار ،فرسودگی شغلی ،متغیرهای جمعیت شناختی.

19

 / 19رابطه معنويت و فرسودگي شغلي کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

 -1مقدمه
نیروی انسانی گرانبهاترین منبع سازمان برای
شکوفاسازی استعدادها و دستیابی مستمر به عملکرد
عالی محسوب میشود .سازمانهای موجود در عصر حاضر،
شاهد تغییرات در ماهیت کار و محیط کاری بودهاند .این
تغییرات منجر به ایجاد محیطهای کاری شدهاند که
نامطمئن و غیرقابل پیش بینی هستند .روندهای جدید
کوچک سازی و ساختاردهی مجدد سازمانها ،تاثیر منفی
بر روحیه کارکنان گذاشته است و بسیاری از کارکنان
احساس عدم اطمینان میکنند (کینجرسکی و
اسکریپنک.)1774 ،1
مطالعات نشاندهنده افزایش فشار روانی و فرسودگی
شغلی میباشند که منجر به افزایش غیبت از کار و کاهش
رضایت شغلی کارکنان در محیط کاری میشوند.
ساعتچی ( )1981فرسودگی شغلی را نوعی اختالل
میداند که به دلیل قرار گرفتن طوالنی مدت شخص در
معرض فشار روانی ایجاد میشود و نشانه مرضی آن
فرسودگی عاطفی،جسمی و ذهنی است.
با گسترش مشاغل خدمات انسانی ،نشانههای
فرسودگی شغلی در میان کارکنان نیز مورد توجه قرار
گرفته است.
1
اسپکتور ( )1777معتقد است ،کارکنانی که از
فرسودگی شغلی رنج میبرند از لحاظ هیجانی خستهاند،
انگیزه آنها در کار کم است و انرژی و شور و هیجان
اندکی برای انجام دادن کار دارند .فرسودگی شغلی نه
فقط در زندگی حرفهای کارکنان تاثیر دارد ،بلکه زندگی
شخصی و اجتماعی آنان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد (
دادمهر.)1980 ،
عالوه بر این امروزه به نظر میرسد ،کارکنان در هر
جا که فعالیت میکنند ،چیزی فراتر از پاداش مادی در
کار جستجو مینمایند ،آنان در جستجوی کاری با
معناهستند تا از کار خود لذت ببرند و انجام این کارها به
آنها انرژی بدهد و بتوانند خود را با اهداف سازمان همسو
کنند .معنویت در کار توصیف کننده تجربه کارکنانی
است که کارشان ارضاﺀ کننده ،بامعنا و هدفدار است.
همچنین تجربهی معنویت در کار با افزایش خالقیت،
صداقت ،اعتماد و تعهد در کار همراه است و با باال رفتن

احساس تکامل شخصی کارکنان پیوند میخورد
(کینجرسکی و اسکریپنک.)1774 ،
در حالی که برخی ادعاها معنویت را به نتایج و عواقب
سازمانی مانند بازدهی ارتباط می دهند ،فقدان مدارک
تجربی کافی ،باعث شده که تحقیقات به سمت این
مسائل معطوف شوند و موضوع به صورت روزافزون از
سوی جامعهی محققین در حال جذب توجه می باشد
(کولودینسکی و همکاران .9)1778
به عنوان مثال ،عثمان-گانی و همکاران( 4)1711در
یک مطالعه که به تازگی با استفاده از گزارشگرها و
سطوح سازمانی بر روی معنویت و عملکرد کارمند انجام
دادند دریافتند که سالمت معنوی و روحی ارتباط
تنگاتنگی با عملکرد کارمند دارد .همچنین ،معنویت در
کار میتواند تاثیرات بسیار مثبت و واقعی بر بازدهی
سازمانی داشته باشد(کارکاس  .5)1717با توجه به
فرضیهی تپر( ،6)1779تجربهی ارتباط داشتن ،گرایش و
حساسیت کارمند به نیازهای سایر کارمندان را افزایش
میدهد و از این رو رفتار کمکی ایجاد میشود .نتایجی
که مدیران به دنبال آن هستند تا نتایج کاری را بیشینه
کنند.
لذا ،سازمان ها بر رشد معنویت در محیط کار و
سالمت معنوی و روحی صحه میگذارند و میدانند که
یک محیط کار معنوی و انسانی برای کارمندان و سازمان
بهتر است(گارسیازامور  .0)1779کارمندان نیز از چنین
فرصت هایی برای پیدا کردن معنا در کار ،استقبال می-
کنند(شارابی  ،8)1772ادبیات گسترده مربوط به مدیریت
معنویت در کار را به عنوان تجویزی حیاتی برای داشتن
محیط کار شاد در نظر میگیرد .لذا ،در طی چند دهه ی
اخیر ،برنامه های معنوی درون محیط کار افزایش
چشمگیری پیدا کردهاند تا مزایای فردی و سازمانیِ
سالمت معنوی و روحی ارتقاء پیدا کنند .همانطور که به
تازگی کارکاس( )1717مشاهده کرده است ،هم اکنون
یک ریسک واقعی برای در نظر گرفتن معنویت به عنوان
یک ابزار جهت انگیخته کردن کارمندان وجود دارد.از این
رو ،هدف این مطالعه ،بررسی برخی تاثیرات معنویت فراتر
از تاثیر سودمند شناخته شده بر روی رضایت شغلی
عمومی است .این امر از طریق ارزیابی این مسئله است
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که چگونه سالمت معنوی و روحی به عنوان نتیجهی
معنویت میتواند رضایت شغلی عمومی را در شرایط
کاری مغایر تحت تاثیر قرار دهد ،مانند سرخوردگی
شغلی ،تنش کاری و تنازع محیط کار و خشونت ادراک
شده.
معنویت و سالمت معنوی و روحی ،علی رغم استفاده
متقابل مشترک ،سازه های موازی نیستند.
ایمونز(2)1222بیان می کند که « معنویت ،به عنوان
عبارتی که در مکالمات معمول تعریف شده است ،باور بر
این است که دربرگیرندهی یک جستجو برای معنا ،برای
وحدت ،برای ارتباط با طبیعت ،انسانیت و برتری است».
تارت(17)1289با تمرکز بر هدفداری ،معنویت را به عنوان
«حیطهی گستردهی توان انسانی برای برخورد با اهداف
نهایی ،با تعاریف باالتر ،با خدا ،با زندگی ،با شفقت ،با
هدف» تعریف میکند ومیتروف و دنتون(11)1222در
یکی از اولین مطالعات تجربی خود بر روی محیط کار،
گزارش دادند که مجریان ارشد تجاری معنویت را « به
عنوان احساس بنیادینِ ارتباط داشتن با خود کامل فرد،
دیگران و کل جهان هستی» در نظر میگیرند.
تعاريف معنويت در كار
بیش از  07تعریف برای معنویت در کار وجود دارد و
هنوز ،تعریفی وجود ندارد که مقبولیت گسترده پیدا کرده
باشد(مارکوف و کلنک .11)1775 ،همچنین راه های
محتمل زیادی برای تعریف چنین عبارت پیچیده و
متنوعی به نام معنویت در کار وجود دارد .به عنوان مثال،
معنویت به عنوان آگاهی داخلی ما(گیلوری
19)1777تعریف شده است ،یک احساس کاری خاص که
اقدام به انجام کار را تقویت میکند(دلر و ولش ،14)1224
یک فرآیند از خودشناسی(بارنت و همکاران ،1777 ،ص
 ،15)569دسترسی به نیروی مقدسی که زندگی را به
جریان میاندازد(نش و مکلنان  ،1771ص  16)10و
جستجوی درونی منحصربه فرد برای کاملترین پیشرفت
فردی از طریق حضور در راز برتر(دلبک  ،1222ص
 .10)945در این تعاریف ،معنویت اغلب به عنوان یک
مفهوم فردی ،چندجنبهای گریزان تعریف شده است:
گنجاندن آن در یک تعریف دشوار است.

