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Abstract
The purpose of the present research was predicting the psychological wellbeing in employees
based on perceived organizational support, workplace spirituality and self- efficacy. This
research has been carried out in the form of correlational design on the type of predictive
study. For this purpose, among the working employees of Markazi Province Electeric
Distribution Company in 2015 year, 400 persons were selected by stratified random sampling
based on their job conditions, and were examined. To collecting data, the Ryff Psychological
Well-being Scale, Eisenberger Survey of Perceived Organizational Support, Milliman
Workplace Spirituality Scale and Sherer General Self-efficacy Scale were performed, and the
obtained data were analyzed by pearson correlation coefficient and stepwise multiple
regressions. The findings indicated that there were significant relationships between
perceived organizational support, workplace spirituality and self-efficacy and also their
components with psychological well-being. Analysis of regressions also indicated that the
variables of efficacy in spite of obstacles, perceived organizational support and general sense
of competence, totally explained 25 percent of the variance of psychological well-being.
These variables showed also an important role in predicting of the most components of
psychological well-being. As a result, it can be said that self-efficacy and perceived
organizational support have an important role in predicting of psychological well-being of
employees. Accordingly, the managers of organizations should perform educational programs
and solutions for empowering self-efficacy, spatially efficacy in spite of obstacles and
general sense of competence, and increase support of own employees, with purpose the
improving of their psychological well-being.
Keywords: Perceived organizational
psychological well-being, employees
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چکیده
هدف پژوهش ،پیشبیني بهزیستي روانشناختي کارکنان بر مبناي حمایت سازماني ادراکشده ،معنویت محیط کاري و
خودکارآمدي بود .این پژوهش در قالب طرح همبستگي از نوع مطالعه پیشبیني انجام شد .به این منظور ،از بین کارکنان
مشغول به خدمت شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي در سال  ،1394-95تعداد  400نفر با توجه به وضعیت
استخدامي آنها ،به شیوۀ تصادفي طبقهاي ،انتخاب و بررسي شدند .براي گردآوري دادهها ،پرسشنامههاي بهزیستي
روانشناختي ریف ،حمایت سازماني ادراک شدۀ ایزنبرگر ،معنویت محیط کاري میلیمن و خودکارآمدي عمومي شرر،
اجرا و داده هاي حاصل با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون چندمتغیري گامبه گام تحلیل شدند .نتایج
نشان دادند بین حمایت سازماني ادراکشده ،معنویت محیط کاري و خودکارآمدي و نیز مؤلفههاي آنها با بهزیستي
روانشناختي رابطۀ معناداري وجود داشت .تحلیل رگرسیون نیز نشان دادند متغیرهاي کارآمدي در برابر موانع ،حمایت
سازماني ادراکشده و حس عمومي شایستگي درمجموع حدود  25درصد از واریانس نمرات بهزیستي روانشناختي را
تبیین کردند .همچنین این متغیرها نقش مهمي در پیشبیني بیشتر مؤلفههاي بهزیستي روانشناختي داشتند؛ درنتیجه،
ميتوان گفت خودکارآمدي و حمایت سازماني ادراکشده نقش مهمي در پیش بیني بهزیستي روانشناختي کارکنان
دارند .بر همین اساس ،مدیران سازمان باید برنامههاي آموزشي و راهکارهایي را براي تقویت خودکارآمدي ،بهویژه
کارآمدي در برابر موانع و حس عمومي شایستگي و نیز افزایش حمایت از کارکنان خود ،با هدف بهبود بهزیستي
روانشناختي آنها اجرا کنند.
واژههای کلیدی :بهزیستي روانشناختي ،حمایت سازماني ادراکشده ،معنویت محیطکاري ،خودکارآمدي ،کارکنان
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جوامتتع مفیتتد و بتتا ارزش استتت (جتتارج .)2017 ،بتتدین