البز( 18)1225بیان می کند که تعریف معنویت در
محل کار مانند گرفتن یک فرشته است .فرشته زیبا و
سماوی است اما پیچیده است (ص  .)69عبارت «معنویت
( »)Spiritualityاز کلمه التین « »Spiritusیا
« »Spiritualisمیآید که به معنای تنفس ،نفس کشیدن،
هوا یا باد میباشد (مریام-وبستر) Spiritus .12به عنوان
یک اصل اساسی یا روح بخش تعریف شده است که به
ارگانیسم های فیزیکی حیات میبخشد(مریام-وبستر).
یعنی ،روح نیروی زندگی است که به وقت زنده بودن و
تنفس در ما سکونت دارد(گارسیا-زامور .17)1779
اسکات( 11)1224یک تعریف موازی برای روح ارائه
میکند«اصل اساسی یا نیروی روح بخش درون موجودات
زنده که وجود نامحسوس غیرقابل مشاهدهی فرد را می-
سازد؛ حس واقعی یا اهمیت چیزی»(ص  .)64معنویت،
همانطور که توسط میتروف و دنتون( 11)1222تعریف
شده است« ،احساس بنیادینِ بودن در ارتباط با خود
کامل فرد ،دیگران و کل جهان هستی است» .همانطور
که در باال نیز ذکر شد ،ابهام ،پیچیدگی ،و ایهامِ این سازه،
معنویت را تبدیل به موضوعی دشوار جهت تحقیق کرده
است .در این مقاله ،معنویت به عنوان سفری برای پیدا
کردن شناخت پایدار ،موثق ،معنادار ،کل نگر و عمیق از
خود وجودی و رابطه همبستگی متقابل آن با تقدس و
برتری تعریف شده است .معنویت با مشخصاتی همچون
خصوصی بودن ،فراگیری ،غیرفرقهای ،حس جهانی انسانی
به جای چسبیدن به باورها ،تشریفات یا روش های
مذهبی سازمان یافته ،از مذهب سازمانی تمییز داده شده
است .این تمایز در ادبیات مربوط به معنویت در کار
اهمیت دارد .همانطور که توسط میتروف و دنتون()1222
گفته شده است %67 ،از پاسخ دهندگان دیدگاهی مثبت
به معنویت دارند در حالی که سایرین دیدگاهی منفی به
مذهب دارند.
معنويت و عملكرد سازمانی
اینکه آیا کاربرد ،ایجاد یا وارد کردن معنویت در
سازمان ها منجر به افزایش بازدهی یا سوددهی میشود،
مسئلهای پیچیده و بحث انگیز است .دنت و همکاران
(19)1775مجادالت در حول مسائل اندازه گیری و دقت
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چگونگی ارتباط عملکرد و معنویت را بازبینی کردند .دو
جناح یا موضع مخالف با توجه به بررسی روابط بین
معنویت و عملکرد سازمانی وجود دارد .از یک سو،برخی
محققان معنویت را توسط ذات آن به عنوان ضد مادی
گرایی(لیپس-ویرسما  14)1779و ضد مثبت گرایی
(فورناچیاری و همکاران  15)1779میدانند و روش های
تحقیق مثبت گرایی بر روی معنویت را زیر سوال
میبرند(پالمر .)1224 16این محققان استدالل میکنند
که ویژگی ضد مادی گرایی معنویت ممکن است چالش
های مهمی در بررسیِ علمی ارتباط آن با عملکرد مالی
تحمیل کنند(دنت و همکاران  ،1775فورناچیاری و لوند
دین  ،1771فورناچیاری و همکاران  .)1779برخی
محققان این دیدگاه را تا این حقیقت حمایت میکنند که
ممکن است تله های اخالقی و نگرانی های معنوی در
پرسش تحقیق وجود داشته باشد که آیا ایجاد یا
همبستگی معنویت در کار منجر به بهتر شدن عملکرد
سازمانی یا سوددهی گردد یا خیر(فرناندو .)1775 10سایر
محققان نیز نگرانی خود در مورد استفادهی معنویت به
عنوان ابزاری اجرایی به منظور تحریک کارمندان را بیان
کردهاند(براون18.)1779 ،این دانشمندان استدالل می-
کنند که معنویت باید به عنوان یک هدف به خودی خود
دیده شود و نباید به عنوان یک ابزار مدیریتی برای
افزایش عملکرد مالی در سازمان ها مورد استفاده قرار
بگیرد(فرناندو .)1775 ،برخی دانشمندان نیز شروطی را
بیان میکنند و در مورد سوءاستفاده از معنویت در کار
هشدار میدهند(جکسون.)1777، 12
خودمراقبتی :ارتباط بدن به روح
هدف این بخش خالصه کردن و نشان دادن تجربهی
یادگیریِ یک دورهی ده هفتهای در مورد خودمراقبتی
برای دانشجویان الهیات است که برخی از آنها به عنوان
رهبران مذهبی در جوامع یهودی و مسیحی در حال کار
هستند .این تجربهی یادگیری براساس یک نظریه از
تغییر است که بدن و روح را به هم اتصال میدهد .هدف،
گنجاندن یک معنویت معتبر درون تجارب روزانهی فرد
در برخورد با استرس است .یک معنویت فراگیر و
یکپارچه «گسترده و عمیق است ،به شرایط زندگی

پاسخگو است ،توسط بافت اجتماعی بزرگتر تغذیه می-
شود ،میتواند به اندازهی کافی منعطف و پایدار باشد تا
دامنهی کامل توان انسانی را دربرگیرد و به اندازهی کافی
تابناک میباشد تا یک دیدگاه هادی قدرتمند برای فرد
ایجاد کند»(پارگامنت .)1770 97این دورهی آنالین در
مورد خودمراقبتی از تحقیقات کنونی بر روی استرس
روحانیون (که در باال خالصه آن مطرح شد) ،همبستگی
های مثبت بین خوددلسوزی و رضایت در کشیش بودن
(بامیستر و تیرنی ،)1711 91عادات(داهیگ)1711 91
استفاده میکند .این تحقیق روانشناختی در یک تجربهی
یادگیری الهیاتی عملی استفاده شده است که هستهی
آن ،معنویت و الهیات هستند .فرآیند تغییر زمانی آغاز
میشود که دانش آموزان عمدا از روش های معنوی و
حمایت دقیق استفاده کنند تا خوددلسوزی را تقویت
کنند .سپس ،آنها بر روی تغییر یک عادت تمرکز میکنند
که از نظر معنوی معنادار است و ممکن است تاثیرات
فیزیکی ،احساسی ،رابطه ای و حرفه ای منفی داشته
باشد .آنها ممکن است تصمیم بگیرند که یک راه عادت
گونه در مقابله یا استرس یا تجربهی لذت را تغییر دهند
مانند اینترنت گردی یا انجام بازی های کامپیوتری به
هنگام داشتن استرس .یا آنها ممکن است یک عادت
معنوی محور را درون کارهای روزمرهی خود قرار دهند
مانند پیاده روی متفکرانه .دانش آموزان با ارزش ها شروع
می کنند و آنها را کشف می کنند ،اینها به عنوان اصول
راهنمایی براساس باورها در مورد مهمترین چیزها ،تعریف
شدهاند .ارزش ها توسط خانواده ها ،سنن مذهبی و
نیروهای اجتماعی و فرهنگی شکل میگیرند .در کمک به
دانش آموزان الهیات که در حال بررسی ارزش ها می-
باشند ،من از یک ابزار آنالین استفاده میکنم ،مدخل
ارزش های زندگانی که  14ارزش زندگی را رتبه بندی
میکند(موفقیت ،تعلق ،توجه به محیط زیست ،توجه به
دیگران ،خالقیت ،امنیت و توان مالی ،سالمتی و فعالیت،
فروتنی ،استقالل ،وابستگی متقابل ،تحلیل عینی ،خلوت،
مسئولیت ،معنویت) .من این مدخل را بر ده ارزش
شناسایی شده در تحقیق روانشناختیِ شوارتز ترجیح می-
دهم :قدرت ،موفقیت ،لذت گرایی ،تحریک ،خودفرمانی،
جهانگرایی ،نوع دوستی ،سنت ،همنوایی و امنیت(شوارتز

فصلنامه آيندهپژوهي مديريت ،شماره  ،011بهار و تابستان 19 / 0131

و همکاران  .99)1717ارزش های شوارتز اعتبار ظاهری
زیادی برای دانش آموزان الهیات ندارند و ارتباط و معنای
زیادی ندارند .آغاز با ارزش ها به جای باورها یک ورودی
خوب به انعکاسات الهیاتی در مورد چگونگی برخورد با
استرس از سوی دانش آموزان است ،مخصوصا برای
آنهایی که در مراحل مختلف از تحصیالت الهیاتی خود
هستند با توانایی های مختلف به منظور الهیاتی صحبت
کردن در مورد باورهایشان که اغلب در مراحل اولیهی
تحصیالت الهیاتی ،ساختارشکنی میشوند .همچنین در
زمان تدریس استرس و خودمراقبتی به عموم مردم و
گروه های حرفهای مختلف مانند رهبران تجاری ،تمرکز
اولیه بر روی ارزش ها به جای باورها میتواند مفید باشد،
مخصوصا زمانی که به معنویت عالقه وجود داشته باشد.
اما تحصیالت الهیات رسمی نباشد که به آنها کمک کند
تا در مورد باورهای خود انتقادی فکر کنند .مشخص
کردن و تنظیم کردن ارزش ها به صورت الهیاتی و روان
پویشی ،فراتر از فرآیند مشخص کردن ارزش ها به صورت
مرسوم است .این به دانش آموزان کمک میکند تا در
مورد استرس و خودمراقبتی به طرق معنادار تفکر الهیاتی
داشته باشند که این امر به ویژگیهای منحصر به فرد
ارزش ها و باورهای مذهبی احترام میگذارد .اکتشاف،
مشخص کردن و تنظیم کردن ارزش ها به صورت روان
پویشی ،معنوی و الهیاتی رضایت را تعمیق میکند که
این امر خود حرفههای مذهبی را برای روحانی لذت
بخش و زندگی بخش میکند .تمرکز بر روی ارزش ها
یک روش الهیاتی عملی در ساختن راهبردهای جدید در
استرس روحانی و خودمراقبتی است که بدن و روح را به
هم اتصال میدهد.
معنويت و جلوگیری از فرسودگی
نیازهای روانی بنیادین درون نظریهی خودمختاری در
مورد رشد تمایالت ذاتی فرد و نیازهای روانی درونی است
که مبنای خودانگیختگی ،یکپارچگی شخصیت و سالالمت
فردی اسالت(رایالان و دسالی  .94)1777خودمختالار بالودن
یعنی تجربه کردن حس انتخاب در آغاز و تنظیم اقدامات
خود فرد .یک نیاز بنیادین ،یک حالت انرزی بخش اسالت
که برآورده شده است ،و به سالمت سالالمت و رفالاه پالیش