مقدمه
در گذشتته بیشتتر پتژوهشهتاي روانشتناختي دربتارۀ

ترتیب ،پژوهشگران مختلف با شناسایي عوامل مرتبط بتا

جنبه ها و اوضاع ناشاد انسان مانند اضتطراب ،افستردگي

بهزیستتتي روانشتتناختي کارکنتتان ،درصتتدد ارتقتتاي ایتتن

و اختالالت هیجاني انجام ميشده است؛ اما امروزه با بته

شاخص در محیطهاي کارياند.
10

وجتتود آمتتدن زمینتتۀ کلتتي بتته نتتام روانشناستتي مثبتتت ،1

در این میان ،حمایتت ستازماني ادراکشتده نقتش

پژوهش هاي زیادي دربارۀ درک و فهم فرایند شتادماني

مهمي در بهزیستي کارکنتان دارد .بتاور کلتي کارکنتان

و بهزیستي روانشناختي  2انسان انجام ميشود (فورنهتام و

دربارۀ میزاني که سازمان بتراي مشتارکتهتاي عمتومي

کریستتتوفارو .)2007 ،بهزیستتتي روانشتتناختي ستتاختار

آنها ارزش قائل است و بته بهزیستتي و رفتاه آنهتا توجته

پیچیده اي است که ابعاد متفاوتي دارد؛ بتراي مثتال ،ایتن

ميکند ،حمایت سازماني ادراکشده تعریتف متيشتود

ساختار ،هم شامل وجود عاطفۀ مثبتت و هتم نبتود نستبي

(ایزنبرگتتتر ،هتتتانتینگتون ،هاتچیستتتون و ستتتووا1986 ،؛

درماندگي روانشناختي است (ویلیامز .)2003 ،ریف نیتز

کورتسیس و همکتاران .)2017 ،مطتابق نظریتۀ حمایتت

بهزیستي روانشناختي را رشد و شتکوفایي توانتایيهتاي

ستتتتتازماني (ایزنبرگتتتتتر و همکتتتتتاران1986 ،؛ رودز و

بالقوه واقعتي فترد تعریتف کترده استت و آن را فراینتد

ایزنبرگتتر ،)2002 ،کارکنتتاني کتته حمایتتت ستتازماني

رشد همهجانبه در گسترۀ عمر ميداند .الگوي ارائهشتدۀ

ادراکشدۀ باالیي داشتته باشتند ،براستاس هنجتار اقتدام

او شش عامتل پتذیرش ختود  ،3هدفمنتدي در زنتدگي ،4

متقابل ( 11گولدنر 1960 12؛ به نقل از نتویس و ایزنبرگتر،

رشد شخصي  ،5داشتن ارتباط مثبت بتا دیگتران  ،6تستلط

 )2014و تتالش و کمتته بته ستتازمان بتراي رستتیدن بتته

بر محیط  7و استقالل  8را در بر ميگیرد (ریف.)1989 ،

اهدافش ،براي جبران و بازپرداخت آن حمایت احساس

امروزه پژوهشگران و سازمانها ،محیطهاي کاري و

مسئولیت ميکنند .پتژوهش هتاي مختلفتي ارتبتاط انتواع

منابع مربوط بته آن را بتراي بهبتود بهزیستتي و عملکترد

حمایتتتت ازجملتتته حمایتتتت ستتتازماني بتتتا بهزیستتتتي

کارکنان ،بررسيهاي دقیق علمي کتردهانتد .ایتن مستئله

روانشتتناختي را برجستتته کتتردهانتتد .رودز و ایزنبرگتتر

بتتدین دلیتتل استتت کتته ستتازمانهتتاي مختلتتف بتتهطتتور

( )2002گزارش کردنتد حمایتت ستازماني ادراکشتده

فزاینتتتدهاي دربتتتارۀ اهمیتتتت و ارزش کارکنتتتان بتتتراي

نتایج شایان توجهي همچون رضایتمندي شتغلي و خلتق

دستتتیابي بتته مزایتتا و شتترایط رقتتابتي و حفتتآ آن آگتتاه

مثبت براي کارکنتان دارد .پژوهشتگران دیگتر دریافتنتد

شده انتد .عتالوه بتر ایتن ،تتز کارکنتان شتاد  -کارکنتان

حمایت سازماني ادراکشده ،واکنشهتاي روانشتناختي

بارآور  9پیشنهاد ميکند کارکناني که سطوح بیشتتري از

و جسماني منفي در برابر استرسزاها را کاهش متيدهتد

بهزیستي را تجربه ميکنند بهخوبي نیتز کتار متيکننتد و

(گئورگ ،رید ،باالرد ،کولین و فیلتدین

1993 ،13؛ بته

برعکس (نیلسن و همکاران .)2017 ،ازطرفي ،بهزیستتي

نقل از رودز و آیزنبرگر2002 ،؛ روبلي  ،1998 ،به نقل

کارکنان بهطتور یکستاني بتراي کارکنتان ،ستازمانهتا و

از رودز و آیزنبرگر .)2002 ،بررستي انجتامشتده دربتارۀ

1

 319نفر در تایوان نیز نشان داده است حمایتت در محتل

. positive psychology
. subjective wellbeing
3
. self-acceptance
4
. purpose in life
5
. personal growth
6
. positive relations with others
7
. environmental mastery
8
. autonomy
9
. happy worker–productive worker thesis
2

14

کار ،عالوه بر نقش مستتقیم آن در بهزیستتي کارکنتان،
10

. perceived organizational support
. reciprocity norm
12
. Gouldner
13
. George, Reed, Ballard, Colin & Fielding
14
. Rooblee
11
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بهطور غیرمستقیم ازطریق خودکارآمدي نیز به بهزیستتي

را تعدیل ميکند .پژوهشگران دیگر گتزارش کتردهانتد

آنتتان کمتته م تيکنتتد (چتتو .)2015 ،چنتتدین پتتژوهش

که معنویت ازطرفي در تقویت شبکۀ حمایتت اجتمتاعي

دیگتتر (نجتتد ،مصتتاحبي و آتتتشپتتور1392 ،؛ قائتتدي و

و دسترسي به آن نقش دارد (الیتوت و هتایوارد 2007 ،7؛

یعقتتوبي )1387 ،نیتتز نشتتان دادنتتد حمایتتت اجتمتتاعي

بتته نقتتل از اونوهتتا و بتتادا )2016 ،و از طتترف دیگتتر،

بتتهطتتورکلي ابعتتاد بهزیستتتي روانشتتناختي را پتتیشبینتتي

فعالیتهاي مذهبي و معنوي الهامبختش امیتد و معنتا در

ميکند.

زندگياند (اونوها و بادا ،)2016 ،که همگي بهنوبتهختود

از دیگر عوامل مرتبط با بهزیستي روانشناختي افتراد،

در بهزیستتتي روانشتتتناختي کارکنتتان مؤثرنتتتد .ایمتتتونز

معنویت محیط کاري  1است .افراد آکادمیه و حرفهاي

( )2005نیتتتز نشتتتان داد معنویتتتت نتتتهتنهتتتا بهزیستتتتي

به معنویت بهمنزلۀ مفهومي براي حل چالشهاي روزمره

روانشناختي را پیشبینتي متيکنتد ،بته میتزان زیتادي در

مربوط بته منتابع انستاني متدرن نگتاه متيکننتد (جتارج،

واریانس بهزیستي روانشناختي نقتش دارد .پژوهشتگران

 .)2017معنویت محیط کاري حس تعالي ازطریتق کتار

دیگري (غالمعلي لواستاني ،اژهاي و محمتدي مصتیري،

است (گیاکتالون و جورکیتویکز .)2003 ،براستاس نظتر

1392؛ مداح کراني ،الهي و فتحي آشتتیاني )1392 ،نیتز

رگتتو و پینتتا اي کانهتتا ( )2008معنویتتت محتتیط کتتاري

نشان دادند معنویت یتا داشتتن معنتا در زنتدگي متغیتري

زماني رخ ميدهد کته افتراد حتس مشتترکي را در کتار

مهم و مؤثر بر بهزیستي افراد است.
8

احستتاس کننتتد ،همختتواني بتتین ارزشهتتاي شخصتتي و

خودکارآمتتدي نیتتز مفهتتومي متترتبط بتتا بهزیستتتي

سازماني را بته شتیوهاي کته اعتبتار آنهتا را ارتقتاد دهتد،

روانشناختي است .ایتن مفهتوم در روانشناستي صتنعتي و

درک کنند ،لذت و حس تشریه مساعي بتراي ختوبي

سازماني محبوبیتت زیتادي کستب کترده استت (اجتاال،

بیشتتتر  2را احستتاس کننتتد و معتقتتد باشتتند همکارانشتتان

 )2013و بته طتور گستتتردهاي در زمینتۀ ستالمت بتتالیني،

زنتدگي درونتتي و عقایدشتتان را ارج متينهنتد .میلتتیمن،

آموزشي ،اجتماعي و سازماني استفاده شده است (بیتاس

چزابلوستکي و فرگوستن ( )2003نیتتز سته بعتد معنویتتت

و ستتتتاالنووا .)2006 ،خودکارآمتتتتدي کتتتته توانتتتتایي

3

ادراکشده نیز نامیده ميشود ،بته قضتاوت و اعتمتادي

(در ستتتطر فتتتردي) ،احستتتاس همبستتتتگي ( 4در ستتتطر

گفتتته متتيشتتود کتته افتتراد بتته توانتتایيهایشتتان در انجتتام

گروهي) و هماهنگي با ارزشهتاي ستازمان ( 5در ستطر

موفقیت آمیز یه تکلیف یا اجراي یه الگوي رفتتاري

سازماني) است .پژوهشهاي مختلفي نیز معنویت محتیط

ختتتاا دارنتتتد (بنتتتدورا .)1997 ،1978 ،بتتته عبتتتارتي،

کاري را با بهزیستي روانشناختي مرتبط ميدانند .جتارج

خودکارآمتتدي بتتاور شتتخص بتته توانتتایياش در اجتتراي

( )2017معنویتتت را بتتهعنتتوان وس تیلهاي بتتراي افتتزایش

درجۀ معیني از کنترل بر محیط تعریف ميشود (بنتدورا،

بهزیستي کارکنان در محیط کار ،تأیید کترده استت .زو

 .)2001پتتتژوهشهتتتاي زیتتتادي نیتتتز نشتتتان دادهانتتتد

( )2017دریافتند که معنویتت محتیط کتاري

خودکارآمدي باال با بهزیستي روانشناختي مرتبط استت.

6

براساس پژوهش اجاال ( )2013نقتش خودکارآمتدي در

محیط کاري را شناسایي کردند که شامل کتار معنتادار

و داهلین

اثرات مخرب و مضر کار هیجاني بر بهزیستي کارکنان

9

ارتقاي عملکرد کارکنان و کتاهش فرستودگي هیجتاني
1 . workplace spirituality
2
. greater good
3
. meaningful work
4
. sense of community
5
. alignment with organization values
6
. emotional labour

تأییتتد شتتده استتت .در ایتتن پتتژوهش ،کارکنتتان داراي
7

. Elliott & Hayward
. self-efficacy
9
. perceived ability
8
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خودکارآمدي باال ،از بهزیستي بهتري برختوردار بودنتد.

افزایش بهزیستي روانشناختي کارکنان و نهایتتاد افتزایش

ایتن یافتته را پژوهشتتگران دیگتر (اونوهتا و بتتادا2016 ،؛

پیامدهاي مثبت سازماني یاري دهتد؛ درنتیجته ،پتژوهش

دوگتتالن ،توتتتان و ستتپما )2013 ،نیتتز برجستتته کردنتتد.

حاضر هم با هدف پیش بیني بهزیستي روانشتناختي ،ایتن

پتژوهش بیتاس و ستتاالنووا ( )2006نیتز نشتان داد رابطتتۀ

فرضیه را مطرح کرد که حمایت ستازماني ادراکشتده،

معنتتادار بتتین خودکارآمتتدي و شتتاخصهتتاي مختلتتف

معنویت محیط کاري (کار معنادار ،احستاس همبستتگي

بهزیستي روانشناختي در کارکنان تکنولتوژي اطالعتاتي

و همتتاهنگي بتتا ارزشهتتاي ستتازمان) و خودکارآمتتدي

و ارتباطي وجتود دارد .پژوهشتگران دیگتر نشتان دادنتد

(میتتل بتته آغتتازگري رفتتتار ،تتتالش در تکمیتتل رفتتتار و

خودکارآمدي در کنار هدفگزیني و عدمامنیت شتغلي

پافشتتاري در برابتتر ستتختيهتتا) بهزیستتتي روانشتتناختي

در بهزیستي روانشناختي کارکنان بخش مالي دخیتلانتد

کارکنان را پیشبیني ميکنند.

(ادجتتتتتوون و الوال .)2013 ،مهتتتتتديزاده هنجتتتتتاني،
داستتتترس ،میرشتتتکاري و منیتتتري ( )2016نیتتتز روابتتتط

روش

معنتتاداري بتتین خودکارآمتتدي و بهزیستتتي روانشتتناختي

روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :طرح پژوهش

کارکنان مراکز درمان اعتیاد یافتند .در چنتدین پتژوهش

حاضر ،توصتیفي و از نتوع همبستتگي و پتیشبینتي بتود.

دیگر (نجد و همکاران1392 ،؛ شتعباني ،دالور ،بلتوکي

جامعۀ آمتاري پتژوهش ،شتامل کلیته کارکنتان شترکت

و متتام شتتریفي )1391 ،نیتتز اهمیتتت خودکارآمتتدي در

توزیع نیروي برق استان مرکزي به تعداد  1170نفتر بتود

بهزیستي روانشناختي برجسته شده است.

کتته در ستتال  1394-95مشتتغول بتته ختتدمت بودنتتد .بتتر

بدین ترتیب ،پتژوهش هتاي مختلفتي دربتارۀ ارتبتاط

اساس ایتن ،از بتین جامعتۀ متذکور تعتداد  400نفتر کته

هریتته از ستته متغیتتر حمایتتت ستتازماني ،معنویتتت و

بیماري جسمي یا روانشناختي شدید و شناختهشتده اي و

خودکارآمدي با بهزیستي روانشناختي انجام شده استت.

یا مشکل جدي با سازمان نداشتتند ،بتر حستب وضتعیت

با این حال ،نخستت ،همتۀ ایتن پتژوهش هتا مستتقیماد در

استتتخدامي آنهتتا (رستتمي ،تتتأمین نیتترو و دانتته متتزدي و

ارتباط با کارکنان انجام نشده اند .دوم ،در هیچ پژوهشي

حجمي) به شیوۀ تصادفي طبقته اي ،انتختاب و ابزارهتاي

بتتهطتتور واحتتد و همزمتتان ارتبتتاط متغیرهتتاي حمایتتت

الزم دربتتارۀ آنهتتا اجتترا شتتد .بتتا توجتته بتته ناکامتتلبتتودن

ستتتازماني ادراکشتتتده ،معنویتتتت محتتتیط کتتتاري و

پرسشنامههاي مربوط به  4نفر از پاسخدهنتدگان ،تحلیتل

خودکارآمدي و بتهویتژه مؤلفتههتاي آنهتا ،بتا بهزیستتي

نهایي روي  396نفر از آنها انجام شد.

روانشناختي کارکنان بررسي نشده است .چنین وضتعیتي
تا کنون ختالد پژوهشتي مربتوط بته بهزیستتي کارکنتان
بوده است .بر اساس این ،ضترورت انجتام ایتن پتژوهش

ابزار سنجش :براي گتردآوري اطالعتات متورد نیتاز
پژوهش از ابزارهاي زیر استفاده شده است:
مقیاس بهزیستي روانشتناختي  :1ریتف ایتن مقیتاس را

نیز از آنجا ناشي ميشود که میزان بهزیستي روانشتناختي

در ( )1989طراحتتي کتترد؛ نستتخۀ کوتتتاه آن شتتامل 18

کارکنان ،متغیري مهتم در حتوزههتاي مختلتف زنتدگي

سؤال است (ریف و کیس .)1995 ،این نستخه ،مشتتمل

آنها و رشد و پویایي ستازمان استت؛ درنتیجته ،شتناخت

بتتر شتتش عامتتل پتتذیرش ختتود (ستتؤاالت ،)10 ،8 ،2

عوامل مؤثر و مرتبط با این متغیر ،بهویژه در محتیطهتاي

هدفمنتتتدي در زنتتتدگي (ستتتؤاالت  ،)16 ،14 ،5رشتتتد

کتتاري متتيتوانتتد مستتئوالن را بتتراي اتختتات تصتتمیمات

شخصي (سؤاالت  ،)17 ،15 ،7داشتتن ارتبتاط مثبتت بتا

درستتت و منطق تي بتتراي تمرکتتز بتتر چنتتین متغیرهتتایي و
. Psychological Well-being Scale

1
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دیگران (سؤاالت  ،)13 ،11 ،3تسلط بر محیط (سؤاالت

(ستؤاالت  7تتا  )13و همتتاهنگي بتا ارزشهتاي ستتازمان

 )6 ،4 ،1و استقالل (سؤاالت  )18 ،12 ،9استت (ریتف،

(سؤاالت  14تا  )20استت .ستؤاالت آن از روي مقیتاس

1989؛ ستتفیدي و فتترزاد .)1391 ،ستتؤاالت آن از روي

لیکرتتتي  5درجتتهاي از کتتتامالد مختتالفم= 1تتتا کتتتامالد

مقیاس لیکرتي  6درجهاي از کامالد مخالفم= 1تتا کتامالد

متتوافقم= 5پاستتخ داده متتيشتتود (میلتتیمن و همکتتاران،

موافقم= 6پاستخ داده متيشتود .ستؤاالت ،9 ،5 ،4 ،3 ،1

 .)2003اباتري محود آباد و امیریانزاده ( )1395آلفتاي

 13 ،10و  17به شکل معکتوس نمترهگتذاري متيشتوند

کرونباخ آن را  0/92گزارش کردهاند .در ایتن پتژوهش

(ریف و کیس1995 ،؛ ستفیدي و فترزاد .)1391 ،ریتف

نیز آلفاي کرونبتاخ سته مؤلفتۀ متذکور بتهترتیتب ،0/89

( )1989پایتتایي بتتین  0/86تتتا  0/93را بتتراي عوامتتل آن

 0/85و  0/83و براي کل مقیاس  0/94به دست آمد.