میرود .اگرچه ،اگر برآورده نشالود ،مالیتوانالد باله بیمالاری
منتهی شود .همانطور که در باال ذکر شالد ،دسالی و رایالان
( )1777سه نیاز روانی بنیادین را مشخص کردند :اختیار،
ارتباط داشتن و توانایی .مدارک علمی زیادی برای ارتباط
این ساله نیالاز در ارتبالاط بالا اعتمالاد باله نفالس ،خالقیالت،
یادگیری مفهومی و موفقیت (ایلیز و همکالاران ،95)1775
حال مثبت روزانه ،سرزندگی ،سالمت فیزیکی (شاللدون و
الیوت  ،96)1222مشغولیت ،بازدهی ،خوب بودن (رایالان و
دسی  ،)1776عملکرد و سالمت در کار(بالارد و همکالاران
 90)1774وجود دارند .در زیر ،ایالن ساله نیالاز بالا جزئیالات
بیشتر تعریف شده انالد و اسالتدالل شالده اسالت کاله چالرا
معنویت عاملی مهم برای زندگی خوب است
اختیار بر اساس نظر دسی و رایان( ،)1777یک عنصر
کلیدی در نظریهی خودمختاری است « .اختیار به ادراک
شدن به عنوان منشاء یا منبعِ رفتار خود فرد اشاره
دارد»(رایان و دسی  .)1774عالوه براین ،یعنی احساس
آشکارشده در اقدامات فرد .اختیار نباید با استقالل اشتباه
گرفته شود .استقالل یعنی عدم تکیه به منابع یا توانایی-
های خارجی .اگرچه فرد میتواند مختار عمل کند در
عین حال به چیزی تکیه داشته باشد به عنوان مثال
ورودی از دیگران تا جایی که فرد کامال عمل را تایید
میکند .امر مهم برای افراد مختار تصمیم گیری توسط
خود ایشان میباشد .اختیار به توانایی انتخاب اشاره دارد
چه با معیارهای اجتماعی همخوانی داشته باشد و چه
نداشته باشد(ریف  .98)1282زندگی یک فرد مختار ریشه
در معیارها ،نیازها و ارزش های فردی دارد .این امر به فرد
مسئولیت آغاز و تنظیم اقدامات یک فرد را میدهد.
ارتباط داشتن روابط انسانی کیفیت باالیی را دارد و حفظ
می کند و دومین نیاز روانی بنیادین است« .ارتباط
داشتن به احساس ارتباط با دیگران ،اهمیت دادن و مورد
اهمیت قرار گرفتن از سوی دیگران ،داشتن حس تعلق به
افراد دیگر و جامعهی فرد اشاره دارد» .ارتباط داشتن
یعنی احساس امنیت در محیط خود و در روابط خود با
دیگران .بامیستر و لیری(92)1225در بازبینی خود مدارک
تجربی زیادی برای نیاز به تعلق به عنوان یک انگیزهی
انسانی بنیادین ارائه میکنند .کمبود پیوندهای انسانی
مربوط میشود به تنزل سالمتی ،کاهش ظرفیت برای
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تطبیق و کاهش رفاه .توانایی یعنی احساس قادر بودن.
این عبارت به «احساس موثر بودن در تعامالت فرد با
محیط اجتماعی و تجربهی فرصتها به منظور نشان دادن
و ازمایش تواناییها اشاره دارد» .عالوه براین ،توانایی یک
حس درک شده از اطمینان و بازدهی در عمل است.
ادراکاتِ توانایی ،باورهای فرد در مورد کارهایی که می-
تواند و نمیتواند در محیط مربوطه انجام دهد را می-
سازند(کری و همکاران  .47)1776سلطهی محیطی،
همانطور که توسط ریف و سینگر )1228(41بیان میشود،
حسی سلطه ،توانایی و اعتماد در برخورد با محیط را در
بر دارد .این بُعد در طی زمان تکامل مییابد ،یعنی زمانی
که زندگی فرد معنادارتر شود و ارتباط عمیق با دیگران
توسعه پیدا کند(ریف و سینگر  .)1228توانایی منجر به
عزت نفس و رشد فردی میشود .معنویت معموال با
زندگی کردن با اعتماد درونی خود برای تولید رفتارها و
نگرشها و روابط مثبت در زندگی خود ،ارتباط دارد(هالی
 .41)1229تعاریف معنویت با هدف نهایی زندگی برخورد
دارند ،تجربهی بُعد برتر که به وجود معنا میبخشد و
ظرفیت تجربهی تقدس(جیاکالون و جورکیویچ .49)1779
معنویت با تمرکز بر گوهر زندگی ،خالقیت ،روح ،تجارب
عرفانی و باورهای عصر جدید ارتباط دارد(زینباور و
همکاران  .)122044معنویت نگرش درونی به زندگی که با
تقدس ارتباط دارد را برجسته میکند .این تعریف
مستقیما با گوهر معنویت که پارگامنت( 45)1771آن را
تعریف کرده است ارتباط دارد« :فرآیندی که از طریق آن
مردم تقدس را کشف ،حفظ و کشف مجدد میکنند».
معنویت قبال به عنوان یک عنصر مهم از رفاه در دهه
 1207شمرده میشد .به طور خاص نظریه پردازی
موبرگ( 46)1201از این نظر سودمند است .رفاه معنوی
به عنوان هدف زندگی تعبیر شده بود و تصدیق زندگی در
ارتباط مستقیم با خدا ،خود ،جامعه و محیط بود .مدارک
تجربی رو به رشدی وجود دارند که تایید میکنند بین
معنویت و رفاه ارتباط وجود دارد(درک ون دیرندانک و
موهان.)1776 40
بر اساس مفهوم موبرگ ،الیسون( 48)1289بهترین
مقیاس معنویت را توسعه بخشید .بر اساس نظر
الیسون( ،)1289سالمت معنوی و روحی میتواند به

عنوان یک نمود از بلوغ روحی در نظر گرفته شود اما می-
تواند تجربهای کامل از فردی باشد که به خواست خدا
عمل میکند (الیسون و اسمیت.)1221 42
درون بافت معنویت به عنوان یک عامل اضافی
بنیادین برای زندگی خوب ،تمرکز بر روی معنویت به
عنوان منبع داخلی پیشنهاد شده است .این امر منجر به
دیدگاهی در مورد معنویت میشود که به بسیاری از
جنبهها و تعاریف معنویت تاکید میکند .در انجام این کار
منابع داخلی جنبههای داخلی یک فرد هستند که
هشیاری فردیِ خود درون فرد را تولید میکنند و حس
بودنِ بخشی از بُعد روحی عمیق تر را ایجاد میکنند.
منابع داخلی معنوی میتوانند در تجربهی حس کنترل
ثانویه بر یک موقعیت سودمند باشند و اطمینان بیشتری
ایجاد میکنند که همه چیز در بهترین شرایط قرار دارد.
همبسته کردن معنویت هدف در جنبهی زندگی از
زندگی خوب را قدرت میبخشد (گیبسون و پارکر
.57)1779
در مجموع پیشینه تجربی پژوهش به شرح زير
میباشد:
51

ايساكسون و همكاران()0212

در پژوهشی به

بررسی " یک مطالعهی سه سالهی مشترک بر روی روابط
بین مقابله ،استرس و فرسودگی شغلی پس از یک درمان
مشاورهای برای پزشکان نیازمند کمک پرداختند".
دانش در مورد عوامل مهم در کاهش فرسودگی شغلی
مورد نیاز است اما مطالعات برای برنامهی درمان
فرسودگی شغلی و تاثیر آنها در میان پزشکان بسیار کم
هستند .این مطالعه که در طی سه سال انجام شده است،
قصد داشت تا نقش استراتژیهای مقابله ،استرس شغلی و
ویژگیهای شخصیتی در کاهش فرسودگی شغلی پس از
درمان مشاوره برای پزشکان مضطرب را بررسی کند.
روشها 110 :پزشک که در درمان مشاوره برای
فرسودگی شغلی در مرکز منابع ویال سینا ،نروژ در بین
سالهای  1779تا  1775شرکت کرده بودند ،در ابتدا با
ارزیابی خودگزارشی همراه شدند ،یک سال ،و سه سال در
ادامه .معیارهای حاصل شدهی اصلی ،خستگی احساسی
(یک بُعد از فرسودگی شغلی) ،استرس شغلی ،استراتژی-
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های مقابله و روان رنجوی بودند .تغییرات در این معیارها
با تکرار روش های ANOVAتحلیل شدند .روابط موقتی
بین تغییرات با استفاده از مدلسازی ساختاری با مدلهای
چهارزانو و پنل همزمان ارزیابی شدند 184 .پزشک(،%81
 89مرد و  171زن) ارزیابی سه ساله را تکمیل کردند.
کاهش شدید سطوح خستگی احساسی ،استرس شغلی ،و
استراتژیهای مقابلهی مبتنی بر احساس از مبنا تا یک
سال پس از درمان چشمگیر بودند که این روند طی سه
سال بعدی نیز حفظ شد .مدلسازی پنلی نشان داد که
تغییرات در مقابلهی مبتنی بر احساس( z=0.05,
 )P<0.001و استرس شغلی ( )z=3.16, P<0.01قبل از
تغییرات در خستگی احساسی از مبنا تا سه سال بعدی
بودند .همین الگو از مبنا تا یک سال بعد مشاهده شد.
یک رابطه متوالی نشان داد که کاهش در مقابلهی
مبتنی بر احساس و در استرس شغلی ،پیش از کاهش
خستگی احساسی است .در نتیجه ،استراتژیهای مقابله و
استرس شغلی میتوانند در برنامههای درمانی که قصد
دارند فرسودگی شغلی را در پزشکان کم کنند یا از بروز
آن جلوگیری کنند ،مهم باشند.
لی و همكاران()0212