گتتزارش کتترده استتت .همبستتتگي نستتخۀ کوتتتاه آن بتتا

مقیتتاس خودکارآمتتدي عمتتومي  :3شتترر و همکتتاران

مقیاس اصلي از  0/7تا  0/89در نوسان بوده است (ریف

( )1982این مقیاس را کردهاند و داراي  17ستؤال استت

و کتتتیس .)1995 ،در پتتتژوهش خانجتتتاني ،شتتتهیدي،

که سؤاالت آن بهصورت پنج درجهاي (کامالد مختالفم،

فتتترآبتتادي ،مظتتاهري و شتتکري ( )1393نیتتز همستتاني

مخالفم ،حد وسط ،موافقم و کامالد متوافقم) بتا ،3 ،2 ،1

دروني آن براي عوامتل بتین 0/51تتا  0/76و بتراي کتل

 5 ،4نمرهگذاري ميشوند .ستؤاالت ،10 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2

مقیاس  0/71به دست آمده استت .در ایتن پتژوهش نیتز

 17 ،16 ،14 ،12 ،11بهصورت معکتوس نمترهگتذاري

آلفاي کرونباخ آن  0/76به دست آمد.

متتيشتتود .ایتتن مقیتتاس شتتامل ستته عامتتل کارآمتتدي در

ستتنجۀ حمایتتت ستتازماني ادراکشتتده  :1ایزنبرگتتر و

سطوح مشکل عملکرد  ،)16 ،12 ،10 ،7 ،6( 4کارآمدي

همکاران ( )1986این پرسشنامه را طراحتي کردنتد .فترم

در برابتتتر موانتتتع  )13 ،9 ،8 ،5 ، 4 ،3 ،2 ،1( 5و حتتتس

 8سؤالي آن از روي مقیاس لیکرتي  7درجهاي از کتامالد

عمومي شایستگي  )17 ،15 ،14 ،11( 6استت .پایتایي آن

مخالف= 1تا کامالد متوافقم= 7پاستخ داده متيشتود کته

با استفاده از آلفاي کرونباخ بتراي مقیتاس کلتي  0/84و

ستتؤاالت  6و  7آن بتتهصتتورت معکتتوس نمتترهگتتذاري

براي سه ختردهمقیتاس متذکور بتهترتیتب  0/75 ،0/74و

متتيشتتوند (ایزنبرگتتر ،فاستتولو و دیتتویس-الماستتترو،

 0/64گزارش شده است (وودروف و چاشمن .)1993 ،

 .)1990پایایي دروني آن به روش آلفاي کرونباخ 0/97

همچنتتتین ،شتتترر و همکتتتاران ( )1982پایتتتایي آن را

(ایزنبرگتتتتر و همکتتتتاران )1990 ،و ( 0/90ایزنبرگتتتتر،

0/86گتتزارش کتتردهانتتد .دهقتتان ،آتتتشپتتور و شتتفتي

کتامینگز ،آرملتتي و لیتتنچ )1997 ،گتتزارش شتتده استتت.

( )2014نیز ضریب آلفاي کرونباخ آن را  0/85گتزارش

همچنین ،ارشدي و حیاوي ( )2013پایایي  0/80را براي

کرده اند .در این پژوهش نیز آلفاي کرونباخ مؤلفتههتاي

آن گتتزارش کتتردهانتتد .در ایتتن پتتژوهش نیتتز آلفتتاي

فوق بهترتیتب  0/74 ،0/83و  0/69و بتراي کتل مقیتاس
 0/86به دست آمد.

کرونباخ آن  0/88به دست آمد.
2

مقیتتاس معنویتتت محتتیط کتتاري  :مقیتتاس معنویتتت

روش اجتتترا و تحلیتتتل :پتتتس از انتختتتاب ،نمونتتته و

محیط کاري با استتفاده و اقتبتاس از پرسشتنامۀ معنویتت

آمادهشدن پرسشنامهها ،بتا همتاهنگي بته عمتل آمتده بتا

محیط کاري میلیمن و همکتاران ( )2003طراحتي شتده

مسئوالن شرکت متذکور ،ضتمن ارائتۀ توضتیحات الزم

است و داراي  20گویه است .ایتن پرسشتنامه شتامل سته
بعد کار معنادار (ستؤاالت  1تتا  ،)6احستاس همبستتگي
. Survey of Perceived Organizational Support
. Workplace Spirituality Scale

1
2

3

. General Self-efficacy Scale
4
. efficacy over difficult levels of performance
5
. efficacy in spite of obstacles
6
. general sense of competence
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به مشارکتکنندگان و بیان هتدف کلتي پتژوهش بتراي

هتتیچکتتدام از ایتتن دو متغیتتر همبستتتگي معنتتاداري بتتا

جلب همکاري بیشتر ،بته آنهتا از لحتا محرمانتهمانتدن

بهزیستي روانشناختي کارکنان نداشت (این همبستگي ها

اطالعات نیز اطمینان داده شتد و پرسشتنامههتاي متدنظر

براي ستن و ستابقه شتغلي بتهترتیتب  -0/023و -0/057

دربتارۀ آنهتتا اجترا شتتد .درنهایتتت ،دادههتاي حاصتتل بتتا

بتتود)؛ بنتتابراین ،نگرانتتي خاصتتي دربتتارۀ اثتتر آنهتتا بتتر

استفاده از آزمون همبستگي پیرسون و تحلیل رگرستیون

بهزیستي روانشناختي و لزوم واردکتردن آنهتا در تحلیتل

چندگانه به روش گامبهگام تجزیه و تحلیل شدند.

اصلي وجود نداشت.
براي تحلیل دادهها ،ابتدا در جتدول  1شتاخصهتاي

یافتهها
در پژوهش حاضتر داده هتاي مربتوط بته  396نفتر از

بهزیستي روانشتناختي (و مؤلفتههتاي آن) گتزارش شتده

کارکنان بررسي شتدند .گتروه بررستيشتده بتا میتانگین

است.

توصیفي متغیرهاي پژوهش و همبستگي ایتن متغیرهتا بتا

سني  34/45سال (انحراف معیار  )7/02و میانگین ستابقه
شغلي  10/56سال (انحتراف معیتار  )1/79بررستي شتد.
جدول .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش و همبستگی آنها با بهزیستی روانشناختی کل و مؤلفههای آن (پذیرش
خود ،هدفمندی ،رشد شخصی ،ارتباط مثبت ،تسلط بر محیط و استقالل بهترتیب از  1تا )6
بهزیستی روانشناختی

متغیر

M

SD

حمایت سازماني ادراکشده

31/45

10/14

معنویت محیط کاري

71/48

13/84

کار معنادار

22/53

4/75

**0/22

احساس همبستگي

25/00

5/29

**

هماهنگي با ارزشهاي سازمان

23/95

5/16

**0/20

**0/19

خودکارآمدي

66/87

9/88

**

**

19/68

3/67

کارآمدي در برابر موانع

31/35

4/53

**

کارآمدي در سطوح دشوار
عملکرد

کل
**0/27

1

2

3

**0/32

**0/24

**0/22

**

**

**

**

**0/27
**

0/23
0/22
0/48

**0/38
0/48

0/26
0/24
0/38

**0/28
**

0/40

5
*0/11

6
0/07

0/18

0/08

**

0/17

0/03

**0/19

**0/17

0/07

**0/15

0/03

**

**

**

**

0/16

0/03

**0/20

**0/15

0/07

**0/16

0/02

**

**

**

**

**

0/21
0/18
0/37

**0/27
**

0/39

0/17
0/37

**0/30
**

0/37

4
*0/12

0/10
0/37

**0/33
**

0/35

0/25

**0/16
**

0/18

**0/17
**

0/24

0/14

حس عمومي شایستگي

15/83

2/78

**0/43

**0/34

**0/33

**0/31

**0/32

**0/25

**0/17

بهزیستي روانشناختي (کل)

76/46

11/72

1

**

**

0/76

**

0/82

**

0/73

**

0/53

**

0/36

 -1پذیرش خود

13/66

3/060

-

1

**

0/547

**

0/637

**

0/488

**

0/251

**

0/152

 -2هدفمندي

13/19

3/056

-

-

1

**

0/596

**

0/405

**

0/321

 -3رشد شخصي

14/14

3/170

-

-

-

1

**

0/500

**

0/314

0/79

0/094
**

0/148

 -4ارتباط مثبت

12/97

3/161

-

-

-

-

1

**0/297

**0/135

 -5تسلط بر محیط

11/52

2/340

-

-

-

-

-

1

0/076

 -6استقالل

10/99

2/395

-

-

-

-

-

-

1
**

p> 0/01

*

p> 0/05
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در جتتتتدول  1همبستتتتتگي حمایتتتتت ستتتتازماني
ادراکشده ،معنویت محیط کتاري و خودکارآمتدي (و

روانشناختي و مؤلفه هاي آن با یکدیگر نیز گزارش شده
است.

مؤلفههاي آنها) بتا بهزیستتي روانشتناختي (و مؤلفتههتاي

در ادامتته بتتراي تعیتتین ستتهم متغیرهتتاي پتتیشبتتین در

آن) مشتاهده متيشتتود .بیشتتر ایتن همبستتتگيهتا بتهجتتز

تبیتتین بهزیستتتي روانشتتناختي کلتتي کارکنتتان از تحلیتتل

همبستتتتگي بتتتین حمایتتتت ستتتازماني ادراکشتتتده بتتتا

رگرسیون چندگانه به روش گامبهگتام استتفاده شتد .بتر

خرده مقیاس استقالل و نیز همبستگي بین معنویت محتیط

اساس این ،جدول  2خالصه مدل رگرسیون گتامبتهگتام

کاري و مؤلفههاي آن با دو ختردهمقیتاس ارتبتاط مثبتت

پتیشبینتي بهزیستتي روانشتتناختي کارکنتان را بتر مبنتتاي

بتتا دیگتتران و استتتقالل در ستتطر  p> 0/01یتتا p> 0/05

حمایت سازماني ادراکشده ،مؤلفه هاي معنویت محتیط

معنادارند .همچنین ،در این جتدول همبستتگي بهزیستتي

کاري و مؤلفههاي خودکارآمدي نشان ميدهد.

مدل
گام 1

جدول  .2خالصۀ مدل رگرسیون گامبهگام پیشبینی بهزیستی روانشناختی کارکنان بر مبنای حمایت سازمانی
ادراکشده ،مؤلفههای معنویت محیط کاری و مؤلفههای خودکارآمدی
R2
R2
Sig.
F
R2
R
adjusted
change
0/000
115/500
0/225
0/227
0/227
0/476
کارآمدي در برابر موانع

گام 2

کارآمدي در برابر موانع
حمایت سازماني ادراکشده

0/495

گام 3

کارآمدي در برابر موانع
حمایت سازماني ادراکشده
حس عمومي شایستگي

0/508

0/245
0/258

نتایج جدول  2حاکي از آن است کته در گتام نخستت،
کارآمدي در برابر موانع حتدود  23درصتد از واریتانس
نمرات بهزیستي روانشناختي را تبیین مي کرد (115/500
= .)p= 0/000 ،Fدر گتتتام دوم اضتتتافهکتتتردن حمایتتتت
سازماني ادراکشده ،حدود  2درصد دیگر از واریتانس
بهزیستتتي روانشتتناختي را تبیتتین متتيکتترد (، F= 9/777
 .)p= 0/002در گام سوم نیز اضافهکردن حتس عمتومي

0/019
0/013

0/242
0/252

9/777
6/708

0/002
0/010

تبیتتین کتترد ( .)p= 0/010 ، F= 6/708هرکتتدام از ایتتن
مدل ها بهبود معناداري را در تبیین بهزیستي روانشتناختي
نشتتان دادنتتد .درمجمتتوع ایتتن متتدل حتتدود  25درصتتد
واریانس بهزیستي روانشناختي را تبیتین کترد .جتدول 3
نیز ضترایب رگرستیون گتامبتهگتام متغیرهتاي پتیشبتین
بهزیستتتي روانشتتناختي در هریتته از متتدلهتتا را نشتتان
ميدهد.

شایستتتگي ،حتتدود  1درصتتد دیگتتر از ایتتن واریتتانس را
جدول  .3ضرایب رگرسیون گامبهگام متغیرهای پیشبین بهزیستی روانشناختی در هریک از مدلها
مدل
Sig.
T
Beta
SE
B
0/000
10/425
3/630
37/848
مقدار ثابت
گام 1
0/000
10/747
0/476
0/115
1/232
کارآمدي در برابر موانع
0/000
9/920
3/636
36/064
مقدار ثابت
0/000
9/463
0/434
0/119
1/112
گام  2کارآمدي در برابر موانع
0/002
3/127
0/143
0/053
0/166
حمایت سازماني ادراکشده
0/000
9/513
3/648
34/702
مقدار ثابت
0/000
5/381
0/329
0/158
0/850
کارآمدي در برابر موانع
گام 3
0/008
2/685
0/124
0/053
0/143
حمایت سازماني ادراکشده
0/010
2/590
0/159
0/259
0/670
حس عمومي شایستگي
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با توجه بته جتدول  ،3در گتام ستوم کارآمتدي در

حمایت سازماني ادراکشده ،مؤلفه هاي معنویت محتیط

برابر موانع (با ضتریب بتتاي  ،)0/329حمایتت ستازماني

کاري و مؤلفههاي خودکارآمدي انجتام شتده استت .از

ادراکشتده (بتا ضتریب بتتاي  )0/124و حتس عمتومي

آنجتتا کتته دربتتارۀ هرکتتدام از مؤلفتتههتتاي بهزیستتتي

شایستگي (با ضتریب بتتاي  )0/159نقتش معنتاداري در

روانشناختي یه رگرسیون جداگانه بر مبنتاي متفیرهتاي

پیش بیني بهزیستتي روانشتناختي کارکنتان نشتان دادنتد.

پیش بتین فتوق انجتام شتده استت و ارائتۀ نتتایج آنهتا در

دیگتتر متغیرهتتا نقشتتي در تبیتتین بهزیستتتي روانشتتناختي

جداول جداگانه ،بخش یافتهها را طوالني ميکترد .ایتن

نداشتند و از مدلها حذف شدند.

نتایج بهطور بستیار خالصته در جتداول  4و  5و فقتط بتر

در ادامه ،نتتایج رگرستیون گتامبتهگتام مؤلفتههتاي
شش گانه بهزیستي روانشناختي نیتز بتر مبنتاي متغیرهتاي

مبنتاي نتتتایج مربتوط بتته آختترین گتام تحلیتتل رگرستتون
چندگانه مربوط به هر مؤلفه گزارش شدهاند.

جدول  .4خالصۀ مدل رگرسیون پیشبینی مؤلفه های بهزیستی روانشناختی کارکنان بر مبنای حمایت سازمانی
ادراکشده ،مؤلفههای معنویت محیط کاری و مؤلفههای خودکارآمدی
R2
مدل
مؤلفه
Sig.
F
R2
R
adjusted
پذیرش خود

گام 2

هدفمندي

گام 2

رشد شخصي

گام 2

ارتباط مثبت

گام 2

تسلط بر محیط

گام 2

استقالل

گام 1

کارآمدي در برابر موانع
حمایت سازماني ادراکشده
کارآمدي در برابر موانع
حمایت سازماني ادراکشده
کارآمدي در برابر موانع
حمایت سازماني ادراکشده
کارآمدي در برابر موانع
کارآمدي در سطوح دشوار عملکرد
حس عمومي شایستگي
هماهنگي با ارزشهاي سازمان
حس عمومي شایستگي

0/451

0/203

0/199

50/067

0/000

0/409

0/168

0/163

39/544

0/000

0/389

0/151

0/147

34/932

0/000

0/369

0/136

0/132

31/040

0/000

0/270

0/073

0/068

15/491

0/000

0/171

0/029

0/027

11/895

0/001

نتایج جدول  ،4آخرین گام پیشبیني هر مؤلفه

نیز در گام دوم با حس عمومي شایستگي و هماهنگي

بهزیستي روانشناختي توسط متغیرهاي پیشبین آن را

با ارزشهاي سازمان تبیین شده است .در این میان ،تنها

نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود تمامي این

مؤلفۀ استقالل در گام نخست با حس عمومي شایستگي

مؤلفهها به جزد مؤلفۀ استقالل (که در گام اول پیشبیني

تبیین شده است .تمامي این مدلها از لحا آماري در

شده است) در گام دوم هر تحلیل ،پیشبیني شدهاند.