51

در پژوهشی به بررسی

" همبستگیهای فرسودگی شغلی پزشکان در مناطق و
تخصصها :یک فرا تحلیل " پرداختند .سازمانهای
مراقبت سالمت ،نیاز به توجه به فرسوگی شغلی در
پزشکان را درک کردهاند چون ارتباط نزدیکی با کیفیت
مراقبت ،نگهداری و مهاجرت دارد .بسیاری از کارکردهای
منابع سالمت انسانی شامل شناسایی و مدیریت عوامل
ریسک فرسودگی برای سالمت شاغلین میشود در حالی
که مقابلهی موثر را نیز ارتقاء میبخشد .مطالعهی ما بر
روی پزشکان موارد زیر را دنبال میکند )1 :کدام
همبستگیها ارتباط قدرتمندی با خستگی احساسی
( 59)EEو زوال شخصیتی( 54)DPدارند و  )1آیا این
ارتباطات با توجه به منطقه و تخصص فرق دارند یا خیر.
فراتحلیل به ما اجازه داد تا دامنه متنوعی از
همبستگیها را بررسی و ارزیابی کنیم .جستجوی ما 65
نمونه از پزشکان از نواحی و تخصصهای مختلف را به
همراه داشت EE .با اختیار ،نگرش کاری مثبت و کیفیت
و ایمنی فرهنگی ارتباط منفی دارد .این مورد همچنین با

سازمانی،
محدودکنندهی
ساختار
بارکاری،
خشونت/نزاع/بیتربیتی ،استانداردهای ایمنی و کیفیت
پایین ،نگرش کاری منفی ،تنازع زندگی کاری و کمک
کنندههای سالمت روحی ضعیف ارتباط مثبت دارد .ما
یک الگوی مشابه اما ضعیف تر از ارتباطات برای DP
یافتیم.
پزشکان در امریکا سطوح پایینتری از  EEرا در
مقایسه با پزشکان اروپایی مقایسه میکنند این در حالی
است که فرصتهای رشد شغلی و کیفیت و فرهنگ
ایمنی هر دو قدرتمند هستند و هر دو از مقابلهی مبتنی
بر مسئله استفاده میکنند .پزشکان امریکایی در زمانی
که تنازع زندگی کاری قوی بود ،سطوح باالتری از  EEرا
تجربه کردند و همچنین از مقابلهی غیرموثر استفاده
نمودند .پزشکان اروپایی با نگرش شغلی مثبت ،سطوح
پایینتری از  EEرا در مقایسه با امریکاییها تجربه کردند.
همین الگو اما ضعیف تر برای  DPنیز مشاهده شد.
در زمانی که ساختارهای سازمانی محدودکننده
هستند و عوامل تضعیف کنندهی سالمت روحی وجود
دارند ،متخصصان بیماران سرپایی در مقایسه با پزشکان
بیماران بستری سطوح باالتری از  EEرا تجربه میکنند.
متخصصان بیماران سرپایی به هنگام وجود اختیار ،سطوح
پایینتری از  EEرا تجربه کردند .با نگرش مثبت شغلی،
متخصصان بیماران بستری سطوح پایینتری از  EEرا در
مقایسه با متخصصان بیماران سرپایی تجربه کردند.
همانند باال ،الگوی مشابه اما ضعیفتری برای  DPمشاهده
شد.
اگرچه ما نتوانستیم به سببی بودن پیببریم ،اما
یافتههای ما موارد زیر را نشان میدهند )1 :اینکه  EEبُعد
هستهای فرسودگی شغلی است  )1همبستگیهای فردی
و سازمانی مشخصی با کاهش فرسودگی شغلی پزشکان
ارتباط دارند )9 .مزایای هدایت منابع به سمتی که
بیشترین نیاز به پزشکان از مناطق و تخصصهای مختلف
وجود دارد و )4نیاز برای تحقیق به منظور ارتباط دادن
فرسودگی شغلی پزشک به عملکرد.
بسیاری از کارکردهای منابع سالمت انسانی شامل
شناسایی و مدیریت عوامل ریسک فرسودگی شغلی فردی
و محیطی میشود در حالی که در عین حال باید مقابله
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موثر را ارتقاء ببخشد .فرسودگی شغلی یک الگوی
مشخص از پاسخ به استرس مزمن کاری است که یک
مسئلهی مهم برای بسیاری از پزشکان میباشد.
فرسودگی شغلی پزشک اول با تخلیهی انرژی روحی
مشخص میشود که به آن خستگی احساسی ()EEمی-
گویند .با چنین تخلیهای ،فرد مبتال نمیتواند خود را ارائه
کند و این امر منجر به نگرشها و رفتارهای عیب جویانه
نسبت به بیماران میشود که به آن زوال شخصیتی
میگویند( .)DPبُعد سوم فرسودگی شغلی ،خودسنجی
منفی است ،مخصوصا در تواناییهایی که نیازمند کار با
دیگران هستند که به موفقیت فردی از بین رفته ،شناخته
میشود .مطالعهی ما بر روی ابعاد  EEو  DPتمرکز می-
کند .چهارچوبها برای تعریف رشد فرسودگی شغلی در
متخصصان سالمت ،دامنهای از ویژگیهای فردی تا
متغیرهای سازمان کاری یا ترکیبی از دو دارند .به عنوان
مثال ،مدل ویسکوف و همکاران( 55)1717بر تاثیر محیط
کار تاکید دارد که تحت تاثیر موارد زیر میباشد:
الف) قابلیت کارکرد سازمان ب) فرهنگ سازمانی ج)
مدیریت و حمایت بیمار ج)پیشرفت کارکنان و ه)تعادل
کار-خانواده .این عناصر با فرسودگی شغلی ،خطاهای
پزشکی و کیفیت سالمت ارتباط دارند .در مقابل،
فرسودگی یک عامل ریسک برای ترک شغل و مهاجرت از
سوی پزشک در نظر گرفته شده است .مدارک موجود
مدل هایی با ویژگیهای فردی و کاری را پشتیبانی می-
کنند .سه سطح از تغییر برای کاهش ریسک فرسودگی
به عبارت زیر میباشند )1 :تعدیل ساختاری سازمان و
فرآیندهای کاری )1بهبود تناسب بین سازمان و پزشک از
جمله برنامههای پیشرفت حرفهای به منظور تسهیل
سازگاری بهتر با محیط کار و  )9اقدامات در سطح فردی
برای کاهش استرس و عالئم ضعف سالمتی از طریق
مقابلهی موثر و ارتقای رفتارهای سالم.
تجدا()0212
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در پژوهشی به بررسی" مکاشفهی

تاثیرات حمایتی سالمت روحی(معنوی) بر شغل (رضایت
در شرایط شغلی مغایر) " پرداخت .عالقه به معنویت به
عنوان یک عامل محافظتی در جنبههای مختلفِ زندگی
روزمره در طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است.
هنوز تحقیقات نسبتا کمی به تاثیر معنویت در محیط کار

پرداختهاند .مطالعهی پیش روی ،برای مکاشفهی نقش
سالمتی روحی و معنوی به عنوان عاملی مثبت در رضایت
شغلی به هنگام گزارش تجارب مغایر در محیط کار ،انجام
شد .سالمت معنوی و روحی به رضایت شغلی ارتباط دارد
حتی زمانی که شرایط مغایر در محیط کار از سرخوردگی
شغلی ،تنش کاری و قربانی شدن وجود داشته باشند.
بافت یافتهها با سایر تحقیقات و نظریهها و جهتهای
مورد تاکید برای تحقیق در آینده مورد بحث قرار گرفته-
اند .علی رغم رشد توجه به ارتباطات بین مذهب ،معنویت
و کار ،گنجاندن باورها و سنن مذهبی در محیط کار یک
ناحیهی حیاتی اما نادیده گرفته شده برای توجه تجربی
میباشد.
دولیتل( 50)0212در پژوهشی به بررسی " تاثیر رفتار
بر فرسودگی شغلی در میان روحانیت مبتنی با در نظر
گرفتن ویژگی محلی " پرداخته است .فرسودگی شغلی
تاثیر مهمی بر رضایت شغلی روحانیون دارد .شناسایی
رفتارهای حمایتی که میتوانند از فرسودگی شغلی
جلوگیری کنند برای سالمت روحی و احساسی طوالنی
مدتِ فرد روحانی و در نتیجه کل کلیسا ،مهم میباشد.
این تحقیق یافتههایی در میان روحانیون محلی را گزارش
میکند که شیوع فرسودگی شغلی را شناسایی کرده و
این داده ها را با عوامل ریسک مردم شناسی و رفتارهای
حفاظتی همبسته میکند .روحانی که دارای معیارهای
فرسودگی شغلی هستند ،جوانتر بودند و خود را به عنوان
فردی افسرده و ناراضی از زندگی روحی میدانستند و
شغل رنج آور کلیسا را تحمل میکردند .همچنین این
تحقیق اعالم میدارد که داشتن عالیق و فعالیتهای
مختلف در خارج از محیط کاری میتواند فرد را در مقابل
فرسودگی شغلی محافظت کند .به طور خاص ،رفتارهایی
که روابط را تقویت میکنند مانند به دنبال ناصح رفتن و
حضور در خلوت مانند پیگیری فعالیتهای خارجی از
جمله ورزش منظم و مطالعه ،فرد را در مقابل فرسودگی
محافظت میکنند .تعابیر بیشتر برای کلیسای عمومی نیز
مورد بحث قرار گرفته اند.
فرسودگی شغلی یک شرایط رایج در میان افرادی
است که در مشاغل مختلف حضور دارند .مفهوم
فرسودگی شغلی در تحقیق ماسلش و همکاران 58شکل
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پیدا کرد .در دهه  1207او منظومه ای از عالئم را ذکر
کرد :حس پایین از موفقیت فردی ،خستگی احساسی
شدید و میزان باالیی از زوال شخصیتی (صفت رفتار با
دیگران به عنوان یک شیئی)(ماسلش و لیتر  .52)1226در
حالی که فرسودگی شغلی شدیدا با افسردگی همبستگی
دارد(()rho=0.85, P<0.01ماسلش و لیتر  ،)1226یک
اختالف مهم این است که فرسودگی شغلی مربوط به
شغل است؛ ترک شغل معموال باعث از بین رفتن عالئم
میشود .فرسودگی شغلی در میان بسیاری مشاغل که به
دیگران کمک میکنند مورد مطالعه قرار گرفته است از
جمله پزشکان مراقبتهای اولیه (فریبورن  ،1771وینفیلد
و آنستی 67)1221پرستاران(کاتاالن و همکاران ،61)1226
معلمان(فریدمان 1777؛ برک و گرینگلس ،61)1229
مددکاران اجتماعی(کادوشین و کولیس 1225؛ اوکتای
1221؛ ایوانز و همکاران  .69)1776اگرچه روحانی یک
حرفهی منحصربه فرد است که الزامات روحی و مهارت
های شغلی منحصر به فرد خود را میطلبد .الزامات
اجرایی معموال در شرایط مشاورهی فردی چشمگیر می-
شوند .همچنین ،فرد روحانی ممکن است در اجرای
رفتارهای مسیحی معیار احساس فشار کند و از سوی
همکاران و رؤسا تحت نظارت قرار بگیرد.
بسیاری مطالعات در میان روحانیون ،رضایت کلی
شغلی به همراه عوامل استرسزا را بررسی کردهاند تا
سندروم فرسودگی را شناسایی کنند .یک مطالعه بر روی
کلیسای متحدهی کانادا ،سطح باالیی از رضایت شغلی و
تعهد فردی را آشکار ساخت %87:از مسئولیت روستایی
خود راضی بودند .در مقابل ،روحانیون نمرهی باالتری در
افسردگی( 08صدک) و عالئم استرس زا( 88صدک) در
مقایسه با جمعیت عمومی ثبت کردند .همچنین%05 ،
احساس میکردند که به عنوان یک کشیش مختار ،کار
بیش از حدی انجام میدهند و  %67احساس میکردند
که به عنوان یک کشیش مختار زمان مناسب برای تفکر و
اندیشه ندارند .این تناقض بین تحمل استرس باالی
شغلی و رضایت نسبتا باالی شغلی در یک مطالعهی دیگر
نیز مشاهده شد .این مطالعه استرس و فرسودگی شغلی
در میان  190مددکار اجتماعی سالمت روانی را بررسی
کرد .بر اساس پرسشنامهی  11امتیازی سالمت عمومی،