سطر  p> 0/01معنادارند (براي مشاهده مجذور ،R

این نتایج نشان ميدهند سه مؤلفۀ پذیرش خود،

مجذور  Rتعدیلشده و  Fمربوط به این مدلها دربارۀ

هدفمندي و رشد شخصي به صورت مشابهي در گام

هر مؤلفه بهزیستي به جدول  4مراجعه شود) .جدول 5

دوم با کارآمدي در برابر موانع و حمایت سازماني

نیز ضرایب رگرسیون متغیرهاي پیشبین مؤلفههاي

ادراکشده تبیین شدهاند .مؤلفۀ ارتباط مثبت در گام

بهزیستي روانشناختي در مدلهاي مربوط به آخرین گام

دوم با کارآمدي در برابر موانع و کارآمدي در سطوح

پیشبیني هر مؤلفه را نشان ميدهد .

دشوار عملکرد تبیین شده است .مؤلفۀ تسلط بر محیط

پیشبیني بهزیستي روانشناختي کارکنان بر مبناي حمایت سازماني ادراکشده ،معنویت محیط کاري و خودکارآمدي 43/

جدول  .5ضرایب رگرسیون متغیرهای پیشبین مؤلفههای بهزیستی روانشناختی در مدلهای مربوط به آخرین گام
پیشبینی هر مؤلفه
مؤلفه

مدل

پذیرش خود

گام 2

هدفمندي

گام 2

رشد شخصي

گام2

ارتباط مثبت

گام 2

تسلط بر محیط

گام 2

استقالل

گام 1

مقدار ثابت

B
4/522

SE
0/975

کارآمدي در برابر موانع

0/224

0/032

0/332

حمایت سازماني ادراکشده

0/067

0/014

0/222

مقدار ثابت

4/523

0/996

کارآمدي در برابر موانع

0/236

0/032

0/351

حمایت سازماني ادراکشده

0/040

0/015

0/132

مقدار ثابت

5/591

1/043

0/235

0/034

0/336

حمایت سازماني ادراکشده

0/037

0/015

0/120

مقدار ثابت

5/051

1/044

کارآمدي در برابر موانع

0/156

0/045

0/224

کارآمدي در سطوح دشوار عملکرد

0/154

0/055

0/179

مقدار ثابت

7/405

0/759

حس عمومي شایستگي

0/191

0/042

0/228

هماهنگي با ارزشهاي سازمان

0/045

0/023

0/100

مقدار ثابت

8/654

0/686

حس عمومي شایستگي

0/147

0/043

کارآمدي در برابر موانع

بتتا توجتته بتته جتتدول  ،5بستتته بتته هریتته از مؤلفتتههتتاي
بهزیستي روانشناختي کارکنان ،متغیرهاي کارآمتدي در

Beta

T
4/635

Sig.
0/000

7/044

0/000

4/716

0/000

4/542

0/000

7/279

0/000

2/738

0/006

5/358

0/000

6/911

0/000

2/457

0/014

4/837

0/000

3/491

0/001

2/790

0/006

9/762

0/000

4/550

0/000

1/996

0/047

12/609

0/000

3/449

0/001

0/171

بحث
یافتتتههتتاي پتتژوهش نشتتان دادنتتد حمایتتت ستتازماني

برابر موانع ،حمایت سازماني ادراکشده ،حس عمتومي

ادراکشده ،معنویت محتیط کتاري و خودکارآمتدي و

شایستتتگي ،کارآمتتدي در ستتطوح دشتتوار عملکتترد و

مؤلفه هاي آنها ارتباط معناداري با بهزیستتي روانشتناختي

همتتاهنگي بتتا ارزشهتتاي ستتازمان نقتتش معنتتاداري در

کارکنان دارند .تحلیل رگرسیون گامبهگام نیز نشتان داد

پتیشبینتتي ایتن مؤلفتتههتا نشتتان دادهانتد (بتتراي مشتتاهده

متغیرهاي کارآمتدي در برابتر موانتع ،حمایتت ستازماني

متغیرهاي پیشبین هر مؤلفته در آخترین گتام پتیشبینتي

ادراکشده و حس عمومي شایستگي حدود  25درصتد

مربوط بته آن مؤلفته و نیتز مقتدار بتتا و ستطر معنتاداري

از واریانس نمترات بهزیستتي روانشتناختي را تبیتین متي

مربوط به این متغیرها به جدول  5مراجعه شود) .در میتان

کنند .این سه متغیر ،نسبت به ستایر متغیرهتاي پتیش بتین،

کلیته متغیرهتتاي پتیشبتتین تنهتا کتتار معنتادار و احستتاس

نقش مهم تري را در پیش بیني بیشتر مؤلفه هتاي بهزیستتي

همبستتتتگي ،نقتتتش معنتتتاداري در تبیتتتین هتتتیچیتتته از

روانشناختي نیز نشان دادند.

مؤلفه هتاي بهزیستتي روانشتناختي نداشتتند و از متدلهتا
حذف شدند.

نتتتایج ایتتن پتتژوهش دربتتارۀ رابطتتۀ معنتتادار بتتین
خودکارآمتتتدي و بهزیستتتتي روانشتتتناختي بتتتا نتتتتایج
پژوهش هاي مختلف (اونوهتا و بتادا2016 ،؛ دوگتالن و
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همکاران2013 ،؛ اجاال2013 ،؛ ادجوون و الوال2013،؛

( )1989شتتامل پتتذیرش ختتود ،هدفمنتتدي در زنتتدگي،

بیاس و ساالنووا2006 ،؛ مهديزاده هنجاني و همکاران،

رشد شخصي ،داشتن ارتباط مثبت با دیگتران ،تستلط بتر

2016؛ نجتتد و همکتتاران 1392؛ شتتعباني و همکتتاران،

محیط و استتقالل انتد .ایتن مؤلفته هتا مجموعتاد بهزیستتي

 )1391همسو است .با وجود این ،بیشتر ایتن پتژوهشهتا

روانشتتتناختي را تشتتتکیل متتتيدهنتتتد .شتتتاید بتتتاالبودن

ارتباط خودکارآمدي کلتي بتا بهزیستتي روانشتناختي را

خودکارآمدي کارکنان بررسيشده ،به ویژه مؤلفتههتاي

گتتزارش کتتردهانتتد و بتته بررستتي نقتتش مؤلفتتههتتاي آن
نپرداخته اند؛ بنابراین ،یافته هاي این پژوهش هم با استتناد
به چنین پژوهشها و دیدگاههایي تبیین ميشوند .مطتابق
یافتتتههتتاي اونوهتتا و بتتادا ( ،)2016خودکارآمتتدي در
کتتاهش فرستتودگي هیجتتاني متتؤثر استتت .ایتتن کتتاهش
فرستتودگي هیجتتاني و تجربتتۀ هیجانتتات مثبتتتتتتر بتته
بهزیستتي بیشتتري منجتر خواهتد شتد .همچنتین ،اعتمتتاد
بیشتر به توانایي خود در انجتام موفقیتتآمیتز تکتالیف و
کنترل محتیط (بنتدورا2001 ،؛  )1997نیتز نتتایج ختوبي
براي کارکنان به هنگام انجام کارها به بار ميآورد .ایتن
موفقیت ها با پیامدهاي رواني  -اجتماعي مثبتتي همچتون

کارآمدي در برابر موانع و حتس عمتومي شایستتگي بته
واسطۀ نقش معناداري که در بیشتر مؤلفتههتاي بهزیستتي
روانشتتتناختي دارنتتتد ،درنهایتتتت بهبتتتود در بهزیستتتتي
روانشناختي کلي آنهتا را در پتي دارد؛ بتهطتور مثتال ،بتا
توجه به اینکه خودکارآمدي ،افراد را در تعیین هتدف و
اعتماد به توانمنديهتاي ختود در پتيگیتري آن اهتداف
مصمم مي کند و هدفمنتدي در زنتدگي نیتز عامتل مهتم
بهزیستي روانشناختي در مدل ریف ( )1989است ،پتس
ميتتوان انتظتار داشتت خودکارآمتدي و هتدفگزینتي
نقتتتش مهمتتتي در بهزیستتتتي روانشتتتناختي افتتتراد دارد

تأیید و تحسین همکاران و نیز بهزیستي روانشناختي بهتر

(ادجتتوون و الوال .)2013 ،بتته عبتتارتي ،خودکارآمتتدي

همراه خواهتد بتود .کارکنتاني کته خودکارآمتدي آنهتا

با تقویت توانایي هدف گزیني در زنتدگي ،زمینتۀ بهبتود

بتتهویتتژه ،کارآمتتدي در برابتتر موانتتع و حتتس عمتتومي

بهزیستتتي روانشتتناختي کارکنتتان را فتتراهم متتيکنتتد.

شایستگي شان زیاد باشد ،ممکن است بته واستطۀ همتین

همچنین ،با توجته بته اینکته اعتمتاد بته توانتایي ختود در

توانایي موفقیت آمیزِ گذر از موانع و احستاس شایستتگي

کنتتتتتترل محتتتتتیط (بنتتتتتدورا2001 ،؛  )1997استتتتتاس

زیاد ،بهزیستي روانشناختي باالیي را تجربه کننتد .شتاید

خودکارآمدي است و از طرفي تسلط و کنترل بر محیط

مدیران شرکتها با تمرکز مستقیم و غیرمستتقیم بتر ایتن

عاملي مهم در بهزیستي روانشتناختي افتراد ازنظتر ریتف

ابعاد خودکارآمدي ،زمینۀ بهبتود بهزیستتي روانشتناختي

( )1989است ،پس خودکارآمدي بته واستطۀ تستلط بتر

کارکنان خود را فراهم کردهاند.

محتتیط و موانتتع موجتتود در آن ،بهزیستتتي روانشتتناختي

عالوه بر این ،مي توان ادعتا کترد خودکارآمتدي بتا
تتتأثیر بتتر شتتاخصهتتاي مختلتتف بهزیستتتي روانشتتناختي
(بیاس و ساالنووا )2006 ،زمینۀ بهبود کلي ایتن متغیتر را
در کارکنان فراهم ميکند .چنین استتداللي بتا توجته بته
نقتتتش معنتتتادار خودکارآمتتتدي و مؤلفتتتههتتتاي آن در
پیشبیني بهزیستي روانشناختي (و بیشتتر مؤلفتههتاي آن)
که در بختش یافتته هتاي ایتن پتژوهش مشتخص استت،
پذیرفتني به نظر ميرسد .شتاخص هتاي بهزیستتي ریتف

کارکنان را تقویت ميکند.
نتتتایج بتتهدستتتآمتتده درخصتتوا ارتبتتاط حمایتتت
سازماني ادراکشده با بهزیستي روانشناختي نیز با نتتایج
پتتژوهشهتتاي مختلتتف (چتتو2015 ،؛ رودز و ایزنبرگتتر،
2002؛ نجتتد و همکتتاران 1392 ،و قائتتدي و یعقتتوبي،
 )1387همختتتواني دارد کتتته براستتتاس آنهتتتا حمایتتتت
ادراکشتده ،بهزیستتتي افتراد را پتتیشبینتي متتيکنتتد .در
راستاي تبیین یافتۀ پژوهشي حاضر ميتتوان بیتان داشتت
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حمایت ادراکشده عامل تعدیلکنندۀ مؤثر در مقابلته و

1986؛ کورتستتیس و همکتتاران ،)2017 ،کستتاني کتته

سازگاري با شترایط استترسزاي زنتدگي شتناخته شتده

حمایت سازماني زبادي دارند به این موضوع باور دارنتد

استتتت .افتتترادي کتتته داراي ستتتطوح زیتتتاد حمایتتتت

که سازمان به رفتاه و بهزیستتي آنهتا اهمیتت متيدهتد و

اجتمتتاعيانتتد از احستتاس تعلتتق و عتتزت نفتتس بیشتتتري

شاید همین بتاور باعتم متيشتود بهزیستتي روانشتناختي

برخوردار بودهاند که براي سالمتي آنهتا ستودمند استت.

بیشتري را نیز گزارش کنند.

انتظتتتتار متت تيرود حمایتتتتت ستتتتازماني ادراکشتتتتده،

همچنتین یافتتههتا نشتان دادنتد بتین معنویتت محتتیط

واکتتنشهتتاي روانشتتناختي و جستتماني منفتتي در برابتتر

کاري و بهزیستي روانشناختي کارکنان رابطتۀ مستتقیم و

استرسزاها را ازطریق تشخیص وجود کمههتاي متالي

معناداري وجود دارد؛ با این حال ،معنویت محیط کاري

یا حمایت عتاطفي در زمتان لتزوم بتراي مواجتهشتدن بتا

ستتهم معنتتاداري در پتتیشبینتتي بهزیستتتي روانشتتناختي

تقاضتتاهاي کتتاري زیتتاد ،کتتاهش دهتتد (گئتتورگ و

کارکنان نداشت .همچنین نتتایج پتژوهشهتاي مختلفتي

همکتتتاران1993 ،؛ روبلتتتي ،1998 ،بتتته نقتتتل از رودز و

(جتتارج2017 ،؛ زو و داهلین ت

2017 ،؛ اونوهتتا و بتتادا،

ایزنبرگتتر .)2002 ،مطتتتابق بتتا نتتتتایج پتتتژوهش رودز و

2016؛ ایمتتونز2005 ،؛ غالمعل تي لواستتاني و همکتتاران،

ایزنبرگر ( ،)2002حمایتت ستازماني ادراکشتده ،خلتق

1392؛ مداح کراني و همکاران )1392 ،بیان کنندۀ نقش

مثبت کارکنان را افتزایش متيدهتد کته عتاملي مهتم در

معنویت محیط کاري در بهزیستي روانشناختي اند که بته

بهزیستتتي روانشتتناختي کارکنتتان محستتوب متتيشتتود.

شیوه هاي مختلفي بر این متغیر اثر متيگذارنتد .براستاس

براساس پژوهش چو ( )2015نیتز حمایتت اجتمتاعي در

آنچتتته زو و داهلینتت

( )2017بتتته آن دستتتت یافتنتتتد،

محل کار ،عالوه بتر اینکته بتهطتور مستتقیم بهزیستتي را

معنویتتت محتتیط کتتاري اثتترات مختترب و مضتتر کتتار

افتزایش متيدهتتد ،ازطریتتق خودکارآمتدي نیتتز بتتهطتتور

هیجاني  1بر بهزیستي کارکنان را تعدیل ميکند و از این

غیرمستقیم به بهزیستي افراد کمه ميکند .بته عبتارتي،

طریق بهزیستي روانشناختي کارکنان را بهبود ميبخشتد.