در حدود  %40دارای معیار اختالل روانی بالقوه بودند ،سه
برابر بیشتر از جمعیت عمومی .همچنین %40 ،تقریبا از
کار خود راضی %95 ،مردد و  %12ناراضی بودند .احساس
کم ارزشی در محل کار ،ادراک الزام باالی شغلی ،کمبود
حمایت و توانایی تصمیم گیری محدود با شیوع گسترده-
ی استرس و خستگی احساسی همبستگی داشت .تنها
تعداد اندکی مطالعه وجود دارند که با استراتژیهای
مقابله ،فرسودگی و رضایت شغلی در میان روحانیون را
باهم تطبیق میدهند .یک مطالعه توسط راجرسون و
پیدمونت ( 64)1228در میان  151کشیش تعمیددهنده
امریکایی مشخص کرد که روحانی که رویکرد همکاری با
خدا(فرآیند حل مسئله به کمک خدا) یا به گردن خداوند
انداختن(مسئله به خداوند محول میشود) را اتخاذ می-
کند ،همبستگی قدرتمندی در مقابل خستگی احساسی و
زوال شخصیتی دارد و این امر دارای تاثیر مثبت به همراه
موفقیت فردی میشود .این یکی از معدود مطالعاتی است
که مقابلهی مذهبی در میان کشیشان را بررسی میکند.
دورينگ()0212
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در پژوهش دیگر به بررسی

"راهبردهای جدید برای تجربهی استرس از سوی
روحانیون(کشیش ها) :ارتباط روح و بدن" پرداخته است.
این مقاله یک دورهی آنالین در مورد خودمراقبتی
براساس تحقیقات رایج بر روی استرس روحانی توسط
60
فرانسیس و همکاران(66علوم پاستورال روستایی()1775
انگیزه توسط میلر و رالنیک ( ،68)1711خود دلسوزی
توسط برنارد و کوری(62روانشناسی پاستورال (روستایی))،
نیروی خواستن توسط بامیستر و تیرنی( 07)1711و
عادات توسط داهیگ( 01)1711را تعریف میکند .این
تجربهی یادگیری عملی الهیاتی بدن و روح را توسط
گنجاندن یک معنویت موثق درون تجارب روزانهی فردی
که با استرس مقابله میکند ،ارتباط میدهد .دانش
آموزان مجالت مستند گوگل را در مورد اجرای روش
های معنوی و عادت کاهش استرس به اشتراک گذاشتند.
خوداظهاری و پشتیبانی دقیق یک فرآیند الهیاتی عملی
از تغییر در الهیات زندگی آنها در مورد ارزشها ،باورها ،و
روشهای معنوی را تقویت میکند.
ارزش ها و باورهای ازدواجی(عقیدهای) درون روش
های معنوی و خودمراقبتی گنجانده شدند که شفقت را
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تقویت میکنند .این الهیات زنده در مورد شفقت آشکار
شد و بر خالف ارزش ها و باورها عمل کرد مخصوصا در
مورد قضاوت خداوند.
استرسهای وزارت خسارت خود را از طریق فیزیکی،
معنوی و سالمت احساسی اخذ میکند .خبر خوب این
است که نرخ مرگ و میرِ روحانیون کمتر از جمعیت
عمومی است .روحانیون در اروپا و ایاالت متحده کمتر در
تصادفات ،خودکشی یا سفلیس دچار مرگ میشوند .این
آمار بر اساس نرخ مرگ و میر در چهار قرن است(کینگ
و بایالر .01)1262 ،خبر بد این است که تحقیقات اخیر
نشان میدهند که روحانیون در ایاالت متحده ،از نظر نرخ
شیوع چاقی و تبدیل شدن به شرایط سالمتی مزمن ،در
معرض ریسک بیشتری هستند .یک مطالعه بر روی
روحانیون متدیست متحده در کارولینای شمالی مشخص
کرد که نرخ چاقی  %17بیشتر است و این امر با مشکالت
سالمتی مربوط به سبک زندگی مانند دیابت ،فشار خون،
آسم و آرتروز همراه است .آنها همچنین دو برابر بیشتر
عالئم افسردگی را داشتند (پروشولد-بلد و لوگراند
 .09)1717کلیسای لوتری ایوانجلیکا در امریکا نرخ باالی
مشابه را برای چاقی در میان روحانیون گزارش داد
(هاالس  .04)1771خستگی احساسیِ روحانیون حداقل
در ایاالت متحده منجر به خودمراقبتی ضعیف شده است
از جمله تغذیهی ناسالم و سبک زندگی بیتحرک .این امر
باتوجه به برنامههای نامنظم روحانیون چندان غیرقابل
انتظار نیست ضمن اینکه انتظار میرود تا روحانی قبل از
خود به نیازهای دیگران باید توجه کند .با توجه به این
استرس ها ،چه چیز باعث ادامهی کار از سوی روحانی
میشود؟ تحقیقات نوآورانه بر روی فرسودگی شغلی
روحانی نشان میدهد که برخالف سایر مشاغل ،روحانی
رضایت شغلی باالیی را علی رغم فرسودگی شغلی تجربه
میکند(فرانسیس و همکاران  .)1775روحانیون کار خود
ارضاءکننده در مییابند و احساس میکنند که در حال
ایجاد تغییر در زندگی دیگران و دنیا هستند .ارزش ذاتیِ
کار آنها ،آنها را بازسازی و شاداب میکند .همانطور که
فرانسیس در مطالعات مختلف نشان داده است ،ابعاد
مثبت کشیش بودن همراه است با ابعاد مالیات دهی
روحی(بری و همکاران  ،1711چارلتون و همکاران

 ،1772فرانسیس و کالدور  ،1771فرانسیس و همکاران
 ،1772فرانسیس و همکاران  ،1711لوئیس و همکاران
 ،1770رابینز و فرانسیس  .05)1717جنبه های دیگر
کشیش بودن که به روحانی کمک میکنند ،منابع مذهبی
و معنوی مانند عبادت هستند که روحانی در مقایسه با
استفاده
آنها
از
بیشتر
مردم
عوام
میکند(الیسون و همکاران  ،1717مکمین و همکاران
 ،1775پارگامنت و همکاران  ،1771ترتون و فرانسیس
 .06)1770مزایای چنین مقابلهی مذهبی مثبتی برخی
مواقع با مجادالت معنوی منحرف میشوند که به طور
خاص برای روحانی مضر هستند(الیسون و همکاران
 .)1717چنین مجادالتی به طرق مختلف تجربه میشوند:
درونی(شکیات مذهبی مزمن) ،میان فردی(احساس مورد
قضاوت قرار گرفتن و نقب خوردن از سوی عبادت
کنندگان) ،و معنوی(احساس مورد قضاوت قرار گرفتن از
سوی خدای تنبیه گر)(پارگامنت  ،1770پارگامنت و
همکاران  ،1775پارگامنت و همکاران  .)1771تحقیق بر
روی مقابلههای مذهبی منفی و مثبت مشخص کرده
است که مذهب و معنویت چندبُعدی هستند « ،تشکیل
شده از ده ها هزار تفکر ،احساس ،عمل ،تجربه ،رابطه ،و
پاسخ های روانی» (پارگامنت و همکاران  )1711و لذا به
حرفهی مذهبی فرد به گونههای مختلف تقویت زندگی،
محدود کردن زندگی ،و طرق مخرب ارتباط دارند« .سوال
حیاتی این نیست که آیا مذهب و معنویت خوب هستند
یا بد ،بلکه این است که چه زمان و چرا اشکال سازنده یا
مخرب به خود میگیرند» (پارگامنت و همکاران .)1711
چه موقع ،چگونه و چرا مقابله ی مذهبی رضایت شغلی را
افزایش میدهد یا مجادالت معنوی برای روحانی به همراه
دارد؟ راهبردهای جدید در مطالعهی استرس روحانی
سواالت زیادی در مورد چگونگی آماده کردن رهبران
مذهبی در آینده برای مقابله با استرس شغلی ،را برای
مربیان و معلمان ایجاد کرده است .چگونه مزایای استفاده
از منابع معنوی مانند عبادت میتوانند تقویت شوند؟
چگونه ارضای روحی میتواند تعمیق شود؟چگونه افرادی
که شغلهای مذهبی دارند برای ایجاد تغییرات سالمتی
در تغذیه و ورزش انگیخته میشوند؟ چگونه فرضیات
درگیری معنوی میتوانند از طریق منابعی مانند روش
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های معنوی و دیدگاههای جهانی الهیاتی کم شوند؟
چگونه رهبران مذهبی آینده روش های خودمراقبتی را
که بدن و روح را در زندگی به هم ارتباط میدهند ،یاد
میگیرند؟
كاراكاس( 00)0212در پژوهشی به بررسی"معنویت و
عملکرد در سازمانها :مطالعه مروری" پرداخته است.
هدف این مقاله بازبینی معنویت در ادبیات کاری و بررسی
این مسئله است که چگونه معنویت میتواند عملکرد و
بازدهی سازمانی کارمندان را بهبود بخشد .این مقاله در
حدود  147مقال ه در مورد معنویت در محل کار را بازبینی
میکند تا یافتههای آنها در مورد چگونگی حمایت
معنویت از عملکرد سازمانی را مرور کند .سه جنبهی
مختلف در مورد چگونگی سودرسانی معنویت به
کارمندان و پشتیبانی عملکرد سازمان بر اساس ادبیات

موجود معرفی شدهاند :الف) معنویت سالمت و کیفیت
زندگی کارمندان را باال میبرد؛ ب)معنویت هدفداری و
معنا در کار را برای کارمندان به همراه دارد؛ ج) معنویت
حس همبستگی و اجتماعی بودن را برای کارمندان فراهم
میکند .این مقاله مزایا و هشدارهای بالقوه در مورد ایجاد
معنویت در محل کار را معرفی میکند و پیشنهادات و
توصیههایی برای دستاندرکاران دارد تا معنویت را به
صورت مثبت در سازمان ها ایجاد کنند .همچنین ،این
مقاله یک دیدگاه یکپارچه از چگونگی سودرسانی معنویت
در سازمان از طریق این سه دیدگاه را معرفی میکند .به
طور خاص مقاله بیان میکند و تالش دارد تا فقدان کلیِ
کار جمعی و فقدان سنتز کار در این سه دیدگاه را تعریف
کند.

سالمت کارمند

افزایش بازدهی و
عملکرد

حس معنا و
هدف

معنویت

حس اجتماعی بودن و
همبستگی متقابل

شكل  1سه ديدگاهِ معنويت و عملكرد
ديرندانک( 08)0210در پژوهشی به بررسی" معنویت
به عنوان عاملی ضروری برای زندگی خوب ،اهمیت آن
نسبت به نیازهای روانی خودمختاری" پرداخته است .این
مطالعه بر روی ارتباط معنویت به عنوان یک عنصر
ضروری برای زندگی خوب تمرکز میکند .علی رغم
برجستگی معنویت در زندگی و فرهنگ مردم ،این امر
تقریبا در نظریههای نیازهای روانی نادیده گرفته شده

است .این مقاله ارزش معنویت در مقایسه با سه نیاز
روانی اصلی از نظریهی خودمختاری را بررسی میکند:
ارتباط داشتن ،توانایی و اختیار .در یک طرح مطالعاتی ،از
شرکت کنندگان در دو نمونه(دانشآموزان و مسافران
قطار) خواسته شد تا یک بررسی بر روی سالمت فردیِ
شخص فرضی را مورد قضاوت قرار دهند .نتایج نشان داد
که معنویت از نظر مطلوبیت و خوبی اخالق تاثیر مثبتی
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بر وضعیت زندگی خوب دارد .عالوه براین ،نقش حیاتی
ارتباط داشتن نیز تایید میشود.
پوچالسكی و همكاران(02)0212در پژوهشی به
بررسی "معنویت به عنوان عنصری ضروری از مراقبت
احساسی مبتنی بر فرد :یک برنامهی آموزشی آزمایشی
برای متخصصین بالینی " پرداختند .معنویت یک جنبهی
ضروری از مراقبت احساسی مبتنی بر فرد است .داده ها
نشان میدهند که اکثریت بیماران با بیماری جدی یا
مزمن دوست دارند که متخصصان ،از نظر معنوی آنها را
حمایت کنند اما اکثریت متخصصان بالینی چنینی
مراقبتی را انجام نمیدهند .فقدان آموزش یکی از دالیل
این امر میباشد .این مقاله تاثیرِ آموزش معنویت بر
هشیاری خودگزارشگری تامین کننده و توانایی توجه به
بیمار از نظر معنوی و مراقبت احساسی را بررسی میکند.
سی و هشت متخصص آموزش دیده شدند و  18نفر
ارزیابی بررسیهای پیش/پس آموزش را تکمیل کردند.
دادهها حاکی از افزایش توانایی خودگزارشگری برای
اجرای مراقبت معنوی هستند(میانگین پیش از آموزش
 SD=1.33 ،1552به میانگین پس از آموزش 4541
افزایش یافت.)SD=0.51 ،
توانایی خودگزارشگری برای شناسایی منابع قدرت
روحی بیمار از میانگین پیش آموزش  )SD=1.16(9510تا
میانگین پس از آموزش  )SD=0.83(4559افزایش پیدا
کرد .توانایی شناسایی مشکل روحی بیمار از میانگین
پیش از آموزش  )SD=1.22( 1581تا میانگین پس از
آموزش  )SD=0.60(7591بهبود یافت .توانایی خود
گزارشگری برای ثبت تواناییهای معنوی بیمار از میانگین
 )SD=1.25(1562تا پس از آموزش )SD=0.48(4591
بهبود یافت .توانایی خودگزارشگری برای بحث در مورد
تواناییهای معنوی بیمار و یا اضطراب او با دیگران در تیم
مراقبت پزشکی از میانگین  )SD=1.30(1506تا میانگین
 )SD=0.51(4540افزایش یافت .توانایی خودگزارشگری
برای شناسایی مداخالت مناسب از میانگین پیش از
آموزش  )SD=1.23(1552تا میانگین پس از آموزش
 )SD=0.44(4514افزایش یافت .همچنین بهبودهایی در
تواناییهای خودگزارشگری ایجاد شد» الف) ایجاد حدود
مناسب با بیماران ب) اتخاذ مفهوم حضور احساسی برای

مراقبت بالینی ج) شناخت نقش معنویت در زندگی
حرفهای و د) شناسایی مسائل اخالقی در مراقبت معنوی
درونحرفهای .ما نتیجه گرفتیم که میتوان متخصصان
بالینی را برای توجه به نیازهای روحی بیماران و فراهم
کردن مراقبت روحی مناسب آموزش دهیم.
راموندتا و همكاران( 87)0212در پژوهشی دیگر به
بررسی" نتایج خیره کننده با توجه به باورهای اعضای
 masccدر مورد مراقبت معنوی" پرداختند.
ما با توجه به اعضای اتحادیهی چندملیتی مراقبت
حمایتی در سرطان( 81)MASCCو تحلیل آن ،به دنبال
دیدگاهی گستردهتر و جامع تر در مورد شناخت
متخصصان از نیازهای مراقبتی معنوی بیماران و بهبود
رویکرد خود به فراهم کردن مراقبت معنوی برای بیماران
هستیم .روش ها :ما یک بررسی  16پرسشی را برای
ارزیابی روشهای مراقبت روحی مهیا کردیم .ما چهار
ایمیل به هر  695عضو  MASCCفرستادیم و آنها را به
پر کردن این بررسی از طریق خدمات بررسی آنالین
دعوت کردیم .اطالعات مردمشناسی نیز جمع آوری
شدند .نتایج جدول بندی شدند و خالصهی آمار برای
تعریف نتایج مورد استفاده قرار گرفت.
دویست و هفتاد و یک عضو  MASCCیعنی %4150
از  41کشور ،این بررسی را تکمیل کردند .از میان پاسخ
دهندگان %5755 ،میان سال یعنی کمتر-مساوی  57سال
بودند 161 ،نفرزن ( )%5254و  119نفر( )%4554تجربهای
برابر یا بیش از  17سال مراقبت از بیماران سرطانی را
داشتند .دو تعریف اصلی و رایج تر که از سوی پاسخ
دهندگان ارائه شده و مورد تاکید قرار گرفته بود :الف)
ارائهی حمایت احساسی به عنوان بخشی از توجه به
نیازهای روانی( )%4258و ب) کم کردن رنج و درد جسمی
و روحی( .)%4154همهی پاسخ دهندگان خود را با اهمیت
مراقبت روحی ،مرتبط و همبسته میدانستند (
) .صد و شش پاسخ دهنده ( )%9251گزارش دادند،
بر این باور هستند که کشف مشکالت روحیِ بیماران
سرطانی ،وظیفهی آنها است و  99پاسخ دهنده()%1151
گزارش دادند که چنین باوری ندارند .نود و یک پاسخ
دهنده( )%9956گزارش دادند که آنها به ندرت مراقبت
پزشکی مناسب ارائه میدهند و  01پاسخ دهنده
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( )%1651گزارش دادند که احساس نمیکنند که می-
توانند به خوبی مراقب روحی فراهم کنند.
اکثریت اعضای  MASCCکه بررسی را کامل کرده
بودند ،گزارش دادند که مراقبت روحی نقش مهمی در
مراقبت کلیِ بیماران سرطانی بازی میکند اما تعداد کمی
از این سازمان حمایت محور ،در واقع مراقبت روحی
فراهم میکنند .برای اینکه بتوان دستورالعمل های
منطقی و مناسب برای مراقبت معنوی فراهم کرد ،ما باید
بدانیم که چگونه بر اهمیت مراقبت روحی تاکید کنیم و
اعضای  MASCCرا آموزش دهیم تا بیماران را از نظر
بحرانهای روحی ارزیابی کنند.