حمایت سازماني ادراکشده ،هتم بتهصتورت مستتقیم و

همچنتین ،معنویتت شتبکۀ حمایتت اجتمتاعي را تقویتتت

هم با بهبود خودکارآمدي و احساس توانمندي افتراد در

ميکنتد (الیتوت و هتایوارد2007 ،؛ بته نقتل از اونوهتا و

انجام کارها و داشتن کنترل بر محتیط کتاري ،بهزیستتي

بادا .)2016 ،عالوه بر این ،معنویت و مذهب ،به زندگي

آنها را افزایش ميدهد .بدین ترتیتب ،چنانچته کارکنتان

امیتتد و معنتتا متتيبخشتتد و دسترستتي بتته شتتبکۀ حمایتتت

حمایت خوبي ازطترف مجموعتۀ شتغلي ختود دریافتت

اجتماعي را افزایش ميدهد (اونوهتا و بتادا )2016 ،کته

کنند و خودکارآمدي آنها هتم تقویتت شتود ،بهزیستتي

همۀ این نتایج نیز مطابق آنچه قبالد گفته شد بتهنوبتهختود

روانشناختي باالیي را تجربه متيکننتد؛ درنتیجته ،کستب

در بهزیستي روانشناختي کارکنان نقش دارند .عالوه بتر

حمایتتت ازستتوي ستتازمان و متتدیران آن ،بتته کارکنتتان

این ،معنویت باعم ميشود افتراد اهتداف معنتاداري در

کمه ميکند تتا احستاس خودارزشتمندي و مستئولیت

زنتتدگي انتختتاب کننتتد و بتتا عالقتتۀ زیتتادي هتتم آنهتتا را

کنند و با گسترش توانایيها و قابلیتهاي خود بهزیستي

پي گیري کنند که درنهایت به واستطۀ ایتن هدفمنتدي و

روانشناختي بیشتري را تجربه کننتد .تبیتین دیگتر دربتارۀ

خوشبیني مربوط به آن ،بهزیستي بیشتري تجربه خواهنتد

ارتبتتاط ایتتن دو متغیتتر ایتتن استتت کتته براستتاس تعریتتف
حمایتتت ستتازماني ادراکشتتده (ایزنبرگتتر و همکتتاران،

. emotional labour
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کرد .با وجود چنین مباحثي ،مسئله اي که نیاز بیشتري بته

براي دستیابي به اطالعتات دقیتقتتر بتود کته ایتن مستئله

تبیین دارد این است کته چترا معنویتت محتیط کتاري و

بهخصوا دربارۀ آزمودني هاي داراي انگیتزه کمتتر در

مؤلفه هاي آن با وجود رابطۀ مثبت و معنادار بتا بهزیستتي

پاستتخگتتویي بتته پرسشتتنامههتتا اهمیتتت بیشتتتري داشتتت.

روانشناختي کارکنان ،سهم معناداري در تبیین این متغیتر

پیشتنهاد متيشتتود پتژوهشهتتاي مقایستهاي بتتا توجته بتته

نداشت .یه دلیل احتمالي و منطقتي ایتن استت کته در

جنسیت ،سابقۀ شغلي ،وضعیت استخدامي و نوع شتغل و

ایتتن پتتتژوهش همبستتتگي معنویتتتت محتتیط کتتتاري و
مؤلفتتههتتاي آن بتتا بهزیستتتي روانشتتناختي کارکنتتان در
مقایستته بتتا همبستتتگي حمایتتت ستتازماني ادراکشتتده و
خودکارآمدي با این متغیر کمتر بوده استت و بته همتین
دلیل سهم چنداني در بهزیستي روانشناختي آنتان نداشتته
است (البته در یه مورد مؤلفۀ همتاهنگي بتا ارزشهتاي
سازمان ایتن متغیتر نقتش معنتاداري در پتیشبینتي مؤلفتۀ
تسلط بر محیط بهزیستي روانشتناختي داشتت) .همچنتین
ممکن است بخشتي از ستهم معنویتت محتیط کتاري در

نیز پژوهش هاي تجربي دربارۀ نقش هریه از متغیرهاي
پژوهش در بهزیستي روانشناختي کارکنتان انجتام شتود.
پیشتتنهاد دیگتتر ایتتن استتت کتته متتدیران ستتازمان توجتته
ویژه اي به نقتش ایتن متغیرهتا در بهزیستتي روانشتناختي
کارکنان خود داشتته باشتند و برنامتههتا و آمتوزشهتاي
الزم را به ویژه بتراي تقویتت خودکارآمتدي و حمایتت
ستتتازماني ادراکشتتتده و درنتیجتتته بهبتتتود بهزیستتتتي
روانشناختي کارکنتان در اولویتت برنامتههتاي بهداشتت
روان سازمان قرار دهند.

پتتیشبینتتي بهزیستتتي روانشتتناختي کارکنتتان بتته دلیتتل

منابع

همبستگي و همپوشاني احتمالي آن با حمایتت ستازماني

اباتري محودآباد ،ع .م؛ امیریتانزاده ،م .)1395( .رابطتۀ

ادراکشتتده و خودکارآمتتدي ازطریتتق ایتتن متغیرهتتا بتته

معنویتتت محتتیط کتتاري و تعهتتد ستتازماني بتتا رفتتتار

حستتاب آمتتده باشتتد و درنهایتتت ستتهم ختتالص آن در

شتتتهروندي ستتتازماني کارکنتتتان .رهیتتتافتي نتتتو در

پتتیشبینتتي بهزیستتتي روانشتتناختي برجستتته نبتتوده استتت.

مدیریت آموزشي.119-144 ،)1(7 ،

تبیین دیگتر ایتن استت کته شتاید در کارکنتان شترکت

خانجاني ،م؛ شهیدي ،ش؛ فتترآبتادي ،ج؛ مظتاهري ،م.

مذکور تقویت معنویتت محتیط کتاري بتا هتدف ایجتاد

ع؛ شکري ،ا .)1393( .ساختار عاملي و ویژگي هتاي

ستتالمت و بهزیستتتي در مقایستته بتتا حمایتتت ستتازماني و

روانسنجي فرم کوتتاه (18ستؤالي) مقیتاس بهزیستتي

خودکارآمدي بته میتزان کمتتري درختور توجته بتوده و

روانشتتناختي ریتتف در دانشتتجویان دختتتر و پستتر.

ا ین مسائله نیز بر قتدرت تبیینتي پتایینتتر آن متؤثر بتوده

اندیشه و رفتار.27-36 ،)32(8 ،

است.

ستتفیدي ،ف؛ و فتترزاد ،و .)1391( .رواستتازي آزمتتون

پژوهش حاضر نیز مانند هر پتژوهش دیگتري داراي

بهزیستي روانشناختي ریتف در دانشتجویان دانشتگاه

محدودیت هایي بود .یکتي از آنهتا محتدودبودن جامعته

علوم پزشکي قزوین ( .)1388مجلتۀ علمتي دانشتگاه

آماري بته کارکنتان شترکت توزیتع نیتروي بترق استتان
مرکزي ،با توجه به درخواست و حمایت متالي شترکت
متتذکور بتتود .همچنتتین محتتدودبودن ابتتزار جمتتعآوري
اطالعتتات بتته پرسشتتنامه و عتتدمامکتتان استتتفاده از ستتایر
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