اهداف ويژه








تعیین رابطه بین معنویت در محیط کار وخستگی
عاطفی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران.
تعیین رابطه بین معنویت در محیط کار و عدم
موفقیت فردی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران.
تعیین رابطه بین معنویت در محیط کار و مسخ
شخصیت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران.
ارائه مدل مناسب.

يو و همكاران( 81)0212در پژوهشی دیگر به بررسی
رابطه" تاثیر استرس کاری بر فرسودگی شغلی در میان
معلمان :نقش واسطِ خودبازدهی" پرداختند .فشار روانیِ
زیاد ،اغلب باعث میشود معلمان از تدریس راضی نباشند،
غیبت کنند و از کار دست بکشند .مطالعهی پیش روی،
تاثیرِ استرس کاری بر روی فرسودگی شغلی را بررسی
میکند و عمدتا بر روی همراهیِ نقش واسطِ خودبازدهی
تمرکز دارد .مجموع  980معلم راهنمایی در این تحقیق
حضور پیدا کردند .داده ها با استفاده از مقیاس استرس
ادراک شده ،مقیاس خودبازدهی عمومی و بررسی
عمومی-مدخل فرسودگی ماسلش 89جمعآوری شدند.
نتایج نشان داد که استرس کاری و خودبازدهی با
فرسودگی شغلی همبستگی باالیی دارند .مدلسازی
معادلهی ساختاری نشان داد که خودبازدهی به صورت
نسبی استرس کاری برای فرسودگی شغلی را تعدیل می-
کند .همچنین ،مدل نهایی نشان داد که هر دو مسیر
استرس کاری به سمت فرسودگی شغلی ،از خودبازدهی
میگذرند .این یافتهها تحقیقات قبلی را گسترده کردند و
مدارک ارزشمندی در مورد چگونگی ارتقای سالمت
روحیِ معلمان در محیط کار فراهم کردند.
اهداف پژوهش
هدف كلی
بررسی رابطه معنویت در محیط کار و فرسودگی شغلی
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران.

سؤاالت تحقیق
سئواالت پژوهش
سوال اول) آیا بین معنویت در محیط کار و فرسودگی
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران رابطه معنادار وجود دارد؟
سوال دوم) با چه مدلی میتوان سطح فرسودگی شغلی را
از طریق متغیر معنویت پیش بینی کرد؟
فرضیههای تحقیق
فرضیه كلی
 معنویت در محیط کار با فرسودگی شغلی
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران رابطه معنادار دارد.
فرضیههای جزئی
 بین معنویت در محیط کار با خستگی عاطفی
دبیران مقطع کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران رابطه معنادار وجود دارد.
 بین معنویت در محیط کار با عدم موفقیت فردی
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران رابطه معنادار وجود دارد.
 بین معنویت در محیط کار با مسخ شخصیت
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران رابطه معنادار وجود دارد.
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روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف یک بررسی کاربردی است.
از نظر کنترل شرایط ،یک بررسی توصیفی است .از نظر
نحوه اجرا از آنجایی که رابطه بین دو متغیر معنویت و
فرسودگی شغلی مورد مطالعه قرار گرفته همبستگی
است ،از نظر وسعت پهنانگر ،از نظر دامنه یک مطالعهی
خرد و از نظر زمانی یک بررسی در زمان حال بصورت
مقطعی است.

برای اندازهگیری میزان فرسودگی شغلی کارکنان از
پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلش استفاده گردید که
برخی از عبارت های آن با توجه به جامعه کارکنان مورد
بازنگری قرار گرفت .ابعاد و سواالت پرسشنامه فرسودگی
شغلی ماسلش در جدول زیر مشخص شده است.
 )1پرسشنامه معنویت میلیمن و همکارانش (:)1779
این پرسشنامه دارای  11سوال بوده که برای سنجش
 9بعد معنویت در محیط کار طراحی و تحلیل شده
است.

جدول شماره  :0نحوه توزيع سواالت مطابق با ابعاد

روايی پرسشنامه

پژوهش
ابعاد

سواالت

خستگی عاطفی

1،1،9،6،8،19،16،17

مسخ شخصیت

5،17،15،14،11

فقدان موفقیت فردی

4،0،2،11،10،18،12،11

جامعه آماری
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،کلیه
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران میباشد که در سال تحصیلی  29-24مشغول به
فعالیت هستند .تعداد این کارکنان  087نفر میباشد.
حجم نمونه و روش نمونهگیری
حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و جدول نمونه-
گیری مورگان برابر با  167نفر تخمین زده شده است که
با توجه به افت احتمالی نمونهها 977 ،پرسشنامه توزیع
که در نهایت  100پرسشنامه بصورت کامل به محقق
عودت داده شد.
ابزار گردآوری اطالعات
با توجه به اینکه جمعآوری اطالعات از طریق
پرسشنامه امکان بیشتری داشت لذا برای جمعآوری
اطالعات در این پژوهش از آن استفاده گردیده است.
بدین منظور دو پرسشنامه جهت جمعآوری اطالعات
مورد استفاده قرار گرفت که عبارتند از:
 )1پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلش (:)1281

این پرسشنامه استاندارد بوده و در پژوهش رحیم
زاده()1921بکار گرفته شده بود.لذا با توجه به استاندارد
بودن و بکارگیری در پژوهشی مشابه روایی ابزار تحقیق
بصورت صوری و با استفاده از نظرات اساتید راهنما و
مشاور و صاحب نظران ذیربط و اجرای آزمایشی مورد
تایید قرار گرفته است.
پايايی پرسشنامه
پرسشنامه های معنویت در محیط کار و فرسودگی
شغلی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند
استاندارد میباشند .پایایی آنها به کرات مورد تایید
محققان و متخصصان امر در خارج و داخل کشور قرار
گرفته است .اما به منظور حصول اطمینان بیشتر و برای
بدست آوردن نتایج بهتر ،پایایی پرسشنامههای این
تحقیق مورد بررسی قرار گرفت 97 .عدد پرسشنامه در
بین  97نفر از کارکنان که بصورت تصادفی انتخاب شده
بودند به اجرا گذاشته شد و نتایج بدست آمده با استفاده
از فرمول ضریب الفای کرونباخ در جدول زیر برای
پرسشنامه معنویت در محیط کار و فرسودگی شغلی ارائه
شده است.
بنابراین تمامی موارد آلفا جهت ثبات و اعتبار درونی از
اعتبار مناسب و با ثباتی برخوردار هستند.
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توصیفی آنها نشان میدهد که توزیع نمرههای گروه نمونه
نرمال یا نزدیک به نرمال است .چرا که احتمال معنی-
داری در دو متغیر معنویت و فرسودگی شغلی  ،از سطح
معنی داری  7/75بزرگتر است  ،لذا فرض نرمال بودن
توزیع دادهها پذیرفته میشود .گذشته از این  ،با توجه به
این شاخصهای به دست آمده و نظر به این که مقیاس-
های اندازهگیری مولفههای مورد بررسی از نوع فاصلهای و
در نتیجه دادههای جمعآوری شده از نوع کمی هستند و
در عین حال بر پایه قضیه حد مرکزی میتوان نتیجه
گرفت که توزیع دادهها به توزیع نرمال میل دارد.
بنابراین ،به منظور آزمون فرضیههای تحقیق میتوان از
آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.

جدول شماره  2ضريب آلفای كرونباخ
گویه

تعدادسوال

میزان آلفا

فرسودگی شغلی

00

27..0

خستگی عاطفی

8

27910

مسخ شخصیت

0

27.08

فقدان موفقیت فردی

8

27822

معنویت

01

27900

معنادرکار

0

27911

همبستگی با دیگران

.

27820

همسویی با ارزشها

8

27902

آزمونهای آماری:
آزمون كولموگروف-اسمیرنف:
براساس نتایج حاصل از جدول  4در خصوص توزیع
نمرههای نمونه مورد پژوهش  ،شاخصهای مختلف

فرض اصلی اول) معنویت در کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات در حد مطلوب قرار دارد.

جدول شماره  2خالصه آزمون كولموگراف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزيع داده ها
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

فرسودگی شغلی

معنويت

277

277

N

64.9242

60.7365

Mean

9.52141

17.44347

Std. Deviation

.062

.037

Absolute

.059

.037

Positive

-.062

-.027

Negative

1.034

.617

Kolmogorov-Smirnov Z

.235

.841

)Asymp. Sig. (2-tailed

Normal Parametersa

Most Extreme Differences

جدول شماره  0خالصه آزمون آماری  tتک نمونه ای (معنويت)
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

1.04808

17.44347

62.7365

277

معنویت

Test Value = 63
95% Confidence Interval of the Difference
Mean Difference
Upper

Lower

-.2003

-4.3268

)Sig. (2-tailed

df

t

معنویت
-2.26354

H0>3

.032

H1≤3

276

-2.160
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تفسیر :نتایج حاصل از اجرای آزمون  tنشان میدهد،
با توجه به  tمحاسبه شده) (t=-2.160و سطح معنیداری
بدست آمده )(sig=0.032در سطح اطمینان  %25فرض
صفر رد و فرض پژوهش تایید میشود.به بیان روشن تر
وضعیت متغیر معنویت در کارکنان نمونه مورد پژوهش
در حد متوسطی قرار دارد.

فرض اصلی دوم) فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات در حد ضعیفی قرار دارد.
تفسیر :نتایج حاصل از اجرای آزمون  tنشان میدهد،
با توجه به  tمحاسبه شده) (t=-1.881و سطح معنی داری
بدست آمده )(sig=0.061در سطح اطمینان  %25فرض
صفر تایید و فرض پژوهش رد میشود .به بیان روشن تر
فرسودگی شغلی در کارکنان نمونه مورد پژوهش باالتر از
حد متوسط قرار دارد.

جدول شماره  0خالصه آزمون آماری  tتک نمونه ای (فرسودگی)
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

.57209

9.52141

64.9242

277

فرسودگی
شغلی

Test Value = 66
95% Confidence Interval of the Difference
Upper

Lower

.0504

-2.2020

Mean Difference

)Sig. (2-tailed

df

t

-1.07581

.061

276

-1.881

H0≤3

فرسودگی
شغلی

H1>3

معکوس بین متغیر معنویت و فرسودگی شغلی وجود
دارد .به عبارت دیگر با کاهش میزان معنویت در کارکنان
سطح فرسودگی شغلی افزایش مییابد.

فرض اصلی سوم) بین متغیرهای فرسودگی شغلی و
معنویت رابطه معنیداری وجود دارد.
نتایج حاصل از اجرای آزمون همبستگی پیرسون در
سطح اطمینان  %22نشان میدهد ،رابطه معنیدار و

جدول شماره  .خالصه آزمون آماری همبستگی پیرسون بین متغیرهای فرسودگی شغلی و معنويت
Correlations

فرسودگی شغلی

معنویت

**-.328

1

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

.000
277

277

معنویت

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

نتایج حاصل از جدول  8نشان می دهد که برای تحلیل
دادهها از روش  OLSاستفاده شده است .در ضمن جهت
اجرای مدل متغیر مورد بررسی یکجا وارد معادله شدند.

سوال دوم) با چه مدلی میتوان سطح فرسودگی شغلی
را از طریق متغیر معنویت پیش بینی کرد؟

جدول شماره  8روش مورد استفاده در رگرسیون
Variables Entered/Removedb
Method

Variables Removed

Variables Entered

Model

Enter

.

معنویتa

1

b. Dependent Variable:

a. All requested variables entered.فرسودگی شغلی
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جدول شماره  9خالصه مدل
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

9.01179

.104

.107

.328a

1

a. Predictors: (Constant),معنویت

فرسودگی شغلی و معنویت در کارکنان نمونه مورد
پژوهش یک رابطه کامالً خطی وجود دارد.
مقدار  Fجدول  17نشان میدهد ،که بین متغیر
مستقل و وابسته رابطه خطی وجود دارد  .نتایج حاصل از
جدول باال نشان میدهد ،ضریب بتا مربوط به متغیر
معنویت منفی میباشد .که در این میان میزان بتای
محاسبه شده برابر با  - 75918میباشد .در نهایت
معادله رگرسیونی محاسبه شده در این پژوهش به شرح
زیر میباشد:

همانطور که جدول  2نشان می دهد  ،مقدار (=7/104
 )R2بدین معنی است که تقریبا  11درصد از واریانس
فرسودگی شغلی کارکنان بوسیله متغیر معنویت تبیین
میشود  .به عبارت دیگر 11 ،درصد از پراکندگی مشاهده
شده در فرسودگی شغلی کارکنان نمونه مورد پژوهش
توسط متغیر معنویت تبیین میشود.
در ادامه برای اینکه بدانیم بین متغیر پیش بین
(مستقل) و مالک (وابسته) رابطه خطی وجود دارد یا نه،
از آزمون  Fکه به آن آزمون  Fرگرسیون کلی نیز می-
نامند ،استفاده میشود .در این جا(مطابق جدول باال) F
برابر با  995728میباشد  .با توجه به اینکه سطح معنی-
داری مشاهده شده 7است میتوان گفت بین متغیر

(معنويت *  =.0/.92+)- 27208فرسودگی شغلی

جدول شماره  12خالصه تحلیل واريانس
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

.000a

33.098

2687.988

1

2687.988

Regression

81.212

275

22333.419

Residual

276

25021.408

Total

a. Predictors: (Constant),معنویت b. Dependent Variable:

Model

1

فرسودگی شغلی

جدول شماره  11خالصه ضرايب رگرسیونی
Coefficientsa
Sig.

t

.000

38.574

.000

-5.753

Standardized
Coefficients
Beta

-.328

Unstandardized Coefficients
Model
Std. Error

B

1.965

75.790

)(Constant

.031

-.179

معنویت

1

a. Dependent Variable:فرسودگی شغلی

نتیجهگیری و پیشنهادها
فرسودگی شغلی پدیدهای است که در سالهای اخیر
توجه روانشناسان و دانشمندان علم مدیریت را به خود

جلب کرده است .فرسودگی حالتی از کوفتگی یا ناکامی
میباشد که برخاسته از نوعی از خودگذشتگی در زندگی
است .فرسودگی شغلی به عنوان نشانگانی آمیخته از
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خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و نبود موفّقیت فردی
تعریف میباشد.
در مطالعات فعلی سازمان و مدیریت این عقیده وجود
دارد که معنویت در کار ،میتواند پاسخ و راه حلی برای
کاهش کژ کارکردهای سازمانی همچون از خودبیگانگی،
استرس ،سازش بیش از حد و زوال شخصیت برای
کارکنان باشد تا کارکنانی توانمند ،دارای بهره وری باال،
متعهد و باانگیزه را پرورش دهند.
معنویت در کار ،نیروی الهام بخش و برانگیزاننده
جهت جستجوی مداوم برای یافتن معنی و هدف در
زندگی کاری ،درک عمیق و ژرف از ارزش کار ،زندگی،
پهناوری عالم هستی ،موجودات طبیعی و نظام های باور
شخصی میباشد .معنویت در محیط کار چارچوبی از
ارزشهای سازمان است که ریشه در فرهنگ دارد و باعث
افزایش تعالی کارکنان از طریق فرآیند کار ،تسهیل کردن
احساس ،در رابطه بودن با سایرین به طوری که احساس
مکمل بودن و لذت کنند.
با توجه به مطالعات انجام شده و مرور پژوهشهای
پیشین میتوان چنین فرضیه سازی کرد که با افزایش
معنویت در کار ،فرسودگی شغلی نیز کاهش مییابد .از
این رو پژوهش حاضر بر آن است تا این فرضیه را با
مؤلفههای آن مورد بررسی قرار دهد.
در این پژوهش بهبود وضعیت شغلی کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و کاهش
فرسودگی شغلی آنها از طریق تدارک تجارب معنویت
مورد بررسی قرار گرفت .این پژوهش با توجه به هدف از
نوع کاربردی و با توجه به نوع دادهها و شیوهی اجرا به
روش توصیفی از نوع همبستگی است.برای گردآوری
دادهها از دو ابزار فرسودگی ماسلش( )1281با  11پرسش
و پرسش نامه معنویت میلیمن و همکاران ( )1779با 11
پرسش که روایی آنها توسط صاحبنظران و پایایی آنها
با استفاده از آلفای کرونباخ پیشاپیش مورد تأیید قرار
گرفته بود و پس از تکمیل توسط نمونه مورد مطالعه که
تعداد آن  100نفر بوده است جمعآوری شده و سپس
دادههای گردآوری شده ،در دو سطح آمار توصیفی
(فراوانی و درصد؛ میانگین ،میانه ،انحراف معیار و
واریانس ،کجی و کشیدگی ،کمترین وبیشترین و رسم

نمودارها) و همچنین آمار استنباطی (آزمون کولموگرف -
اسمیرنوف ،آزمون همبستگی t ،مستقل و رگرسیون )
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در نهایت با توجه به
نتایج بدست آمده پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می -
گردد:
 -1به مدیران پیشنهاد می شود با برگزاری کارگاههای
آموزشی کوتاه مدت و پیاپی برای آشنایی به چگونگی
افزایش معنویت درکار و آموزش مهارت های افزایش
آن موجب کاهش فرسودگی شغلی شوند.
 -1به مدیران پیشنهاد میشود با افزایش اطالعات
کارکنان در این مورد به وسیلهی پخش و ارائهی
بروشور ،سخنرانی ،کالس ،مطالعه و سایر موارد به
کاهش فرسودگی شغلی اقدام کنند.
 -9از آنجا که معنویت در کار با افزایش ابعاد فیزیکی،
عاطفی ،شناختی ،میان فردی ،معنوی و عرفانی همراه
است؛ به تمامی دست اندرکاران آموزشی پیشنهاد
میشود پس از شناخت اهداف رفتاری این ابعاد برای
افزایش و بهبود هرکدام از این حیطهها برنامه ریزی
مقتضی و فرصت کافی انجام دهند.
 -4به ریاست واحد علوم و تحقیقات پیشنهاد میشود
برای افزایش معنویت در کار کارکنان کادر اداری
واحد از جمله مدیران و معاونین و  ...را نیز مورد
آموزش و تغییر رفتاری قرار دهند.
 -5به ریاست واحد علوم و تحقیقات و همچنین مدیران
قسمتها پیشنهاد میشود از آنجایی که فرسودگی
شغلی با سن باال و سابقهی بیشتر رابطه داشته ،بهتر
است تمامی موارد پیشنهاد شده برای کاهش
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